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Introdução
Nos últimos anos, o mundo ocidental passou
por uma grande mudança no que diz respeito
à abordagem de temas relacionados com saúde
e bem-estar. Se antes éramos aconselhados a
cortar nas gorduras e convencidos dos benefícios
dos alimentos refinados, agora estamos a viver
uma completa reviravolta, algo parecido com
uma revolução alimentar.
O óleo de coco tem surgido como um alimento
heroico e fundamental nas dietas de pessoas
conscientes da sua saúde. Considerado outrora um
ingrediente nada saudável devido aos elevados
níveis de gorduras, os seus benefícios estão agora
a ser descobertos.
A verdadeira maravilha do óleo de coco é a
sua versatilidade: além da já conhecida aplicação
na cozinha, apresenta outras vantagens, como
a promoção de uma beleza natural e saudável
e a utilização em algumas tarefas domésticas.

A história do óleo de coco
O coco é o fruto da palmeira Cocos nucifera e é um
membro extraordinário do reino vegetal. A casca
compacta contém alimento, a polpa, e hidratação
sob a forma de água de coco. Uma vez consumidos
os conteúdos, a própria casca torna-se
extremamente útil: pode ser queimada como
combustível, transformada em carvão ou usada
como tigela.
Não é, portanto, nenhuma surpresa que o coco
tenha tido um papel tão importante ao longo da
história da humanidade — foi pela primeira vez
mencionado na literatura sânscrita, no século iv a.C.,
tendo também atravessado o oceano Pacífico nos
primeiros navios comerciais a aparecerem no mundo.
Os habitantes do oceano Índico e das ilhas do
Pacífico conheciam já muito bem as diversas

utilizações do coco e, assim que as rotas comerciais
foram estabelecidas, não tardou a que os navios
fossem carregados com este exótico fruto.
Mais tarde, os cocos foram usados durante
a Primeira Guerra Mundial: as cascas eram
queimadas para criar carvão vegetal, que era usado
nas máscaras de gás. Na Segunda Guerra Mundial,
na ausência de plasma, a água de coco foi
aproveitada para transfusões urgentes, por
apresentar o mesmo equilíbrio de eletrólitos que
o sangue humano.
Quand,o no final da década de 1980, se
estabeleceram ligações entre a gordura alimentar
e o colesterol no sangue, as «manteigas» e as
«margarinas» de óleo de coco foram substituídas
por produtos contendo aditivos, que se destinavam
a baixar o conteúdo de gorduras, sobretudo
as saturadas.
Hoje, reconhece-se que, com moderação,
a gordura não é o inimigo: é, até, essencial para
uma boa saúde e, no que diz respeito ao óleo de
coco, tem muitos outros benefícios.
Por isso, este óleo é agora muito popular,
encontrando-se à venda em quase todo o mundo.

Benefícios para a saúde
O segredo dos benefícios do óleo de coco consiste
no seu perfil de gordura. Contrariamente à maioria
das gorduras saturadas, que contêm ácidos gordos
de cadeia longa, os do óleo de coco são de cadeia
média, rapidamente absorvidos e fáceis de digerir,
o que faz deles uma excelente fonte de energia,
não sendo logo armazenados como gordura,
como acontece com os outros ácidos gordos.
Por isso, o óleo de coco constitui uma das
formas ideais e saudáveis de consumir
gorduras «boas».
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Acelera o metabolismo
O óleo de coco é um alimento termogénico,
o que significa que aumenta a velocidade a que
o organismo queima energia, em comparação
com outras gorduras.
Diminui o apetite ajudando na perda de peso
O conteúdo elevado em gordura pode ajudar
a reduzir o apetite e a equilibrar os níveis de
açúcar no sangue.
Pode promover um coração saudável
O valor antioxidante do óleo de coco tem sido
associado à pressão arterial baixa ao reduzir
o stress oxidativo.
Fonte de energia
Os ácidos gordos do óleo de coco vão diretamente
para o fígado, onde são logo metabolizados em
energia, essencial para os músculos trabalharem.
Aumenta a resistência
Como o óleo de coco fornece energia em forma de
gordura que é digerida mais lentamente do que as
fontes de hidratos de carbono, pode favorecer
a resistência.
Antibacteriano, antiviral e antifúngico
Estas caraterísticas resultam do seu conteúdo
em ácido láurico, que é convertido em monolaurina,
uma substância com essas propriedades.
Propriedades anti-inflamatórias
O óleo de coco pode ter um efeito anti-inflamatório,
aliviando os sintomas de artrite e outras inflamações.
Melhora a digestão
O óleo de coco melhora a digestão ao promover
o bom funcionamento do intestino através da
redução de microrganismos nefastos, que
podem levar a inchaço, inflamação e dor.
Promove um bom sistema imunológico
Devido às suas propriedades antivirais,
antifúngicas e antibacterianas, o óleo de coco reduz
o stress no sistema imunológico, ajudando-o a ser
mais eficaz no combate às doenças.

