PROTEÍNA
HIDROLISADA
DE ARROZ (PHA)
A MELHOR ALTERNATIVA À
PROTEÍNA DO LEITE E DA SOJA.

FAZ RECEITAS

DOCES &
SALGADAS

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
DESCRIÇÃO:
Fonte de Proteína Hidrolisada de Arroz como
alternativa para a substituição da proteína do
leite e da soja.
INDICAÇÕES:
Necessidade elevada de proteínas e restrições
alimentares. Vegetarianos e veganos, atletas,
idosos e alérgicos à proteína do leite e da soja.
PREPARO:
Pode ser acrescido em preparações variadas.
Para homogeneizar, se necessário, utilizar
mixer ou liquidificador.

QUANTIDADE POR PORÇÃO 40 g
(4 COLHERES DE SOPA)
VALOR ENERGÉTICO
Carboidratos, dos quais:
açúcares
Proteínas

152 kcal = 638 kJ
6,8 g
1,1 g
27 g

Gorduras totais, das quais:

2,1 g

gorduras saturadas

0,6 g

gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

0
1,7 g
193 mg

Fonte PT
100% Proteína
Hidrolisada de Arroz (PHA)
Osmolalidade
185 mOsm/kg H2O (porção 40 g)
Fonte CH
80% maltodextrina
20% sacarose
Sabor: baunilha
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INGREDIENTES
PARA O HUMMUS

4

VALOR ENERGÉTICO
porções
POR PORÇÃO
537 kcal
PARA O SANDUÍCHE

5 ½ colh. (sopa) de Vital Rice PHA
2 xíc. (chá) de grão
de bico cozido
1/3 xíc. (chá) de tahini
1 ½ colh. (sopa) de suco
de limão
1 dente de alho amassado
Sal a gosto

8 fatias de pão de forma
1 pepino japonês fatiado fino
2 tomates maduros, picados
e sem sementes
Azeite

MODO DE PREPARO

1

Coloque o grão de bico em um
processador de alimentos ou
liquidificador e processe até obter
uma pasta espessa.

2
3

Adicione a pasta de tahini, o suco de
limão, o alho, o Vital Rice PHA e o sal.

4
5
6
7

Monte o sanduíche: espalhe uma porção de hummus
em uma fatia do pão de forma.

Adicione a água do cozimento do grão
de bico ou água gelada e bata até obter
uma pasta cremosa. Transfira para uma
tigela e reserve.

Misture o pepino e o tomate e tempere com sal e azeite a gosto.
Coloque metade da mistura do tomate sobre o pepino e cubra com
a outra fatia de pão.
Está pronto!

BOLINHO

DE

FEIJÃO

BRANCO

8

porções

VALOR
ENERGÉTICO
POR PORÇÃO
233 kcal

INGREDIENTES
12 colh. (sopa) de Vital Rice PHA
2 xíc. (chá) de feijão branco
cozido
1 ½ xíc. (chá) de lentilha cozida
½ xíc. (chá) de farinha de rosca
½ xíc. (chá) de farinha de aveia
¾ xíc. (chá) de salsinha picada
1 cebola grande picada
4 dentes de alho picados
4 colh. (sopa) de orégano
1 colh. (chá) de tomilho seco
1 colh. (sopa) de alecrim
Pimenta do reino a gosto
Sal a gosto

E

LENTILHA

MODO DE PREPARO

1
2
3

4

Pré-aqueça o forno a 180°C.
Refogue a cebola até ficar
transparente.
Adicione o alho, o orégano, o
tomilho, o alecrim e a pimenta
do reino e refogue por mais
alguns minutos.
Acrescente o feijão e a lentilha
e refogue por mais cinco
minutos, amassando os grãos
até virar uma pasta grossa.
Desligue o fogo e deixe esfriar.

5

Em uma tigela (ou na própria
panela), junte a mistura de
feijão com o Vital Rice PHA e a
farinha de aveia. Acrescente a
farinha de rosca em seguida
(se a massa ficar muito seca,
adicione água aos poucos até
obter uma consistência que
permita moldar). Acerte o sal.

6

Com as mãos ou colheres,
molde bolinhos com a massa e
disponha-os em uma assadeira
forrada com papel alumínio.

7

Asse por cerca de 20 minutos,
até que a superfície esteja
dourada.
Sugestão: sirva com molho de
tomate.

