
RECEITAS INÉDITAS
DE PÁSCOA SAUDÁVEL

Receitas fáceis e deliciosas
pra você fazer na sua casa e
curtir a Páscoa sem culpa.

COM

CHOCOLATE
MUITO



Para fazer a cestinha de chocolate você vai precisar de uma forma de silicone. Dá 
para fazer também com bexiga.

Derreta o chocolate no microondas por 1 minutos e mexa até ele derreter todo. (Eu 
gosto de usar o da Neugebauer 70% ou da Divine Zero). Espere uns minutinhos e 
comece forrando a forma de silicone, leve a geladeira por uns 10 minutos, cubra 
com outra camada de chocolate e leve a geladeira por mais 10 minutos ou até você 
verificar que o chocolate está seco e durinho. Desenforme com cuidado.

No caso de você fazer com a bexiga é só encher e mergulhar no chocolate 
derretido até a metade, colocar sobre um papel manteiga e levar a geladeira e 
repetir o processo do mesmo jeito. Fure o balão e retire com auxílio de uma pinça 
os restos.

Feito nossa cestinha, vamos para o recheio.

Você vai precisar de 1/2 barra de chocolate da Divine zero, você pode usar a que 
preferir, mas de preferência para chocolates 70% e sem açúcar, ok?

Derreta no micro por 1 minutinho. Mexa bem. Acrescente 100 a 150 ml aos poucos 
de leite de coco (gosto de usar o de caixinha da DuCoco) até ficar um ganache bem 
cremoso. Acrescente uma colher de sopa de xilitol e 1 colher de semente de chia.

Na batedeira, bata 2 claras em neve. Misture delicadamente com o nosso ganache.

Corte uns 4 morangos e coloque no fundo da nossa cesta de chocolate, despeje o 
mousse por cima até cobrir. Leve a geladeira por umas 2 horas. Decore com 
morangos e chocolate.

Receita 1

CESTA DE
CHOCOLATE
RECHEADA COM
MOUSSE E
MORANGO



Para o ovo:

Precisamos de uma forma em formato de ovo que de pra ir no forno. É fácil 
achar nessas lojas de confeiteiro, ou use outro formato.

Para a casca do ovo: 

Em um Bowl misture, 20g de farinha de linhaça dourada, 85g de farinha de 
amendoim, 30g de farinha de amêndoas, 1 colher de sopa de açúcar de coco 
ou xilitol, 1 pitada de sal Rosa, 1 ovo, 20 ml de óleo de coco. Misture tudo.

Agora forre a forma com essa massa, aperte bem. Leve ao forno pré-aquecido 
por uns 10 minutos. Retire, espere esfriar e desenforme. Reserve.

Para o recheio (creme de paçoca):

- 4 colheres de pasta de amendoim sem açúcar
- 2 colheres de sopa de xilitol
- 100 ml de leite de coco
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 dose de whey protein (opcional, de preferência sem sabor ou de baunilha).

Bata tudo no mixer, vai ficar uma pasta bem cremosa. Agora cubra nossa 
casquinha de ovo com o creme de paçoca.

Finalize com uma camada de chocolate derretido e pedaços de paçoca zero.

Receita 2

OVO DE
PAÇOCA



Para o recheio:

50g de coco ralado fresco sem açúcar
50g de coco ralado seco sem açúcar
3 colheres de sopa de xilitol
100 ml de leite de coco

Misture tudo em uma panela e deixe cozinhar por uns minutos em fogo baixo.

Leve a geladeira, espere esfriar e faça bolinhas.

Leve ao congelar por uns 20 minutos.

Derreta 1 barra 180g de chocolate 70%.

Passe as bolinhas de coco no chocolate e deixe secar em um papel manteiga.

Decore com coco ralado.

Receita 3

BOMBOM
PRESTÍGIO



Para o brownie:

1 xícara de oleo de coco 30g de xilitol
30g de açúcar de coco
4 ovos
100g de farinha de amêndoas 50g de farinha de coco branca 4 cs de farinha 
de amendoim 1 pitada de sal rosa
1 cs de fermento químico
80g de chocolate 70% derretido no micro ou em banho maria (prefira os cho-
colates de marcas que adoçam com xilitol e açúcar de coco)

Em um bowl misture todos os ingredientes secos, adicione os ovos e o óleo 
de coco e misture bem, por ultimo acrescente o chocolate derretido.

Forre uma forma redonda de fundo removível com papel manteiga e unte 
com óleo de coco e farinha de amêndoas. Transfira a massa. Leve para assar 
em forno pré- aquecido à 180 graus por 15 minutos.

Espere esfriar, retire com cuidado o papel manteiga.

Para a cobertura: 

Derreta 2 barras (360g) de chocolate 70% sem açúcar em uma panela com 
300 ml de leite de coco e 2 colheres de sopa de xilitol, deixe ferver. Leve a ge-
ladeira por uns 20 minutos até ficar firme. Coloque novamente o aro da forma 
removível em volta do brownie pra ficar uma camada mais uniforme.

Agora cubra o brownie com o brigadeiro. Leve a geladeira por uma hora. 
Retire o aro e decore com muitas frutas e nibs de cacau ou chocolate ralado. 
Dica de frutas, Morango, framboesa, mirtilo, physalis.

Receita 4

TORTA DE
BROWNIE DE
PÁSCOA