Antioxidante
O óleo de coco contém compostos que atuam como
antioxidantes no organismo.
Ajuda na absorção de vitaminas e minerais
As vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) precisam de
ser ingeridas com uma fonte de gordura para serem
absorvidas: o óleo de coco é uma excelente escolha.
Ajuda a combater a periodontite
As suas propriedades antibacterianas ajudam na
remoção de bactérias da boca — que podem causar
periodontite —, assim como a sarar as gengivas.

Produção moderna
Nem todo o óleo de coco é igual, e isto geralmente
deve-se à forma como o coco é cultivado e como
o óleo é produzido.
Os cocos estão em época durante todo o ano e
crescem em agregados de 5 a 12. Transformam-se
a partir de uma nova flor numa noz completamente
madura em cerca de 12 meses. Quando estão
prontos, caem naturalmente ao chão, e os bons
produtores irão esperar para fazer a colheita o mais
próximo possível da sua plena maturidade.
O óleo de coco é extraído da polpa branca do coco,
existindo duas formas de ser produzido. O primeiro
método envolve secar a polpa do coco, algo
conhecido como copra. O segundo método também
seca a polpa do coco, mas o óleo é depois extraído de
uma forma diferente, para produzir óleo de coco
virgem e extra virgem.
Na produção da copra, a polpa é seca num forno,
numa grelha sobre lume ou ao sol. A copra é depois
levada para umas instalações onde se extrai o óleo.
O transporte pode danificar a copra, que pode ficar
rançosa e ganhar bolor; por isso, precisa de ser
refinada através de procedimentos como
o branqueamento e a desodorização, para tornar
o óleo comestível. Isto resulta em óleo refinado,
branqueado e desodorizado (RBD) — um óleo
de uma qualidade mais medíocre, com menos
propriedades benéficas para a saúde.
O segundo método de produção envolve secar
a polpa branca do coco ou usá-la crua, mas nunca
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O nível
elevado de
gordura no
óleo de coco
pode ajudar
a reduzir o
apetite e a
equilibrar
os níveis de
açúcar no
sangue.

Fermentação: Este método também usa leite
de coco, que é aquecido e depois deixado
a repousar durante a noite, para se separar em
diferentes sólidos e óleos. É o método tradicional
de produção.

Alguns métodos usam calor para ajudar
o processo e extrair-se mais óleo, enquanto outros
recorrem à água para arrefecerem o equipamento
e se obter um produto prensado a frio.
Todos estes métodos produzem óleo de coco
virgem e extra virgem.
Atualmente, não há padrões industriais que
ditem o que é virgem ou extra virgem, pelo que
estes termos têm o mesmo significado.
Tal como a produção de óleo de coco refinado
e virgem, ou extra virgem, existem outras formas
de óleo de coco:

Microexpulsão direta: Um método concebido
para negócios instalados em pequenas cidades,
que consiste em secar o coco durante 30 minutos e,
depois, colocá-lo numa prensa manual para se
extrair o óleo.

Óleo de coco hidrogenado: Óleo de coco que foi
quimicamente alterado a partir de óleo de coco
refinado. Devido a esta alteração, transformou-se
numa gordura trans e é muito usado na produção
de comida processada.

Expulsão por pressão: Este método pode ser feito
a frio ou a quente e consiste em secar ligeiramente
a polpa do coco e depois prensá-la, para extrair
o óleo.

Óleo de coco fracionado: Óleo de coco que foi
dividido nos seus diferentes tipos de gordura.
Ao contrário de outras formas de óleo de coco,
o fracionado é líquido à temperatura ambiente.

