
Receitas



SKU Produto Validade Caixa EAN DUN

4014533 Satin Fit 
Baunilha 180 dias CX 4x2 Kg 5410687130856 15410687130853

4014532 Satin Fit 
Cacau 180 dias CX 4x2 Kg 5.410.687.130.849,00 15410687130846

Com prebióticos
O prebiótico de Satin Fit é a inulina -
importante para melhorar o sistema
imunológico, aumentar a capacidade
de absorção de nutrientes, reduzir os 
triglicerídeos do sangue e garantir a
saúde do intestino.

48% dos consumidores olham o teor de 
açúcar dos rótulos dos alimentos. Mesmo 
assim, 67% ainda consomem mais açúcar  
do que o recomendado. 
Fonte: Pesquisa Taste Tomorrow 2019

*

* Redução de 30% de açúcar em relação ao produto convencional

Fonte de cálcio

Fonte de fibras
1 fatia (60g) contém a 
mesma quantidade de 
fibras de 4 col. de sopa 
de arroz integral cozido.

1 fatia (60g) contém
a mesma quantidade
de cálcio de um copo
de leite de 250 ml.

Você
sabia?
Fonte: Taco (Tabela Brasileira 
de Composição de Alimentos)



O que torna 
essa receita 
um sucesso?

Sabor
Tão gostoso quanto 
 o Satin que você já 

conhece.

Versatilidade
Pode ser usado para 
diversas receitas e 

aplicações.

Rendimento
Comparado à linha 
regular, Satin Fit

rende mais.

O lucro com Satin Fit 
pode ser até 65% maior
Produtos saudáveis custam, em média 40%,  
a mais que os convencionais, por isso o lucro 
com Satin Fit pode ser ainda maior!

Muffins Pura 
Energia, confira a 
receita na pag. 15.
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Delícia de Coco e Batata Doce

Fatia de Limão Iogurte e Chia

Bolo de Laranja, Coco e Amêndoas

Cookie de Chocolate Meio Amargo



Massa 
 500 g de Satin Fit Cacau
 187,5 g de ovos
 175 g de leite
 100 g de óleo
 10 g de gengibre ralado

Farofa
 200 g de Satin Fit Baunilha
 100 g de Manteiga
 60 g de farinha
 80 g xerém de castanha 
  de caju

Ingredientes

Massa
 Misturar todos os ingredientes em uma batedeira (utilizando o batedor raquete) 

por aproximadamente 2 minutos em velocidade lenta, até obter textura lisa. Dividir 
a massa em três aros de 18 cm, decorar com a farofa e assar em forno de lastro a 
180°C por aproximadamente 30 min.
Farofa
 Misturar todos os ingredientes até formar uma farofa.

Modo de preparo

Formato Sugerido
Bolo redondo aro 18.

Sugestão de embalagem 
Embalagem plástica redonda.

Benefícios Nutricionais
Gengibre: Termogênico e 
antiinflamatório, acelera 
o metabolismo, auxilia no 
emagrecimento, combate 
resfriados e gripes.
Castanha de Caju: Rica
em gorduras boas para o 
coração e em minerais como 
magnésio, ferro e zinco, que 
previnem anemia e melho-
ram a saúde da pele, das 
unhas e do cabelo. 

Pode substituir por
Farinha integral e nozes

Gengibre Castanha
de caju

Rendimento  3 bolos de aprox. 380g

01 Bolo de Chocolate com Gengibre 

Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kj para adultos.  
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Gorduras trans 0g *

Colesterol 44mg *

Fibra alimentar 3,3g 13

Sódio 176mg 7

Cálcio 280mg 28

Valor energético 223 Kcal / 932 kj 11

Carboidratos 22g 7

Proteínas 4g 5

Gorduras totais 11g 20

Gorduras saturadas 3,2g 15

VD%

Porção de 60g (1 fatia)
Quantidade por porção VD%

Você vai precisar de:
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Farofa 
 500 g de Satin Fit Baunilha
 300 g de manteiga
 150 g de farinha integral

Calda
 200 g de leite

 100 g de ovos
 60 g de açúcar de coco

Recheio
 360 g de batata doce cozida e fatiada 

Cobertura 
 60 g de coco

Ingredientes

Farofa
 Misturar todos os ingredientes até formar uma farofa.

