
Deliciosamente

Natalício

5 Receitas para o
Natal mais

Saudável e Yämmi
de sempre



Chegou a época 
mais mágica do ano.

O Natal é uma Época de luz, 
de alegria e de ter a família e os 

amigos reunidos em festa e harmonia!
 

Natal é época de perdoar, de amar, de cuidar. 
 

Mesmo que este ano não tenha sido fácil aproveite as boas
energias do Natal para se fortalecer e para ser acarinhado/a 

junto dos seus.
 

BOAS FESTAS!
 
 

 
 
Nota: 
Para uma versão Tradicional destas receitas, espreite 
AQUI o e-book do Rui Ribeiro do Blog

 

 

 Neste Natal reúna a família e os amigos e prepare

deliciosas receitas sem esforço, de forma divertida e com

amor, sejam elas tradicionais ou na versão mais saudável.

 

 

 FAZ E COME 

https://fazecome.com/por-um-natal-mais-delicioso/
https://fazecome.com/


 

Ingredientes

Canja

Natalícia

400 Gramas de couve-flor
2 pernas de frango com coxa
(600 gramas)
150 gramas de cebola
150 gramas de cenoura
2 dentes de alho
1500 gramas de água
1 molho de hortelã 
1 dúzia de ovos de codorniz
sal a gosto

PORÇÕES:  6

Tempo Yämmi:  28 MIN
Tempo Total: 28 MIN



 

Passo a Passo
Coloque a couve-flor em floretes na Panela
XL e pressione a função triturar.
Retire a couve-flor da Panela e reserve. 
Corte o frango em pedaços e introduza-o
na Panela XL juntamente com a cebola, a
cenoura, os dentes de alho, a água e o sal e
programe 23 minutos, a 100ºC, Rotação
Inversa na Velocidade 2.
Retire o Frango e os legumes .
Parta os ovos de codorniz separando a
clara da gema e coloque as gemas no cesto.
Adicione a couve-flor  e 4 folhas de hortelã,
insira o cesto na Panela XL e programe 5
minutos a 100ºC com Rotação Inversa na
Velocidade 2.
Entretanto desfie o frango.
Sirva cada porção de canja com frango
desfiado, 2 gemas de ovo e algumas folhas
de hortelã.
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Ingredientes

Papelotes de

Bacalhau Fresco

2000 gramas de água
6 Porções de Bacalhau Fresco
18 Camarões
1 Cebola Roxa (160 gramas)
1 cenoura amarela (80 gramas)
1 cenoura roxa (80 gramas)
1 cenoura laranja (80 gramas)
1 molho de Espargos
1 courgette média (250 gramas)
150 gramas cogumelos frescos
12 tomates cherry
100 gramas arandos desidratados
3 dentes de alho
Azeite q.b.
Sal e pimenta q.b.
Tomilho q.b.

PORÇÕES:  6

Tempo Yämmi:  30 MIN
Tempo Total: 30 MIN



 

Passo a Passo
Descongele os camarões e descasque-os
depois de descongelados.
Lamine os cogumelos, corte os tomates
cherry em metades, a courgette em
rodelas, a cebola em meias luas. Apare os
espargos, descasque as cenouras e corte
com o descascador as cenouras em lâminas
finas e pique os dentes de alho
Monte os papelotes. Forme pacotes de
papel de alumínio com papel vegetal no
interior e coloque em cada papelote um fio
de azeite no fundo, um pedaço de cebola,
de courgette, umas tiras de cenoura, alguns
cogumelos, 4 metades de tomate cherry, a
porção de bacalhau fresco, tempere com
alho picado, sal, pimenta  e tomilho a gosto.
Por cima coloque 2 espargos, 3 camarões e
um pouco de arandos, um fio de azeite por
cima e feche os papelotes.
Coloque a água na Panela XL e feche a
panela.
Disponha os papelotes na bandeja a vapor
dividindo entre bandeja superior e inferior,
encaixe-a na sua Yämmi e programe 30
minutos na Função Vapor.
 Retire-os da Bandeja a vapor e sirva-os de
imediato acompanhando com uma salada.
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Ingredientes

Arroz de

Perú

2 cebolas (250 gramas)
1 perna de perú (1500 gramas
aproximadamente)
100 gramas cenoura
80 gramas aipo
60 gramas nabo
80 gramas alho francês
4 dentes de alho
50 gramas azeite
1 chouriço de porco bísaro (sem
aditivos)
400 gramas de arroz vaporizado
100 gramas de barriga de porco
(sem aditivos)
100 gramas passas de uva
150 gramas de frutos secos a gosto
1100 gramas de água