é transportada nem refinada. O óleo de coco, neste caso,
é produzido através de um dos seguintes métodos:
Centrifugação: O óleo é separado do leite de coco,
que se obtém demolhando a polpa de coco ralada
em água quente. O leite de coco é depois passado
por uma centrifugadora.
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Guia de compra
Devido à popularidade do óleo de coco, existem
agora muitas marcas e variedades diferentes
disponíveis — com várias descrições e pretensões —,
o que pode dificultar a escolha. Eis o que muitas das
descrições desses produtos realmente significam:
• Biológico: Os cocos utilizados para produzir
o óleo não foram tratados com fertilizantes químicos
ou pesticidas. Procure a certificação biológica.
• Óleo de coco virgem: Óleo de coco que não foi
refinado (isto significa o mesmo que extra virgem).
• Óleo de coco extra virgem: Óleo de coco que não
foi refinado (o mesmo que óleo de coco virgem).
• Óleo de coco não refinado: O óleo de coco não
foi tratado quimicamente, fracionado, branqueado
ou desodorizado.

• Óleo de coco refinado: Um óleo de coco
produzido através do método de copra, que sofreu
fervura, branqueamento químico e desodorização.
• Cru: O óleo de coco foi produzido sem usar
temperaturas acima dos 45 °C.
• Extraído a frio: O óleo de coco foi produzido
sem calor, com recurso ao uso de água fria para
o processo de extração.
• Inodoro: O óleo de coco foi cozido a vapor ou
processado de outra forma, para que fossem
removidos o sabor e o cheiro do coco.
• Óleo de coco fracionado: Óleo de coco
ao qual foram retirados alguns ácidos gordos,
sobretudo o ácido láurico. Às vezes, é rotulado
como óleo MCT, dependendo dos ácidos gordos
que permanecem.
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O que procurar

Armazenamento

O óleo de coco deve ser sólido à temperatura
ambiente, com um ponto de fusão de 24 °C. Um óleo
de boa qualidade deve ser branco quando sólido
e completamente límpido quando em estado líquido:
não deve haver descoloração. Deve sentir-se um
cheiro fresco, com um leve aroma de coco. Quando
esfregar o óleo entre os dedos, deve senti-lo suave,
sem arenosidade. O óleo de coco fica melhor se for
armazenado num frasco de vidro; por isso, procure
produtos em recipientes de vidro em vez de plástico.

O óleo de coco é um óleo estável, o que significa que
não ficará rançoso à temperatura ambiente. Deve
armazená-lo num local frio e escuro, longe da luz
solar direta, no seu recipiente original — de
preferência, de vidro. Se vive num clima quente,
onde o óleo de coco se encontra naturalmente no
estado líquido, pode refrigerá-lo, para ser mais fácil
de utilizar no estado sólido. Embora a maioria dos
produtos tenha uma data de expiração no frasco,
o óleo de coco não se estraga, se for armazenado
corretamente.

Escolher o óleo
Não é preciso um óleo específico para cada tipo de
utilização diferente. Para a maioria dos preparados
deste livro, recomendo o óleo de coco virgem ou extra
virgem não refinado — sempre que possível, escolha
produtos biológicos. O óleo de coco bruto, extraído
a frio, não é essencial, mas é sempre a melhor escolha.
Eu recomendo óleo de coco refinado só para
determinadas aplicações — como lubrificante em
máquinas, por exemplo, ou outras não relacionadas
com a saúde.
O óleo de coco refinado também pode ser usado
para cozinhar a temperaturas extremamente altas,
pois o processo de refinação significa que o óleo
é capaz de resistir a muito calor. Verifique as
práticas de produção da marca, para se assegurar
de que usam vapor natural e não solventes químicos.
Existem alguns preparados que utilizam óleo
de coco fracionado, por causa das vantagens do seu
estado líquido; para isso, recomendo procurar um
produto de boa qualidade.
O custo do óleo de coco
Ao comprar óleo de coco, irá geralmente
encontrar uma grande diferença no preço entre
os óleos refinados e o virgem e extra virgem,
bem como entre os que são biológicos, crus e com
pressão a frio. Isto geralmente reflete o tempo
e o trabalho adicionais envolvidos na produção
de óleo de qualidade, pelo que vale a pena
comprar o melhor que puder pagar.