Calda
 Misturar todos os ingredientes até homogeneizar.

Mistura
 Em uma assadeira retangular, colocar parte da farofa, a batata doce e parte da 

calda. Repetir o processo mais duas vezes e finalizar com o coco em flocos. Levar 
para o forno de lastro a 180°C por aproximadamente 35 min.

Modo de preparo

Formato Sugerido
Bolo de tira.

Sugestão de embalagem 
Embalagem plástica, de tira 
e meia tira. Forma de bolo 
caseirinho com tampa.

Benefícios Nutricionais
Açúcar de Coco: Contém 
fibra inulina, ela é considera-
da uma fibra prebiótica que 
ajuda na manutenção e cres-
cimento da flora intestinal.
Batata Doce: Carboidrato 
saudável que fornece ener-
gia para a prática de ativi-
dades físicas.   

Pode substituir por
Banana e adoçante  
culinário para a calda.

CocoBatata
doce

02
Rendimento  4 bolos ou fatias de aprox. 420g

Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kj para adultos.  
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Você vai precisar de:

Gorduras trans 0,2g *

Colesterol 38mg *

Fibra alimentar 2,5g 10

Sódio 105mg 4

Cálcio 170mg 17

Valor energético 200 Kcal / 836 kj 10

Carboidratos 22g 7

Proteínas 2,6g 3

Gorduras totais 11g 20

Gorduras saturadas 6,5g 30

VD% VD%

Porção de 60g (1 fatia)
Quantidade por porção
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Massa 
 600 g de Satin Fit Cacau
 225 g de ovos
 210 g de leite
 120 g de óleo

Ganache
 200 g de Chantypak

 200 g de chocolate meio amargo 
Chocolanté
Recheio 
 400 g de geléia de frutas vermelhas 
diet
Decoração
 100 g de frutas vermelhas frescas

Ingredientes

Mistura
 Misturar todos os ingredientes em uma batedeira (utilizando o batedor raque-

te) por aproximadamente 2 minutos em velocidade lenta, até obter textura lisa. 
Espalhar a massa em dois tapetes de silicone e assar em forno de lastro à 200°C 
por aprox. 6 min.
Ganache 
 Aquecer o Chantypak até o ponto de fervura, adicionar sobre o Chocolanté e  

misturar até derreter por completo, reservar.
Montagem
 Finalizar com Satin, aplicar a geléia de frutas vermelhas e decorar com as frutas 

frescas 

Modo de preparo

Formato Sugerido
Bolo de tira.

Sugestão de embalagem 
Embalagem plástica, de tira 
e meia tira. Forma de bolo 
caseirinho com tampa.

Benefícios Nutricionais
Frutas vermelhas: Rica 
em fibras e em antioxidan-
tes que combatem o enve-
lhecimento precoce.

Pode substituir por
Frutas amarelas como 
manga, abacaxi e damasco.

Chocolate meio 
amargo Chocolanté

Frutas
vermelhas

03 Maravilha de Frutas Vermelhas
Rendimento  5 bolos de tira de 380g

Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kj para adultos.  
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Você vai precisar de:

Gorduras trans 0g *

Colesterol 29mg *

Fibra alimentar 2,5g 10

Sódio 114mg 5

Cálcio 170mg 17

Valor energético 172 Kcal / 719 kj 9

Carboidratos 20g 7

Proteínas 2,4g 3

Gorduras totais 8,7g 16

Gorduras saturadas 3,5g 16

VD% VD%

Porção de 60g (1 fatia)
Quantidade por porção
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Massa 
 200 g de Satin Fit Baunilha
 75 g de ovos
 70 g de leite

 40 g de óleo
 40 g de mirtilo

Decoração 
 12 g aveia em flocos

Ingredientes

Massa
 Misturar todos os ingredientes em uma batedeira, exceto o mirtilo (utilizando o 

batedor raquete), em velocidade lenta, por aproximadamente 2 minutos, até obter 
textura lisa. Retirar da batedeira e misturar o mirtilo levemente. Colocar em formas 
de muffin, decorar com aveia em flocos, assar em forno de lastro a 200°C por apro-
ximadamente 20min.

