
Receitas especiais para os diabéticos 
 

Sucos naturais (para tomar além do refrigerante ou suco da caixa) 
1. Melancia com agrião 

• Ingredientes para um copo: 3 folhas de agrião, uma fatia de melancia, 200ml de água  
• Modo de preparo: lave o agrião, pique a melancia e bata no liquidificador. 

2. Abacaxi com hortelã 
• Ingredientes para um copo: 3 fatias de abacaxi, algumas folhas de hortelã, 200ml de água. 
• Modo de preparo: lave a hortelã, pique o abacaxi e bata no liquidificador. 

3. Laranja com cenoura 
• Ingredientes para um copo: 1 cenoura pequena ralada, uma laranja com bagaço, 200ml de agua. 

Modo de preparo: rale a cenoura, descasque a laranja e a pique, retire semente. Bata no liquidificador. 
4. Limão com couve 

• Ingredientes para um copo: suco de três limões e uma folha de couve picada fina, 200ml de agua. 
Modo de preparo: esprema o limão e coloque a couve picada. Bata no liquidificador.  

 
Tortas/bolos que cozinhamos hoje 

1. Torta da banana diet 
• Ingredientes 

o 1 xícara (chá)  de farinha de trigo 
o 1 colher (chá) de fermento em pó 
o 1 colher (chá) de raspa de casca 

da laranja 
o 1 colher (café) de canela em pó 
o 6 bananas nanicas cortadas em 

fatias 

o 10 colheres dosadoras de adoçante em pó 
o 2 ovos 
o 2 colheres (sopa) de creme vegetal 
o 1 colher (sopa) de semente de linhaça 

(opcional) 

• Modo de preparo 
o Misture a farinha ,o fermento, as raspas de laranja e a canela em pó 
o Unte uma forma refratária e coloque uma camada dessa farofa 
o Cubra com bananas e polvilhe um pouco  de canela e 2 colheres dosadoras do adoçante 
o Coloque mais uma camada de farofa e outra de bananas, repetindo até terminar os ingredientes 
o A última camada deve ser de farofa 
o Bata bem os ovos e despeje sobre a torta 
o Leve ao forno pré-aquecido, até dourar 
o Polvilhe a torta com a semente de linhaça 

2. Bolo de Cenoura 
• Ingredientes   

o 1 1/2 xícaras de farinha de trigo   
o 2/3 xícara de aveia   
o 2 colheres de chá de fermento em pó   
o 1 colher de chá de especiarias torta de abóbora (OU uma combinação de especiarias gengibre, 

canela e nozes-moscadas)   
o 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio   
o 1/4 colher de chá de sal   
o 3 xícaras da cenoura * finamente picado (cerca de 6 cenouras de tamanho media)   
o 1 xícara refrigerada ou produto de ovo congelado, descongelados, ou 4 ovos ligeiramente batidos   
o 1/2 xícara de substituto do açúcar ou açúcar granulado mistura ** equivalente a 1/2 xícara de 

açúcar granulado   
o 1/2 xícara de açúcar mascavo ou açúcar mascavo substituto mistura ** equivalente ao açúcar 

mascavo 
o 1/2 xícara Óleo de canola  
o 1/2 xícara Cenoura grosseiramente picado (opcional) 

 
 



• Modo de Preparo 
o Pre-aquece o forno a 180◦ C. Bote um pouquinho de óleo e polvilhar com farinha numa panela de 

aproximadamente 20 cm x 20 cm dois. Juntar e polvilhar com farinha o papel encerado e aos lados 
das panelas. Ponha de lado.  Numa tigela grande, misture a farinha, aveia, o fermento em pó, as 
especiarias, o bicarbonato e o sal; reserve.  

o Em outra tigela grande, misture a cenoura finamente picada, ovos, substituto de açúcar cristal, 
substituto de açúcar mascavo e óleo. Adicionar mistura de ovos de uma vez só à mistura.  

o Mexa até combinado. Ponha a massa na panela preparada, espalhando uniformemente.  Asse por 
30-40 minutos, ou até que um palito inserido perto de centros de os bolos sai limpo. Deixe esfriar 
completamente. Cubra com cobertura do requeijão.  Se desejar, decore com grosseiramente picado 
cenoura.  

o Certifique-se de triturar finamente as cenouras para impedi-las de afundar para o fundo da panela 
durante o cozimento. 

o ** Edulcorantes: Escolha Splenda® Mistura Sugar para o cozimento para substituir o açúcar 
granulado e Splenda® Brown Sugar Baking Mistura para substituir o açúcar mascavo. Siga as 
instruções da embalagem para utilizar quantidade do produto equivale a 1/2 xícara de granulado e 
1/2 xícara de açúcar mascavo. 

• Cobertura de requeijão 
o Ingredientes  

§ 100g de manteiga sem sal amolecida  
§ 150g requeijão light 
§ 2 xícaras de equivalentes de substituto do açúcar amolecido (splenda)  
§ 1 colher de chá de essência de baunilha 

o Instruções  
§ Numa tigela grande, bata a manteiga e creme de queijo com uma batedeira. Com a 

batedeira em velocidade baixa, adicione o substituto do açúcar um copo de cada vez até 
ficar homogêneo e cremoso. Batida no extrato de baunilha 

 


