
Misturar todos os ingredientes numa tigela. Em uma 
frigideira antiaderente, colocar a mistura. Quando começar 
a dourar as laterais, virar a crepioca e deixar dourar do 
outro lado. 

Opções para recheio: ricota com tomate picado.

CREPIOCA

2 Colh. de sopa de goma de tapioca
1 Ovo
1 Pitada de sal
1 Colh. medida de Bemmax

INGREDIENTES

PREPAROMODO DE

Misturar todos os ingredientes numa tigela. Em uma 
frigideira antiaderente, colocar a mistura. Quando começar 
a dourar as laterais, virar a panqueca e deixar dourar do 
outro lado. Se preferir, adicione uma fatia de queijo e peito 
de peru ou carne moída com molho de tomate. Você pode 
substituir o amaranto por farinha de trigo integral.

PANQUECA
AMARANTO

DE

2  Colh. de sopa de amaranto 
 em flocos
1  Ovo
1  Pitada de sal
1  Colh. medida de Bemmax

INGREDIENTES

PREPAROMODO DE

1
porção

Valor calórico 
p/ porção
219 kcal

Quantidade de 
proteína p/ porção
10,3 g

1
porção

Valor calórico 
p/ porção
267 kcal

Quantidade de 
proteína p/ porção
16,2 g

Receitas com

BEMMAX
SALGADAS

Bemmax é zero açúcar e tem sabor neutro, 
o que permite que seja acrescentado em 

receitas doces e salgadas!



Hidratar o trigo para quibe por 2 horas. Escorrer o 
excesso de água. Desmanchar a ricota com um garfo
e misturar no trigo. Acrescentar todos os demais 
ingredientes e misturar bem até obter uma massa 
homogênea. Untar uma assadeira com manteiga e 
colocar o quibe apertando contra a forma. Colocar para 
assar em forno pré-aquecido por 20 minutos.
Pode ser fracionado e congelado.

½ Xíc. de chá de trigo para quibe
250 g de ricota 
8 Colh. medida de Bemmax
½ Cebola média picada
1 Dente de alho picado
1 Colh. de chá de salsinha picada
2 Colh. de chá de hortelã picado
2 Colh. de chá rasa de manteiga
2 Colh. de chá rasa de sal

INGREDIENTES

PREPAROMODO DE

Cortar a abóbora em pedaços médios e cozinhar em água. 
Amassar e misturar os demais ingredientes. Esquentar a 
frigideira antiaderente e colocar a mistura. Virar cada 
lado e servir em camadas, intercalando com tomate 
picado.

400 g de abóbora moranga
2 Ovos
1  Colh. de sopa de tapioca 
 pré-hidratada
1  Colh. medida de Bemmax
1  Colh. de café de sal

INGREDIENTES

PREPAROMODO DE

QUIBE
RICOTA

DE

TORRE

POMODORO
DE

ABÓBORA´ A

2
porções

Valor calórico 
p/ porção
98 kcal

Quantidade de 
proteína p/ porção
8 g

8
porções

Valor calórico 
p/ porção
113,4 kcal

Quantidade de 
proteína p/ porção
9 g

Receitas com

BEMMAX
SALGADAS

Bemmax é zero açúcar e tem sabor neutro, 
o que permite que seja acrescentado em 

receitas doces e salgadas!



Bater no mixer a cebola e tomate. Em uma travessa, 
colocar e homogeneizar todos os ingredientes. Modelar 
em formato de almôndegas pequenas. Assar em forno 
pré-aquecido por 20 minutos. Pode ser fracionado e 
congelado. Servir com molho de tomate.*

100 g de carne moída (carne magra)
½ Cebola
1 Tomate
1 Dente de alho
1 Colh. de sopa de salsa e cebolinha 
1 Colh. medida de Bemmax

INGREDIENTES

PREPAROMODO DE

Liquidificar o tomate, a cebola, o alho e a água.  Levar ao 
fogo brando com manjericão até reduzir à metade.
No final do cozimento, adicionar o azeite, sal e o 
Bemmax.

Pode-se liquidificar a metade do tomate e picar a outra 
metade para deixar o molho com pedaços.

MOLHO
TOMATE

DE

½ Cebola
2 Tomates
1 Dente de alho
1 Colh. de chá rasa de sal
1 Colh. de chá de azeite 
 extra virgem
¼ xíc. de chá de água 
1 Colh. de sopa de manjericão 
 picado fresco ou seco, 
 ou orégano
1 Colh. medida de Bemmax

INGREDIENTES

PREPAROMODO DE

ALMÔNDEGAS
CARNEDE

Receitas com

BEMMAX
SALGADAS

Bemmax é zero açúcar e tem sabor neutro, 
o que permite que seja acrescentado em 

receitas doces e salgadas!

6
porções

Valor calórico 
p/ porção
38 kcal

Quantidade de 
proteína p/ porção
4,5 g

2
porções

Valor calórico 
p/ porção
125 kcal

Quantidade de 
proteína p/ porção
4 g

www.prodiet.com.br/bemmax

Tel.: 0800 702 8845
emcasa@prodiet.com.br

Receitas desenvolvidas por:
NUTRICIONISTA TATIANA ALVAREZ - CRN-3 11354
NUTRICIONISTA LILIANA MISTURA - CRN-3 0915
NUTRICIONISTA LILIAN CARDIA - CRN-3 03193
NUTRICIONISTA PRISCILA CHASSERAUX - CRN-3 16809
* Receitas testadas no Laboratório de Técnica Dietética
(Faculdade de Medicina do ABC)