Modo de preparo

Formato Sugerido
Muffin.

Sugestão de embalagem 
Embalagem própria para 
muffins, 4 unids.

Benefícios Nutricionais
Mirtilo: Contém antioxi-
dantes e antocianinas que 
ajudam a combater os radi-
cais livres responsáveis pelo 
envelhecimento precoce. 
Aveia: Carboidrato saudá-
vel, rico em fibra, com baixo 
índice glicêmico, ajuda na sa-
ciedade e na perda de peso, 
além de regular o intestino.

Pode substituir por
Frutas vermelhas, suco de 
laranja no lugar do leite.

Aveia em flocos Mirtilo

04 Muffins de Mirtilo com Aveia
Rendimento  6 muffins de aprox. 56g

Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kj para adultos.  
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Você vai precisar de:

Gorduras trans 0g *

Colesterol 46mg *

Fibra alimentar 2,6g 10

Sódio 169mg 7

Cálcio 270mg 27

Valor energético 181 Kcal / 757 kj 9

Carboidratos 21g 7

Proteínas 3,1g 4

Gorduras totais 8,5g 15

Gorduras saturadas 1g 5

VD% VD%

Porção de 60g (1 unidade)
Quantidade por porção
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Massa 
 500 g de Satin Fit Baunilha
 250 g de ovos
 100 g de óleo de coco
 250 g de cenoura ralada
 50 g de açúcar de coco
 5 g de fermento
 7 g de canela
 65 g de nozes

 Raspas de laranja
 Raspas de limão

Cobertura
 200 g de cream cheese
 55 g de iogurte light
 115 g de Easy Açúcar de 
  Confeiteiro
 2 colheres de chá de baunilha

Ingredientes

Massa
 Misturar todos os ingredientes em uma batedeira, exceto a cenoura e as nozes 

(utilizando o batedor raquete), em velocidade lenta por aproximadamente 2 minu-
tos, até obter textura lisa. Adicionar a cenoura e as nozes e misturar até homoge-
neizar. Pesar 300g de massa em formas de bolo inglês, assar em forno de lastro a 
180°C por aproximadamente 30 min.
Cobertura
  Misturar todos os ingredientes até formar um creme.

Modo de preparo

Formato Sugerido
Bolo inglês ou bolo formato 
caseiro. 

Sugestão de embalagem 
Embalagem plástica, de tira 
e meia tira. Forma de bolo 
caseirinho com tampa.

Benefícios Nutricionais
Cenoura: Fonte de cara-
tenoides, potássio, fibras 
e antioxidantes. Ajuda a 
promover a saúde visual, 
a evitar o envelhecimento 
precoce e a melhorar o sis-
tema imune. 

Pode substituir por
Castanhas de caju e frutas 
secas.

 Cenoura Laranja e limão

05 Bolo Fit de Cenoura
Rendimento  4 bolos de aprox. 270g

Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kj para adultos.  
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Você vai precisar de:

Gorduras trans 0g *

Colesterol 52mg *

Fibra alimentar 2,9g 12

Sódio 150mg 6

Cálcio 240mg 24

Valor energético 184 Kcal / 769 kj 9

Carboidratos 22g 7

Proteínas 3,3g 4

Gorduras totais 8,9g 16

Gorduras saturadas 5,2g 24

VD% VD%

 Sem cobertura  Cobertura opcional
Quantidade por porção
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Massa 
 200 g de Satin Fit Cacau
 75 g de ovos
 70 g de leite
 40 g de óleo