Introduzir o óleo de coco
na sua dieta
Tal como acontece com todos os alimentos potentes,
é importante introduzir o óleo de coco gradualmente
na sua dieta, para se assegurar de que não terá
quaisquer efeitos negativos. Comece com uma colher
de chá por dia e aumente aos poucos a porção.
Quando usar óleo de coco no corpo, teste-o primeiro
na pele, com uma pequena quantidade, para se
certificar de que é adequado para si.
Salvo indicação em contrário, o óleo de coco
utilizado neste livro é virgem/extra virgem.

Preparação
Se nunca cozinhou, limpou ou hidratou com óleo
de coco, talvez não saiba como prepará-lo antes de
o usar.
A maioria dos preparados e receitas neste livro
exige que o óleo esteja em estado amolecido ou
líquido, e existem várias formas de o fazer,
dependendo da quantidade e do estado em que
o óleo é armazenado. Para pequenas quantidades
de óleo de coco sólido, a maneira mais fácil de o
amolecer é esfregá-lo suavemente entre as pontas
dos dedos, até atingir a consistência correta para
ser misturado com outros ingredientes. Com
quantidades maiores, vai precisar de o amolecer
ou derreter sobre uma fonte de calor.
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Derreter óleo de coco
Existem vários métodos de fusão que funcionam
bem, mas, pessoalmente, prefiro o banho-maria,
pois retém o máximo de benefícios para a saúde do
óleo. Verá isto nas instruções de preparação, neste
livro, mas, se preferir uma técnica diferente, esteja
à vontade para a usar.
O banho-maria é um método suave de derreter
o óleo de coco e outros ingredientes: leve uma
tigela sobre uma panela cheia com água a ferver
ao lume — tenha cuidado para que a água não
esteja muito alta na panela e não verta para fora.
O óleo sólido é colocado na tigela e aquecido
lentamente até derreter. Em alternativa, pode
colocar uma tigela sobre outra tigela cheia com
água a ferver de uma chaleira — assim demorará
mais tempo a derreter os ingredientes.

Também pode usar um micro-ondas para
derreter o óleo de coco, embora deva ter o cuidado
de o fazer por períodos curtos de tempo, até o óleo
acabar por derreter e não ficar demasiado quente.

Essencial na despensa
O óleo de coco pode ser usado por si só para uma
série de aplicações em casa, nos cuidados de beleza
e na saúde. No entanto, quando é misturado com
outros produtos, os seus usos multiplicam-se
significativamente, tornando-se um ingrediente
indispensável em casa. A seguir, mencionamos
alguns dos principais ingredientes que irá gostar
de ter à mão e que lhe permitirão criar a maioria
dos preparados deste livro. Os menos comuns, que
são usados com menos frequência, são explicados
ao lado da receita ou preparação que os inclui.
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Óleos essenciais
Os óleos essenciais são a essência concentrada de
várias flores e plantas. Não só fornecem fragrância,
como uma série de benefícios para a saúde.
Os seguintes óleos são usados em muitos preparados:
• Lavanda
• Hortelã-pimenta
• Rosa
• Eucalipto
• Olíbano
Manteiga de carité
A manteiga de carité é uma gordura extraída da
noz da árvore de carité africana. É um ótimo
hidratante para a pele e é usada em vários
preparados de beleza deste livro. Poderá
encontrá‑la à venda na Internet e em algumas
lojas de alimentos saudáveis. Ao comprar,
procure manteiga de carité não refinada.
Manteiga de cacau
A manteiga de cacau é a gordura do grão de cacau.
Tal como a manteiga de carité, tem excelentes
propriedades hidratantes, mas apresenta um odor
muito mais concentrado — a chocolate! Funciona
bem em manteigas e cremes corporais, embora
o aroma a chocolate signifique que combina melhor
com certos óleos essenciais para fragrância. Ao
comprar, procure manteiga de cacau não refinada.
Gel de Aloe vera
O gel de Aloe vera é feito a partir do interior da
folha da própria planta. Tem um efeito calmante
e refrescante na pele, funcionando extremamente
bem quando combinado com óleo de coco para
vários preparados para a pele. Quando comprar,
procure gel de Aloe vera biológico e puro.
Óleo de vitamina E
A vitamina E é um antioxidante, sendo, por isso,
excelente quando combinada com óleo de coco em
produtos para a pele. Alguns preparados requerem
apenas uma pequena quantidade, de tal forma que
as cápsulas de óleo de vitamina E são indicadas
como medida, pois estão prontamente disponíveis.
No entanto, também pode encontrar pacotes

