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APRESENTAÇÃO 

 

 

A alimentação adequada é um importante fator para o 

controle da  glicemia e bem estar dos diabéticos. 

Esse livro traz receitas deliciosas e fáceis de preparar para 

auxiliar o  manejo da alimentação de pessoas com diabetes. 

Reuna a familia e amigos para prepará-las e consumí-las! 

Em caso de dúvidas, procure um profissional da unidade de 

saúde mais próxima de sua casa. 

 

Bom apetite! 

As autoras 
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ÁGUA AROMATIZADA COM 

LIMÃO E HORTELÃ 

 

Ingredientes:  

• 1 litro de água 

gelada 

• 1 limão cortado em 

rodelas 

• 2 ramos de hortelã 

• 4 pedras de gelo 

 

Modo de fazer: 

Misturar os ingredientes em um refratário e amassá-los 

levemente com o auxílio de uma colher. Acrescentar a 

água e o gelo.  

 

Dica:  

Substitua o limão e a hortelã por laranja, abacaxi, 

melancia, manjericão, erva-cidreira, cravo, canela, 

entre outros. Você também pode substituir a água por 

água com gás. Experimente as combinações, seja 

criativo! 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

BEIJINHO 

 

Ingredientes:   

• 1 xícara de chá de 

água morna  

• 2 gemas de ovo 

• 2 colheres de sopa 

de leite de coco 

• ½ colher de sopa 

de amido de milho 

• 1 xícara de chá de leite em pó desnatado  

• 5 colheres de sopa de coco ralado sem açúcar  

• 5 colheres de sopa de adoçante para forno e 

fogão 

 

Modo de fazer: 

Bater no liquidificador todos os ingredientes, exceto a 

água morna e 3 colheres do coco ralado. Colocar a 

mistura em uma panela e adicionar a água morna. 

Mexer a mistura até ficar homogênea. Colocá-la em 

fogo baixo, mexendo, até desgrudar da panela. Deixar 

o beijinho na geladeira até que seja possível enrolá-lo. 

Passá-lo no coco ralado e colocar o cravo-da-índia. 

Deixar os doces na geladeira até o consumo. 

 

 

 

 

BRIGADEIRO 

 

Ingredientes:   

• 1 xícara de chá de 

água morna  

• 1 colher de sopa 

de amido de milho  

• 1 xícara de chá de 

leite em pó 

desnatado 

• 45 g de chocolate diet ralado 

• 1 colher de sopa de margarina light sem sal 

• 15 colheres de sopa de adoçante para forno e 

fogão 

• 1 colher de sopa de cacau em pó solúvel sem 

açúcar ou achocolatado diet 

 

Modo de fazer: 

Bater no liquidificador todos os ingredientes secos. 

Colocar a mistura em uma panela e adicionar a água 

morna e a margarina. Mexer a mistura até ficar 

homogênea. Colocá-la em fogo baixo, mexendo 

sempre, até desgrudar da panela. Deixar o brigadeiro 

na geladeira até que seja possível enrolá-lo. Passá-lo no 

chocolate ralado. Deixar os doces na geladeira até o 

consumo. 



 
 

 

 

 

 

BOLO DE FUBÁ  

 

Ingredientes:   

• 1 pacote de fubá 

(500g)  

• 1 colher de café 

de sal 

• 1 xícara de chá 

de margarina  

• 2 garrafas de 200mL cada de leite de coco  

• 3 xícaras de chá de leite desnatado 

• 2 xícaras de chá de adoçante em pó para forno 

e fogão  

 

Modo de fazer: 

 

Juntar metade do leite de coco e os demais 

ingredientes em uma panela. Levá-la ao fogo baixo e 

mexer até obter a consistência de um pirão. Colocar a 

mistura em uma assadeira untada com margarina e 

adoçante e espalhar o restante do leite de coco por 

cima. Levar ao forno até dourar. 

 

 

 

 

 

 

COCADA  

 

Ingredientes:   

• 1 xícara de chá de 

água 

• 1 xícara de chá de 

leite em pó 

• 2 xícaras de chá de 

coco em flocos 

• 2 ½ xícara de chá de adoçante em pó para forno 

e fogão 

  

Modo de fazer: 

 

Em uma vasilha, juntar e homogeneizar o leite em pó, a 

água e o adoçante. Acrescentar o coco em flocos à 

mistura. Levá-la em fogo baixo, mexendo sem parar até 

desprender do fundo da panela. Untar uma travessa 

com margarina e despejar a cocada. Levar à geladeira 

para endurecer por cerca de 2 horas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABACAXI ASSADO 

 

Ingredientes:   

• 02 abacaxis médios 

• 08 colheres (sopa) de suco de abacaxi 

• 01 colher (sobremesa) de canela em pó 

• 02 colheres (sopa) de adoçante para forno e 

fogão (sugestão Sucralose) 

• 04 unidades de cravo da Índia 

 

Modo de fazer: 