 30 g de damasco
 20 g de castanha do Brasil
Coberturas
 40 g de granola

Ingredientes

Mistura
 Misturar todos os ingredientes em uma batedeira, exceto o damasco e as cas-

tanhas (utilizando o batedor raquete), em velocidade lenta por aproximadamente  
2 minutos, até obter textura lisa. Adicionar o restante dos ingredientes e misturar 
até homogeneizar. Pesar 60g de massa em cada forma de muffin e decorar com a 
granola, assar em forno de lastro a 200°C por aproximadamente 18 min.

Modo de preparo

Formato Sugerido
Muffins.

Sugestão de embalagem 
Embalagem própria para 
muffins, 4 unids.

Benefícios Nutricionais
Granola: Rico em fibras com 
mix de frutas oliaginosas e 
frutas desidratadas, ela esti-
mula o bom funcionamento 
intestinal e que auxiliam no 
funcionamento do intestino.
Cacau: Aumenta a produção 
da serotonina, que atua no 
sentimento de felicidade.  
Também ajuda na sensação 
de bem-estar e tranquilidade.

Pode substituir por
Aveia em flocos e ameixa seca.

Granola

Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kj para adultos.  
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Você vai precisar de:

Gorduras trans 0g *

Colesterol 38mg *

Fibra alimentar 3,1g 12

Sódio 148mg 6

Cálcio 220mg 22

Valor energético 177 Kcal / 740 kj 9

Carboidratos 20g 7

Proteínas 3,5g 5

Gorduras totais 9g 16

Gorduras saturadas 1,3g 6

VD% VD%

Porção de 55g (1 unidade)
Quantidade por porção

06 Muffin Pura Energia
Rendimento  7 bolos de aprox. 55g

Damasco e 
castanha do Brasil
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Massa
 800 g de Satin Fit Cacau
 300 g de ovos
 210 g de leite
 100 g de óleo

Pudim de tapioca
 250 g de leite

 62 g de tapioca granulada
 250 g de creme de leite
 50 g de coco fresco
 75 g de açúcar mascavo
 125 g de gemas
 125 g de ovos

Ingredientes

Massa
 Misturar todos os ingredientes em uma batedeira (utilizando o batedor raquete), 

em velocidade lenta, por aproximadamente 2 minutos e reservar.
Pudim
Deixar a tapioca de molho no leite por 20 min. Colocar o restante dos ingredientes 
em um liquidificador com a tapioca e bater por 2 min. Despejar em uma forma de 
caçarola untada com Desmold pró. Com auxílio de uma manga descartável, aplicar 
o Satin cacau sobre o pudim. Assar em forno de lastro em banho-maria a 190°C por 
aproximadamente 35min.

Modo de preparo

Formato Sugerido
Bolo redondo com furo.

Sugestão de embalagem 
Embalagem plástica  
redonda.

Benefícios Nutricionais
Tapioca: Fonte saudável  
de energia e rica em cálcio.
Coco: Rico em fibras que 
aumentam a sensação  
de saciedade, além de dar 
mais energia às atividades 
do dia a dia.

Pode substituir por
Leite e açúcar de coco.

Tapioca

Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kj para adultos.  
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Você vai precisar de:

Gorduras trans 0g *

Colesterol 83mg *

Fibra alimentar 2,5g 10

Sódio 139mg 6

Cálcio 230mg 23

Valor energético 164 Kcal / 686 kj 8

Carboidratos 18g 6

Proteínas 3,6g 5

Gorduras totais 8,3g 15

Gorduras saturadas 2,5g 11

VD% VD%

Porção de 55g (1 unidade)
Quantidade por porção

Coco

07 Casadinho de Cacau e Tapioca
Rendimento  3 bolos de aprox. 380g
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Massa 
 200 g de Satin Fit Cacau
 120 g de manteiga
 80 g de ovos
 80 g de damasco

 40 g de amêndoas
Decoração 
 45 g de gotas de chocolate
meio amargo Chocolanté

Ingredientes

Massa
 Em uma batedeira, colocar todos os ingredientes (menos o damasco e a amên-

doa), adicionar os demais ingredientes e misturar até homogeneizar. Pesar peças 
de 30g, bolear e colocar nas assadeiras, decorar com gotas de chocolate e assar em 
forno de lastro a 160°C por aproximadamente 20 min.