maiores do óleo em lojas de alimentos saudáveis
e online. Procure formas biológicas de vitamina E,
como o óleo de gérmen de trigo. Como a vitamina
E pura é muito pegajosa para empacotar, verifique
se a lista de ingredientes contém produtos
químicos e aditivos e escolha uma versão mais
natural e biológica.
Cera de abelha
A cera de abelha é produzida por abelhas que
a usam para formar os favos das colmeias. É ótima
como um ingrediente hidratante natural e ajuda
a ligar e a emulsionar outros ingredientes. É usada
em muitas pomadas e bálsamos deste livro.
Procure cera para cosmética de boa qualidade.
Comprar sob a forma de cápsulas ou grânulos
torna mais fácil medi-la e derretê-la do que se for
uma barra sólida de cera de abelha. Está disponível
online e em algumas lojas de alimentos saudáveis.
Mel
O mel é um ingrediente incrivelmente versátil,
com as suas próprias propriedades antibacterianas.
O mel usado na maioria dos preparados e receitas
deste livro é o mel líquido normal. No entanto,
algumas receitas requerem a forma mais sólida de
mel disponível, como indicado especificamente na
receita. Escolha o mel de melhor qualidade que
puder comprar, sobretudo para preparados que vão
ser usados na pele.
Sabão de Castela
Há vários séculos, todos os sabonetes de base
vegetal eram feitos na região de Castela, em
Espanha — daí o seu nome. Agora, o nome
refere-se a qualquer sabão natural de base vegetal.
Procure o puro sabão de Castela, para se certificar
de que compra um sabão ecológico simples, isento
de detergentes químicos.
Ervas e especiarias
Uso várias ervas e especiarias nas receitas e
preparados deste livro, pelas suas propriedades
curativas, sabor e aroma. Experimente ter sempre
uma seleção destas na despensa, incluindo canela,
gengibre e açafrão-da-índia.
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Comida
O ÓLEO DE COCO faz naturalmente parte do mundo
culinário. Tendo desfrutado de um ressurgimento de
popularidade como um ingrediente versátil, o óleo de coco
pode ser encontrado numa ampla variedade de receitas,
passando-lhes uma boa dose das suas qualidades de
aceleramento do metabolismo e de equilíbrio dos níveis
de açúcar no sangue.
Sendo um óleo essencial, é especialmente adequado para
cozinhar a temperaturas mais elevadas, pois não se estragará
da mesma forma que outros óleos culinários: assim, é ideal
para assar e fritar, em particular.
O seu sabor natural e fresco torna o óleo de coco
especialmente adequado a cozinhas como a indiana
e a tailandesa, além de constituir um ingrediente ideal
em comidas doces e feitas no forno. O seu estado sólido
à temperatura ambiente também faz dele o ingrediente
perfeito para ligar os ingredientes de receitas que não vão
ao forno, como barritas, fudge, doces e cheesecakes. Também
pode ser usado como substituto da manteiga para cozinhar
e cozer no forno, tornando as receitas isentas de laticínios
e veganas, se preferir.
Na sua maioria, estas receitas não usam açúcar refinado
e recorrem a versões integrais sempre que possível.
Nos ingredientes, indicam-se adoçantes alternativos.
Estou confiante de que passará a considerar o óleo
de coco um ingrediente delicioso e versátil, sempre que
cozinhar em casa.
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Pequeno‑almoço
Existem inúmeras formas de incluir óleo de coco no seu pequeno‑almoço,
uma refeição muitas vezes mencionada como a mais importante do dia.
Quer seja uma tigela de cereais, tomada rapidamente antes de sair de casa,
ou quer tenha tempo para desfrutar de uma refeição mais tranquila, estas
receitas dar-lhe-ão mais energia para o resto do dia.

