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Olá! Sou a autora e criadora do Blogue Healthy Bites
e queria aproveitar para te agradecer.

Obrigado por teres feito download do meu E-book
"Simples, Yämmi e sem desperdício"

Fico ansiosamente à espera do teu feedback e fotos
destas 4 Receitas que preparei especialmente para ti

Teresa D'Abreu
AUTORA

http://www.facebook.com/healthybitespt
http://www.instagram.com/healthybitespt
https://www.youtube.com/c/HealthyBitespt?sub_confirmation=1
http://www.pinterest.com/healthybitespt


Sabe aqueles dias  em que chega a casa e não sabe o
que preparar para o jantar?
Sabe aquelas sobras que estão no frigorifico e não sabe
o que lhes fazer?
Sabe aquela fruta quase a passar o prazo e que
normalmente acaba no lixo?

A Palavra de Ordem 
é reinventar!!!

Isso não vai voltar a acontecer...

Receitas práticas, rápidas, simples e deliciosas!

Aproveitando as sobras para cozinhar pratos deliciosos e
usando ingredientes simples e  económicos!

 

Simplifique o seu  dia a dia na cozinha com a ajuda da sua
Yämmi!



Bolo Salgado

Quiche Vegan

Gratinado de Atum e Legumes

Mousse de fruta com crumble

O que vai encontrar

A Receita Ideal para aproveitar sobras de carnes
e charcutaria. 

Ingredientes simples que estão sempre à mão
numa receita de quiche fácil que vai adorar.

Quem tem uma lata de atum em casa tem
sempre um jantar à mão. Junte-lhe os legumes
cozidos que lhe sobraram das refeições
anteriores.

Nunca mais deixe estragar fruta. Mesmo as
maçãs mais "engelhadas" fazem uma mousse de
fruta deliciosa!!!



INGREDIENTES

25+60 gramas de azeite
2 dentes de alho
50 gramas de cebola
250 gramas de carnes a gosto
(frango, chouriço,...)
100 gramas de tomate
4 hastes de salsa
salsa picada
q.b. pimenta
q.b. sal
1 c.chá pimentão doce
4 ovos
50 gramas de queijo parmesão
50 gramas de farinha de aveia
1 c.chá fermento
100 gramas mozarella ralada
1 c.sopa oregãos
q.b.azeite e farinha para untar

bolo
salgado 

PORÇÕES:  6

Tempo Yämmi:  56 MIN
Tempo Total: 56 MIN

Este Bolo é cozido a 
vapor. Utilize uma forma 
de tamanho adequado. 

A tampa da Bandeja 
a vapor deve fechar
perfeitamente sem

forçar.

NOTA

DICA:  Use as sobras de carne de outras
refeições: frango assado ou cozido, bifes,
chouriço... 

Dificuldade: Média



PASSO A PASSO

Prepare o recheio: coloque  25 gramas de

azeite, os dentes de alho e a cebola na

Copo/Panela XL e pressione a função

Triturar.

Com ajuda da espátula baixe o que ficou nas

paredes da Copo/Panela e programe 5
minutos, a 100ºC na Velocidade 2.

 Adicione as carnes desfiadas ou cortadas

em cubos, o tomate sem sementes em

pequenos cubos, a salsa picada, sal, pimenta

e pimentão doce e programe 10 minutos, a

100ºC com Rotação Inversa na Velocidade
1. 

Retire o recheio da Copo/Panela e reserve.

Sem lavar a Copo/Panela, prepare a massa:

adicione os ovos,  60 gramas de azeite, o

parmesão, a farinha de aveia e o fermento e

programe 40 segundos na Velocidade 5.

 Unte uma forma com azeite e farinha de

aveia e deite metade da massa na forma, de

seguida coloque o recheio e cubra com a

restante massa.

Coloque queijo ralado e oregãos por cima.

Lave a panela e coloque no Copo/Panela XL
1,5litros de água.