Modo de preparo

Formato Sugerido
Formato arredondado,
conforme um biscoito. 

Sugestão de embalagem 
Caixa com papel reciclado, 
com apelo de sustentabi-
lidade, com alguma tag ou 
etiqueta com benefício. 
Com 6 unidades.

Benefícios Nutricionais
Chocolate Meio-Amargo: 
Acima de 70% de cacau, 
traz diversos benefícios tais 
como melhora da pressão 
arterial, auxílio na redução do 
colesterol, combate ao enve-
lhecimento e alívio do stress.

Pode substituir por
Castanhas e frutas secas.

Chocolate meio 
amargo Chocolanté

Damasco e 
Amêndoas

08 Cookie de Chocolate Meio Amargo
Rendimento  18 unidades de aprox. 30g

Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kj para adultos.  
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Você vai precisar de:

Gorduras trans 0,5g *

Colesterol 41mg *

Fibra alimentar 4,2g 17

Sódio 198mg 8

Cálcio 320mg 32

Valor energético 233 Kcal / 974 kj 12

Carboidratos 26g 9

Proteínas 3,6g 5

Gorduras totais 12g 22

Gorduras saturadas 5,6g 25

VD% VD%

Porção de 60g (2 unidades)
Quantidade por porção
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Corrigir a receita do 
Cookies
200 g Satin
120 g manteiga
80 g ovos
80 g damasco
40 g amêndoas
45 g gotas





Massa 
 500 g de Satin Fit Baunilha
 187 g de ovos
 175 g de leite

 2 g de cravo moido
 4 g de canala em pó
 50 xerém de amendoim

Ingredientes

Massa
 Misturar todos os ingredientes em uma ba-

tedeira, exceto o xerém (utilizando o batedor 
raquete), em velocidade lenta por aproxima-
damente 2 minutos, até obter textura lisa. 
Colocar 60g de massa em formas de muffin e 
decorar com o xerém, assar em forno de lastro 
a 200°C por aproximadamente 18min.

Modo de preparo

Formato Sugerido
Muffin

Sugestão de embalagem 
Embalagem própria para 
muffins, 4 unids.

Benefícios Nutricionais
Amendoim: Gordura insatu-
rada benéfica ao corpo. Aju-
da no processo anti-inflama-
tório e a proteger o coração. 
Excelente para quem deseja 
mais energia para o momen-
to de pré-treino, melhoran-
do o rendimento no treino  
e favorecendo a hipertrofia  
e recupração muscular.
Canela: Ajuda o sistema 
digestório a funcionar bem, 
garantindo uma melhor 
absorção de nutrientes e é 
considerada um expecto-
rante natural, pois ajuda a 
reduzir infecções nas vias 
respiratórias, além de ser  
um reforço no combate a 
gripes e refriados. 

Pode substituir por
Gengibre em Pó, castanha 
de caju.

CanelaAmendoim

Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kj para adultos.  
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Você vai precisar de:

Gorduras trans 0g *

Colesterol 44mg *

Fibra alimentar 2,7g 11

Sódio 161mg 7

Cálcio 260mg 26

Valor energético 185 Kcal / 773 kj 9

Carboidratos 20g 7

Proteínas 3,6g 5

Gorduras totais 9,4g 17

Gorduras saturadas 1,1g 5

VD% VD%

Porção de 55g (1 unidade)
Quantidade por porção

09 Muffin Marroquino
Rendimento  16 bolos de aprox. 55g
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Formato Sugerido
Bolo de tira.