Descascar os abacaxis e cortá-los em fatias. Colocar as 

rodelas de abacaxi em uma assadeira. Em um copo 

misturar: o suco, o cravo, a canela e o adoçante. Regar 

o abacaxi com a mistura e levar ao forno por 15 minutos 

 

 
 

 

 

BOLO PÃO DE LÓ 

 

Ingredientes:   

• 04 ovos 

• ½ xícara (chá) de adoçante para forno e fogão 

(sugestão Tal e Qual) 

• 1/4 xícara (chá) de farinha de trigo 

• 01 colher (café) de fermento em pó 

• Raspas de limão 

 

Modo de fazer: 

Bater os ovos na batedeira por 05 minutos. Acrescentar 

o adoçante e bater por mais 05 minutos. Desligar a 

batedeira, acrescentar a farinha de trigo, as raspas de 

limão e o fermento. Misturar. Colocar a mistura em uma 

assadeira untada e assar até dourar 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

DOCE DE ABÓBORA COM COCO 

 

Ingredientes:   
• 01 Kg de abóbora pescoço 

• 12 colheres (sobremesa) de adoçante para forno e 

fogão (18 sachês de 0,8g = 14,4g - sugestão Sucralose) 

• 01 xícara (chá) de coco ralado sem açúcar 

• 10 unidades de cravo da Índia 

  

Modo de fazer: 

Picar a abóbora em cubos pequenos. Levar ao fogo 

baixo com o adoçante, em panela tampada, mexer de 

vez em quando. Quando a abóbora amolecer, juntar o 

coco ralado e os cravos. Continuar mexendo até que 

tudo esteja homogêneo 

 

 

 

 

 

LEITE CONDENSADO 

 

Ingredientes:   

• 01 xícara (chá) de leite em pó desnatado 

• ½ xícara (chá) de água 

• ¾ xícara (chá) de adoçante para forno e fogão 

(sugestão Tal e Qual) 

 

Modo de fazer: 

Bater todos os ingredientes no liquidificador por 5 

minutos ou até obter uma massa homogênea. 

Conservar em geladeira. 

  

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

MUSSE DE MAMÃO COM 

AVEIA 

 

Ingredientes:   

• ½ mamão formosa 

• 1 pote de iogurte 

natural (180g) 

• 1 colher de café de 

adoçante líquido 

• 4 colheres de sopa de flocos de aveia 

  

 

Modo de fazer: 

Retirar a casca do mamão e batê-lo no liquidificador, 

juntamente com o iogurte e o adoçante. Passar a 

mistura para uma tigela e levá-la à geladeira. No 

momento de servir, colocar os flocos de aveia por cima 

do musse. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÃO DE FORMA INTEGRAL 

 

Ingredientes:  

• 2 xícaras de chá de 

água morna 

• 25 g de fermento 

fresco para pão 

• 8 colheres de sopa 

de óleo 

• 1 colher de 

sobremesa de sal 

• 2 colheres de sopa de açúcar mascavo 

• 1 xícara de chá de aveia 

• 2 copos de farinha de trigo integral 

• Farinha de trigo até dar o ponto 

 

Modo de fazer: 

Em uma vasilha misturar o fermento com o açúcar. 

Depois, acrescentar os outros ingredientes. Em uma 

superfície lisa e enfarinhada, sovar bem a massa e 

deixá-la crescer até dobrar de volume. Modelar o pão e 

colocá-lo em forma de bolo inglês forrada com papel 

manteiga. Deixá-lo crescer novamente e o levar ao 

forno por 30 a 40 min. 

 

 



 
 

 

 

 

 

PATÊ DE ATUM  

 

Ingredientes:  

• 1 lata de atum 

• 5 colheres de sopa 

de maionese  

• 1 tomate médio 

• 1/2 cebola ralada 

• 2 colheres de sopa 

de cheiro verde 

 

 

Modo de fazer: 

Picar o tomate, a cebola e o cheiro verde. Misturá-los 

com o atum e com a maionese. Deixar em geladeira 

por cerca de 1 hora. 

 

 

Dica: 

Consuma o patê com bolacha integral, de água e sal, 

de gergelim ou com pão integral. 

 

 

 

 

 

 

 

PATÊ DE IOGURTE  

 

Ingredientes:  

• 1 pote de iogurte 

natural (180g) 

• 2 colheres de sopa 

de maionese 

• 1 tomate médio  

• 1/2 cebola pequena  

• 2 colheres de sopa 

de cheiro verde 

• Orégano à gosto 

 

 

Modo de fazer: 

Picar o tomate, a cebola e o cheiro verde. Acrescentar 

o iogurte natural, a maionese e o orégano. Deixar em 

geladeira por cerca de 1 hora. 

 

 

Dica: 

Substitua os ingredientes por outros, como cenoura, 

beterraba, pepino, azeitona, alho, hortelã, cebolinha. 

Faça diferentes combinações! 
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