Monte a Bandeja a Vapor, cubra a forma

com papel de alumínio e faça uns pequenos

furos no papel de alumínio e coloque a forma

dentro da Bandeja a Vapor.

Feche a Bandeja a Vapor e programe 40
minutos  Função Vapor na Velocidade 2.

Abra a Bandeja a Vapor com cuidado para

não se queimar, retire a forma e retire o papel

de alumínio com cuidado.

Deixe arrefecer sobre uma grelha durante 10

minutos e desenforme.

Em alternativa pode cozer o Bolo no forno.

Cerca de 30min a 180ºC.
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2 c.sopa de farinha de linhaça
4 c.sopa de água
200 gramas de farinha de aveia
90 gramas chávena de farinha de
trigo sarraceno
1/2 c.chá de alho em pó
1 + 1/2 c.sopa azeite
3 c.sopa de água
q.b. sal

1 chávena de caju (demolhado
durante 1hora em água quente)
1/4 chávena de água
3 c.sopa de levedura nutricional
200 gramas de grão-de-bico
cozido

Para a massa:

Para o Recheio:

INGREDIENTES

quiche vegan

PORÇÕES:  6

Tempo Yämmi:  2 MIN
Tempo Total: 32 MIN

1 c.chá de mostarda
2 c.sopa de sumo de limão
q.b.sal
50 + 350 gramas de tomate cherry
manjericão fresco

DICA:  Pode substituir o caju por 4 ovos caso
não pretenda uma versão vegan e pode
também acrescentar sobras de legumes
cozidos de outras refeições.  

Dificuldade: Média



PASSO A PASSO

 Numa taça misture a farinha de linhaça com

as 4 colheres de sopa de água e deixe

repousar durante 10 minutos.

 No Copo/Panela XL coloque todos os

ingredientes da massa inclusive a mistura de

linhaça e água depois de repousar e

programe 40 segundos na velocidade 5.

Retire a massa do Copo/Panela e numa

tarteira untada com um pouco de azeite

coloque a massa e pressione com os dedos

até espalhar a massa por toda a tarteira de

forma homogénea. Pique com um garfo a

massa  e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC
durante cerca de 10 minutos.

Entretanto lave o Copo/Panela para voltar a

usar e coloque o caju, a água, a levedura

nutricional, o grão de bico, a mostarda, o

sumo de limão, o sal e 50 gramas de tomate

cherry e triture programando 1 minuto na

velocidade 5. (O objectivo será formar uma

massa cremosa e homogénea, se necessário

programe mais 30 segundos na mesma

velocidade).

Coloque o creme sobre a massa retirada do

forno e cubra a tarte com tomates cherry

cortados ao meio, salpique com flor de sal e

um fio de azeite e leve ao forno pré-aquecido

a 180ºC durante 25-30 minutos.

Retire do forno, deixe arrefecer sobre uma

grelha e antes de servir salpique com

manjericão fresco picado.
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INGREDIENTES

gratinado de
atum e legumes 

2 alho-francês
400 ml de leite de coco
q.b. sal
q.b. pimenta
q.b. noz moscada
200 gramas de brócolos
200 gramas de couve-flor
3 ovos
1 cenoura
2 tomates médios
3 latas de atum em azeite
100 gramas de queijo ralado

PORÇÕES:  4

Tempo Yämmi:  26 MIN
Tempo Total: 46 MIN

DICA:  Este gratinado é também uma ótima
opção para aproveitar sobras de peixe cozido.

Dificuldade: Fácil



PASSO A PASSO

No Copo/Panela XL coloque o alho-francês

partido em rodelas, o leite de coco, tempere

com sal, pimenta e noz moscada a gosto.

Feche a panela e por cima coloque a

Bandeja a Vapor com os brócolos e a

couve-flor e programe 25 minutos  a 120ºC
na velocidade 2.

Quando terminar, retire a Bandeja a vapor,

coloque o copo medidor e programe 2
minutos começando na velocidade 3 e

aumentando progressivamente até à

velocidade 7.