Sugestão de embalagem 
Embalagem plástica, de tira 
e meia tira. Forma de bolo 
caseirinho com tampa.

Benefícios Nutricionais
Chia: Considerada supera-
limento, melhora o trânsito 
intestinal, diminui o ape-
tite, rica em fibra, contém 
Ômega 3, auxilia na saúde do 
coração, e é antioxidante.
Iogurte Natural: Alimento 
probiótico e fonte de cálcio, 
contém bactérias benéfi-
cas à flora intestinal.

Substituir por
Linhaça e gergelim.

Massa 
 200 g de Satin Fit Baunilha
 75 g de ovos
 70 g de leite
 40 g de óleo
 25 g de chia

Cobertura 
 70 g de iogurte natural
 20 g de mel
 20 g de suco de limão siciliano
 140 g de Chantypak

Ingredientes

Massa
 Misturar todos os ingredientes em uma batedeira (utilizando o batedor raquete), 

em velocidade lenta por aproximadamente 2 minutos, até obter textura lisa. Colocar 
a massa em uma assadeira retangular e assar em forno lastro a 180°C por aproxima-
damente  20 min. Reservar.
Cobertura
 Misturar o iogurte com o limão e reservar. Bater o Chantypak com mel até montar e 

adicionar à primeira etapa até homogeneizar. Com auxílio de uma manga descartável 
e um bico frisado, aplicar sobre o fatia.

Modo de preparo

Iogurte
e limão Chia

~10 Fatia de Limao, Iogurte e Chia
Rendimento  2 fatias de aprox. 340g

Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kj para adultos.  
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Você vai precisar de:

Gorduras trans 0g *

Colesterol 30mg *

Fibra alimentar 2,5g 10

Sódio 121mg 5

Cálcio 180mg 18

Valor energético 175 Kcal / 732 kj 9

Carboidratos 18g 6

Proteínas 2,6g 3

Gorduras totais 9,5g 17

Gorduras saturadas 4g 18

VD%

Porção de 60g (1 fatia)
Quantidade por porção VD%

23





Formato Sugerido
Bolo redondo aro 18.

Sugestão de embalagem 
Embalagem plástica redonda

Benefícios Nutricionais
Amêndoa: Rico em cálcio e 
magnésio, por isso ajuda a 
manter a saúde dos ossos.
Mel: Fortalece o sistema 
imunológico, melhora a 
capacidade digestiva, é 
considerado anti-séptico, 
antioxidante, digestivo, 
expectorante e tem efeito 
calmante.

Pode substituir por
Suco de maracujá, açúcar 
de coco e coco fresco.

Coco e
amêndoas Laranja

Massa 
 500 g de Satin Fit Baunilha
 187 g de ovos
 175 g de suco de laranja
 100 g de óleo
 50 g de coco em flocos

 Raspas de laranja
Calda 
 200 g de suco de laranja 
 60 g de mel 

Decoração 
 60 g de amêndoas laminadas torradas

Ingredientes

Massa
 Misturar todos os ingredientes em uma batedeira, exceto as amêndoas (utilizan-

do o batedor raquete), em velocidade lenta por aproximadamente 2 minutos, até 
obter textura lisa. Dividir a massa em 3 aros de 18cm e decorar com as amêndoas, 
assar em forno de lastro a 180°C por aproximadamente 25min. Despejar a calda 
sobre o bolo e voltar para o a forno por mais 5 min.
Calda
 Em uma panela ferver o suco de laranja e o mel por 2 min, aproximadamente.