Panquecas de coco tostado e mirtilos
Para 4–6 unidades
225 g de farinha de trigo integral
sem fermento
2 ½ c. de chá de fermento em pó
1 c. de chá de canela
125 ml de leite gordo
125 ml de iogurte natural
2 ovos
2 c. de sopa de mel
2 c. de sopa de óleo de coco, mais
um pouco para fritar
225 g de mirtilos frescos ou
congelados, mais um pouco para
servir
3 c. de sopa de coco ralado
Xarope de ácer, para servir

Numa tigela, misture a farinha, o fermento e a canela, abrindo
depois um buraco no meio. Noutra tigela ou frasco, misture o leite,
o iogurte, os ovos e o mel. Derreta o óleo de coco e deite-o na
mistura, batendo constantemente.
Junte os ingredientes líquidos aos secos, mexendo bem até se formar
uma mistura macia. Incorpore os mirtilos e deixe a massa repousar.
Entretanto, aqueça uma frigideira em lume médio e adicione o coco
ralado, mexendo constantemente até ficar tostado. Retire da
frigideira e reserve.
Volte a colocar a frigideira ao lume e adicione 1 colher de chá de
leite de coco. Quando a frigideira estiver quente e o óleo de coco
derretido, deite ¼ de chávena de massa e coza durante 3–5 minutos,
ou até a parte de baixo ficar firme e a superfície começar a borbulhar.
Vire-a e coza a parte de baixo antes de a retirar da frigideira.
Mantenha-a quente num prato deixado no forno a baixa
temperatura ou sob a fonte de calor de um grill. Repita a operação
com a restante massa, adicionando mais óleo de coco à frigideira
antes de cozer cada panqueca.
Sirva as panquecas regadas com xarope de ácer, alguns mirtilos
frescos e uma pitada de coco tostado.
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Papas de aveia com abóbora e especiarias
Para 1 dose
40 g de flocos de aveia finos
150 ml de água (ou leite, se preferir)
60 g de puré de abóbora enlatado,
sem açúcar
1 c. de chá de canela em pó, mais
um pouco para servir
½ c. de chá de gengibre em pó
1 c. de sopa de óleo de coco
1 c. de sopa de xarope de ácer
ou mel (opcional)

Leve uma caçarola com a aveia e a água (ou leite) ao lume e deixe
cozer durante 7–10 minutos em lume médio, mexendo a intervalos
regulares até engrossar.
Assim que as papas ficarem espessas e cremosas, incorpore o puré
de abóbora, a canela, o gengibre, o óleo de coco e o xarope de ácer
(ou mel), se usar.
Sirva-as polvilhadas com uma pitada de canela em pó.

Papas de aveia com coco e framboesas
Para 1 dose
2 c. de sopa de coco ralado
40 g de flocos de aveia finos
150 ml de água (ou leite, se preferir)
125 g de framboesas frescas
1 c. de sopa de óleo de coco
1 c. de sopa de xarope de ácer
ou mel (opcional)

Aloure ligeiramente o coco ralado numa caçarola pequena, em lume
forte, mexendo sempre, durante 2–3 minutos. Reserve.
Leve uma caçarola com a aveia e a água (ou leite) ao lume e coza
durante 7–10 minutos em lume médio, mexendo a intervalos regulares,
até ficar espesso.
Assim que as papas ficarem espessas e cremosas, incorpore as
framboesas, o óleo de coco e o xarope de ácer (ou mel), se usar.
Sirva-as polvilhadas com o coco tostado.

Dicas e ideias
Experimente as papas
de aveia com diferentes
ingredientes adicionais,
como frutos silvestres
frescos, oleaginosas
picadas e fruta seca.
Basta adicioná-los
à receita base de aveia
e água (ou leite).
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Papas de aveia com canela
Para 1 dose
40 g de flocos de aveia finos
150 ml de água (ou leite, se preferir)
1 c. de sopa de óleo de coco
1 ½ c. de chá de canela em pó
1–2 c. de sopa de xarope de ácer
Para a cobertura:
1 c. de sopa de açúcar de coco
(ou açúcar amarelo fino)
½ c. de chá de canela em pó
1 c. de sopa de manteiga de coco
ou maná (seiva de tamarisco)

Leve uma caçarola com a aveia e a água (ou leite) ao lume e deixe
cozer durante 7–10 minutos em lume médio, mexendo a intervalos
regulares, até engrossar.
Assim que as papas ficarem espessas e cremosas, incorpore o óleo de
coco, a canela e o xarope de ácer. Deite as papas numa tigela e reserve,
enquanto prepara a cobertura.
Misture o açúcar de coco (ou açúcar amarelo) com a canela e salpique
por cima das papas, deitando de seguida, numa espiral, a manteiga de
coco ou maná (terá de amolecer a manteiga de coco antes de a usar).

