
Mão na massa! 

BOlo De baNAna, caStANhaS e esPEciARiAs

Ingredientes:

 

- 1 Xícara de chá de frutas secas (uva passa,

damasco ou tâmaras);

- ¼ Xícara de chá de água;

- ¼ Xícara de chá de óleo de coco ou de

girassol;

- 2 Xícaras de chá de farinha de aveia;

- 4 Bananas médias bem maduras amassadas;

- Mix de especiarias a gosto (sugestão: 1 colher

de chá de canela em pó, 1 colher de café de

cravo em pó e 1 colher de café de noz

moscada);

- 1 Xícara de chá de castanhas de sua

preferência (Pará, Caju, Baru, Amêndoas, Avelãs

ou outras);

- 1 Colher de sopa de fermento em pó;

- 1 Colher de sopa de vinagre de maçã.

 

Modo de preparo:

 

1. Pré-aqueça o forno a 200°C. Unte e enfarinhe

uma fôrma redonda, com furo, média. 

2. Em um liquidificador, bata as frutas secas

com a água até formar uma pasta. Transfira

essa pasta para um recipiente, adicione o óleo

e as bananas e misture.

3. Acrescente a farinha, as especiarias, ¾ das

castanhas e mexa bem. 

4. Com a massa homogênea, incorpore o

fermento e o vinagre. 

5. Despeje a massa em uma forma untada e

finalize com o restante das castanhas no topo

do bolo. Leve ao forno para assar por

aproximadamente 40 minutos. 

 

*DICA: Para verificar se o bolo está assado

espete um palito de dente. Se sair limpo, o bolo

já está pronto. Se sair sujo deixe assar mais um

pouco. 

 

 

Tempo de preparo: 15 min + 40 min

de cozimento

Rendimento: 1 bolo médio
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Ingredientes:

 

- 1 Xícara de chá de aveia em flocos;

- 1 Xícara de chá de castanhas (Nozes,

castanha do Pará, castanha de caju,

amendoim, amêndoas);

- 1 Xícara de chá de sementes  (Linhaça,

chia, gergelim, girassol e abóbora);

- 1 Xícara de chá de flocos de arroz e/ou de

milho (opcional);

- 3 Colheres de sopa de óleo ou azeite;

- 1 Colher de sopa de melado de cana;

- Temperos de sua preferência.

              Sugestão: ½ Colher de chá de      

 páprica doce, ½ Colher de chá de

cúrcuma, ½ Colher de chá de pimenta do

reino;

- 1 Colher de chá de sal.

 

Modo de preparo:

 

1. Pré-aqueça o forno a 200°C.

2. Em um recipiente, misture todos os

ingredientes.

3. Distribua a mistura em uma travessa e

leve ao forno para assar  por 30 minutos,

mexendo a granola de tempos em tempos.

4. Passado os 30 minutos, retire do forno e

deixe esfriar.

5. Quando a granola estiver fria armazene

em recipientes bem fechados para manter

a crocância.

 

 

*DICA: Essa receita pode ser utilizada em

diversos pratos como, por exemplo, em

cima de saladas, legumes grelhados ou

assados, caldos e sopas. Tempo de preparo: 40min 

Rendimento: Aproximadamente 400g

gRanOLa saLgADa
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