Modo de preparo

^
Rendimento  3 bolos de aprox. 400g

11 Bolo de Laranja, Coco e Amendoas

Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kj para adultos.  
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Você vai precisar de:

Gorduras trans 0g *

Colesterol 36mg *

Fibra alimentar 2,5g 10

Sódio 131mg 5

Cálcio 210mg 21

Valor energético 182 Kcal / 761 kj 9

Carboidratos 21g 7

Proteínas 2,9g 4

Gorduras totais 8,9g 16

Gorduras saturadas 1,3g 6

VD% VD%

Porção de 60g (1 fatia)
Quantidade por porção
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Massa 
 200 g de Satin Fit Baunilha
 75 g de ovos
 70 g de leite
 40 g de óleo

Decoração 
 60 g de damasco
 50 g de ameixa
 20 g de castanha
  do Brasil

Ingredientes

Massa
 Misturar todos os ingredientes em uma batedeira (utilizando o batedor raque-

te), em velocidade lenta por aproximadamente 2 minutos, até obter textura lisa.
Com auxílio de uma manga descartável e um bico liso, pingar a massa em um tape-
te de silicone. Decorar com as frutas secas e assar em forno de lastro a 180°C por 
aproximadamente 7 min.

Modo de preparo

Formato Sugerido
Bolo redondo aro 18.

Sugestão de embalagem 
Caixa com papel reciclado, 
com apelo de sustentabi-
lidade, com alguma tag ou 
etiqueta com benefício.  
Com 6 unidades.

Benefícios Nutricionais
Castanha do Brasil: Rica  
em Selênio, Zinco, Ômega 
3 e Vitamina E. Ótima para 
fortalecer o sistema imuno-
lógico, ajuda na saúde men-
tal e fortalecer os cabelos.

Pode substituir por
Coco seco em tiras e uvas 
passas.

Damasco
Castanha
do Brasil

12 Biscoito de Nuts e Frutas Secas
Rendimento  38 und. de aprox. 12g

Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kj para adultos.  
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Você vai precisar de:

Gorduras trans 0g *

Colesterol 38mg *

Fibra alimentar 2,9g 12

Sódio 145mg 6

Cálcio 220mg 22

Valor energético 181 Kcal / 757 kj 9

Carboidratos 22g 7

Proteínas 3g 4

Gorduras totais 8,5g 15

Gorduras saturadas 1,2g 5

VD%

Porção de 60g (5 unidades)
Quantidade por porção VD%
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Formato Sugerido
Bolo de tira.

Sugestão de embalagem 
Embalagem plástica, de 
tira e meia tira. Forma  
caseirinho com tampa.

Benefícios Nutricionais
Banana: Rica em potássio 
e magnésio, ajuda a preve-
nir câibras. Rica em fibras, 
aumenta a sensação de 
saciedade e contém tripto-
fano, aminoácido que auxilia 
na formação do hormônio 
relacionado ao bom humor.

Pode substituir por
Açúcar de coco e avelã.

Massa 
 500 g de Satin Fit Baunilha
 187 g de ovos
 175 g de leite
 100 g de óleo

Recheio 
 260 g de banana nanica
 62 g de açúcar mascavo

Decoração 
 50 g de nozes

Ingredientes

Massa
 Misturar todos os ingredientes em uma batedeira (utilizando o batedor raque-

te), em velocidade lenta por aproximadamente 2 minutos, até obter textura lisa. 
Adicionar o doce de banana e misturar por mais 1 min. Colocar a massa em uma 
assadeira retangular e decorar com nozes , assar em forno de lastro a 180°C por 
aproximadamente 35min.
Recheio
 Fatiar a banana e colocar em uma panela com açúcar mascavo, levar para o fogo e 

cozinhar até começar a desgrudar da panela, reservar.

Modo de preparo

13 Fatia de Banana e Nozes
Rendimento  1 bolo de aprox. 450g

Banana Nozes

Porção de 60g (1 fatia)

Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kj para adultos.  
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Gorduras trans 0g *

Colesterol 35mg *

Fibra alimentar 2,5g 10

Sódio 136mg 6

Cálcio 220mg 22

Valor energético 177 Kcal / 740 kj 9

Carboidratos 22g 7

Proteínas 2,8g 4

Gorduras totais 8,1g 15

Gorduras saturadas 0,9g 4

VD% VD%Quantidade por porção

Você vai precisar de:
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