PORÇÕES:  6

Tempo Yämmi:  1 H 03 MIN
Tempo Total: 1 H 28 MIN



 

Passo a Passo
Corte a cenoura, as cebolas, o aipo, o nabo e
o alho francês em pedaços e descasque os
alhos.
Na Panela XL coloque o Perú partido em
pedaços, a cenoura, 1 cebola, o aipo, o nabo,
o alho francês, 2 dentes de alho, 1 folha de
louro e 800 gramas de água e programe 40
minutos, a 100ºC, com Rotação Inversa na
Velocidade 1.
Retire o perú e os legumes (o caldo de
cozedura permanece na Panela XL).
Coloque o arroz no cesto e o cesto dentro da
Panela XL. Verta a restante água por cima
do arroz e coza durante 15 minutos na
Função Vapor.
Entretanto, desfie o perú e corte o chouriço
em fatias.
Quando o arroz estiver cozido, retire o cesto
e o caldo da Panela XL e reserve o caldo
noutro recipiente.
Na Panela XL coloque a outra cebola, o
azeite e os legumes que retirou da cozedura
do perú e pressione a Função Triturar.
Com a espátula faça descer o que ficou
acumulado nas paredes da Panela XL,
acrescente a folha de louro e programe 5
minutos, 120ºC na velocidade 2.
 Acrescente o perú desfiado, as passas e os
frutos secos e programe mais 3 minutos, a
100ªC com Rotação Inversa na Velocidade 2.
Envolva o arroz na mistura de Perú,
Legumes e frutos secos e coloque num
Tabuleiro de ir ao forno.
Regue com um pouco de caldo reservado
(até cobrir o arroz) e decore com as rodelas
de chouriço
Leve ao forno pré-aquecido a 200ºC durante
cerca de 25 minutos.
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Ingredientes

Bolo

Rainha

200 ml água morna
1 saqueta de fermento de padeiro
seco
15 gramas de psyllium Husk
3 ovos inteiros
1 gema para pincelar
50 gramas de óleo de coco
4 colheres de sopa de mel ou xarope
de ácer
80 gramas de açúcar de coco
200 gramas de farinha de trigo
sarraceno
140 gramas de farinha de amêndoa
100 gramas fubá de mandioca
12 tâmaras de medjol
150 gramas de frutos secos a gosto

PORÇÕES:  6

Tempo Yämmi:  8 MIN
Tempo Total: 1 H 23 MIN



 

Passo a Passo
Numa taça dissolva o fermento na água mo
rna, junte-lhe o psyllium, misture bem até
ficar sem grumos e deixe repousar.
Na Panela XL coloque os ovos, o óleo de
coco, o mel e o açúcar de coco e programe
3 minutos na velocidade 4.
Junte as farinhas e a mistura de fermento e
psyllium e programe mais 3 minutos na
Função Amassar.
Adicione 8 tâmaras picadas e 100 gramas de
frutos secos picados grosseiramente  e
envolva 2 minutos em rotação inversa na
velocidade 2.
Coloque a Massa num tabuleiro forrado a
papel vegetal e polvilhe com farinha de
trigo sarraceno até deixar de colar nas
mãos e deixe levedar 30 minutos.
Com as mãos enfarinhadas com Trigo
Sarraceno abra o buraco para formar o
bolo, pincele com gema batida e enfeite
com os frutos secos e as restantes tâmaras.
Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC
durante cerca de 45 minutos.
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Ingredientes

Chocolate quente de

avelã

200 gramas de chocolate
com + 70% cacau
800 gramas de bebida de
amêndoa
3 colheres de sopa de xilitol
(opcional)
30 gramas de polvilho doce
ou farinha de araruta
50 gramas de Licor de avelã

PORÇÕES:  6

Tempo Yämmi:  10 MIN
Tempo Total: 10 MIN



 

Passo a Passo
Coloque na Panela XL o Chocolate e Pulse
a  Função Triturar.
Adicione a Bebida de amêndoa, o polvilho
doce/farinha de araruta e o xilitol e
seleccione 9 minutos a 90ºC na velocidade
2.
Adicione o Licor de avelã e misture por 45
segundos na velocidade 2.
Sirva de imediato com algumas avelãs
grosseiramente picadas por cima de cada
porção.

1.

2.

3.

4.



www.healthybites.pt

http://www.healthybites.pt/