Papas de aveia com maçã, passas e canela
Para 1 dose
40 g de flocos de aveia finos
150 ml de água (ou leite, se preferir)
1 maçã doce
2 c. de sopa de passas
1 c. de chá de canela em pó, mais
um pouco para servir
1 c. de sopa de óleo de coco
1 c. de sopa de xarope de ácer
ou mel (opcional)

Leve uma caçarola com a aveia e a água (ou leite) ao lume. Pique
a maçã em pedaços pequenos e adicione à caçarola, juntamente com as
passas e a canela. Deixe cozer em lume médio, durante 7–10 minutos,
mexendo a períodos regulares.
Assim que as papas ficarem espessas e cremosas, incorpore o óleo
de coco e o xarope de ácer (ou mel), se usar. Sirva as papas de aveia
polvilhadas com canela em pó.

Papas de aveia com banana e nozes
Para 1 dose
40 g de flocos de aveia finos
150 ml de água (ou leite, se preferir)
1 banana
1 c. de sopa de óleo de coco
1 c. de sopa de xarope de ácer
ou mel (opcional)
25 g de nozes

 eve uma caçarola com a aveia e a água (ou leite) ao lume e coza
L
durante 7–10 minutos em lume médio, mexendo a intervalos
regulares, até ficar espesso.
Esmague bem a banana e junte-a à caçarola, mexendo bem para
incorporar. Adicione o óleo de coco e o xarope de ácer (ou mel),
se usar. Pique grosseiramente as nozes e espalhe-as por cima das
papas de aveia antes de servir.
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Granola com amêndoa, caju e especiarias
Para 6–8 doses
150 g de amêndoas
150 g de castanhas de caju
175 g de flocos de aveia grossos
1 pitada de sal marinho
1 c. de chá de canela
½ c. de chá de gengibre moído
¼ de c. de chá de cravo-da-índia
moído
2 c. de sopa de óleo de coco
75 ml de mel
60 g de manteiga de amêndoa

Aqueça previamente o forno a 175 °C. Pique grosseiramente as
amêndoas e as castanhas de caju e misture-as com os flocos de aveia,
o sal e as especiarias numa taça grande.
Derreta o óleo de coco em banho-maria e misture-o com o mel
e a manteiga de amêndoa. Deite a mistura de óleo de coco por cima
dos flocos de aveia com as oleaginosas e mexa, para envolver
uniformemente.
Forre um tabuleiro com papel vegetal. Espalhe a granola pelo
tabuleiro numa única camada (use mais tabuleiros, se necessitar).
Leve ao forno durante 10–20 minutos e vá virando a granola várias
vezes, para se assegurar de que tosta uniformemente. Retire-a do
forno quando estiver tostada.
Deixe arrefecer e guarde num recipiente hermético até 2 semanas.

Granola com avelã e chocolate
Para 6–8 doses
150 g de castanhas de caju
175 g de flocos de aveia grossos
75 g de pevides de abóbora
75 g de sementes de girassol
60 g de óleo de coco
75 ml de mel
25 g de cacau em pó
½ c. de chá de sal

Aqueça previamente o forno a 175 °C. Pique grosseiramente
as avelãs e misture-as com os flocos de aveia, as pevides de abóbora
e as sementes de girassol numa taça grande.
Derreta o óleo de coco em banho-maria e misture-o com o mel,
o cacau em pó e o sal. Deite a mistura de óleo de coco por cima dos
flocos de aveia com as avelãs e mexa, para envolver uniformemente.
Forre um tabuleiro com papel vegetal. Espalhe a granola pelo
tabuleiro numa única camada (use mais tabuleiros, se necessitar).
Leve ao forno durante 10–20 minutos, virando a granola várias vezes,
para se assegurar de que tosta uniformemente. Retire-a do forno
quando estiver tostada.
Deixe arrefecer e guarde num recipiente hermético até 2 semanas.
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