Baixe com uma espátula o que estiver nas

paredes do Copo/Panela e deixe que

arrefeça o bechamel, junte-lhe 3 ovos e

programe 30 segundos na velocidade 5.

Num Tabuleiro de ir ao forno coloque os

Brócolos e a couve-flor, a cenoura ralada,o

tomate sem sementes cortado em pequenos

cubos, o atum escorrido e as azeitonas.

Sobre o tabuleiro coloque o bechamel batido

com os ovos.

Salpique com queijo ralado e leve ao forno

pré-aquecido a 180ºC durante cerca de 20
minutos.
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80 gramas de aveia
80 gramas de nozes
50 gramas de óleo de coco
50 gramas de açúcar mascavado
1 c. sopa canela do ceilão

300ml de vinagre de sidra
3 maçãs
15 gramas de açúcar mascavado
1 c.chá de extracto de baunilha
5 ml de sumo de limão
3 folhas de gelatina
200ml de creme de coco

Para o crumble:

Para a mousse:

INGREDIENTES

mousse de fruta
com crumble 

PORÇÕES:  8

Tempo Yämmi:  8 MIN
Tempo Total: 38 MIN

DICA:  Poderá usar outras frutas para esta
mousse, fica delicioso com pêra, pêssego ou
banana por exemplo.

Dificuldade: Fácil



PASSO A PASSO

 No Copo/Panela XL colocar todos os

ingredientes do Crumble e programar 15
segundos na velocidade 5.

Deitar a mistura sobre um tabuleiro forrado a

papel vegetal e levar ao forno a 180ºC
durante cerca de 30 minutos e vá mexendo

a cada 10 minutos para não queimar. 

Retire do forno e deixe arrefecer

completamente.

Num tacho coloque o vinagre de sidra,

levante fervura deixe ferver até reduzir até

1/4 da quantidade. 

Lave as maçãs, retire-lhes a casca e corte

em cubos. Coloque os cubos no Copo/Panela

e adicione o açúcar, a baunilha e o sumo de

limão  e programe 6 minutos a 100ºC na

Velocidade 2.

 Triture programando 30 segundos na

velocidade 5.

Entretanto retire o vinagre de sidra do lume,

junte as folhas de gelatina e mexa para

dissolver.

Junte o vinagre de sidra reduzido ao puré de

maçã, adicione o creme de coco e programe

40 segundos a velocidade 5.

Divida a mousse em pequenas taças e leve

ao frigorifico durante pelo menos 2horas.

Na altura de servir coloque um pouco do

crumble que preparou sobre cada taça.
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Outros Produtos
Healthy Bites

Donwload Gratuito

Compra Já

Conheça o Menu de Natal mais
Yämmi e Saudável de Sempre.

Comece já a preparar o seu Natal
com  a ajuda da sua Yämmi.

São 5 receitas fáceis e deliciosas que
preparei especialmente para si.

E-book Gratuito
Deliciosamente Natalício

Organizar o dia alimentar é a melhor
forma de conseguir uma alimentação
saudável, variada e equilibrada. Seja

para comer no escritório, numa
excursão, fora de casa ou mesmo para
ficar em casa e não perder tempo na
cozinha, organizar uma marmita é a
forma mais fácil de ganhar tempo,

dinheiro e saúde.

NOVO Livro
Healthy Bites - Edição Marmitas

https://healthybites.pt/wp-content/uploads/2020/06/E-book-Natal-Yammi-2019-compactado.pdf
https://healthybites.pt/wp-content/uploads/2020/06/E-book-Natal-Yammi-2019-compactado.pdf
https://www.wook.pt/livro/healthy-bites-teresa-dabreu/24265199?a_aid=5a0cbbc564d92
https://www.wook.pt/livro/healthy-bites-teresa-dabreu/24265199?a_aid=5a0cbbc564d92


WWW.HEALTHYBITES.PT

http://www.healthybites.pt/