BOLDOE CENOURA
INGREDIENTES
13 colh. (sopa) de Vital Rice PHA
2 xíc. (chá) + 2 colh. (sopa)
de farinha de trigo
¾ de colh. (chá)
de fermento químico
¾ de colh. (chá)
de bicarbonato de sódio
½ colh. (chá) de sal
2 xíc. (chá) + 1 colh. (sopa)
de açúcar
¾ xíc. (chá) de leite vegetal ou
água (sugestão: leite de arroz)
½ xíc. (chá) de óleo vegetal
1 colh. (chá) de essência
de baunilha
1 colh. (chá) de vinagre
de maçã
4 cenouras médias sem casca e
picadas em pedaços pequenos
PARA A COBERTURA DE CHOCOLATE
1 xíc. (chá) de água
1 xíc. (chá) de açúcar
1 xíc. (chá) de cacau em pó
1 colh. (chá) de essência
de baunilha

VALOR ENERGÉTICO
POR PORÇÃO
543 kcal

10

porções

MODO DE PREPARO

1

Pré-aqueça o forno a 180ºC.
Unte e enfarinhe a forma que
será utilizada.

2
3

Em uma tigela grande, peneire
todos os secos e misture bem.

4

Junte os líquidos aos secos e
misture somente até a massa
do bolo ser formada.

5
6
7

Asse por 30-60 minutos ou até
passar no teste do palito.

8

Quando ferver, abaixe o fogo e
cozinhe por mais 5 minutos.

9

Desligue o fogo, deixe esfriar e
despeje sobre o bolo.

Bata os ingredientes
líquidos no liquidificador até
homogeneizar.

Deixe esfriar na forma
completamente antes de servir.
misture a água, o açúcar, o
cacau em pó e a essência de
baunilha em uma panela e leve
em fogo médio.
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INGREDIENTES
11 colh. (sopa) de Vital Rice PHA
5 bananas maduras
1 colh. (sopa) de essência
de baunilha
½ xíc. (chá) de óleo
2 xíc. (chá) de aveia
em flocos

VALOR ENERGÉTICO
POR PORÇÃO
259 kcal

xíc. (chá) de coco ralado sem
açúcar
1 colh. (sopa) de canela em pó
1 colh. (chá) de sal
1 ½ colh. (chá) de fermento
em pó
100 g de chocolate meio amargo
70% cacau

1/
3

MODO DE PREPARO

1
2
3
4
5
6

15

porções

Pré aqueça o forno a 180°C. Forre 2 tabuleiros
com papel manteiga e reserve.
Numa vasilha, amasse as bananas com um
garfo e misture a baunilha e óleo. Reserve.
Em outra vasilha, misture os secos: aveia,
coco ralado, canela, sal, o Vital Rice PHA
e o fermento em pó.
Adicione a massa de banana aos secos
e misture bem. Junte os pedacinhos de
chocolate.
Faça pequenas bolinhas com uma colher
ou com as mãos e disponha-as no tabuleiro
preparado.
Asse por 15 minutos e deixe esfriar antes de
retirá-los do tabuleiro com uma espátula.
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VALOR ENERGÉTICO
POR PORÇÃO
366 kcal

INGREDIENTES
4 ½ colh. (sopa) de Vital Rice PHA
2 xíc. (chá) de leite vegetal
1 xíc. (chá) de açúcar
4 colh. (sopa) de amido
de milho
200 g de chocolate meio amargo
em barra
1 colh. (chá) de essência
de baunilha

MODO DE PREPARO

1
2

Dissolva o açúcar, o Vital Rice PHA e o amido de milho no leite frio.
Tome cuidado para não deixar nenhum pedaço de amido sem dissolver.

3

Quando começar a levantar fervura, mexa por cerca de 3 a 4 minutos,
até obter uma mistura grossa. Desligue o fogo e adicione a essência de
baunilha.

4

Coloque a mistura em um recipiente único ou divida em porções
individuais. Espere esfriar e leve à geladeira até gelar.

Leve ao fogo e acrescente o chocolate em pedaços. Cozinhe em fogo
baixo, mexendo sempre com o auxílio de uma espátula para não
empelotar nem grudar no fundo da panela.

VITAMINA
DE

BANANEAMAMÃO

INGREDIENTES

1 ½ colh. (sopa) de Vital Rice PHA
1 xíc. de leite vegetal gelado
1 banana
1 mamão papaia pequeno
ou 2 fatias de mamão formosa
2 colh. (sopa) de aveia
em flocos

2

porções

VALOR
ENERGÉTICO
POR PORÇÃO
230 kcal

MODO DE PREPARO

1

Bata no liquidificador todos
os ingredientes por cerca de
3 minutos ou até que fique
homogêneo.
Sua vitamina está pronta!

BEM-VINDO!

COM A GENTE VOCÊ PODE
SE SENTIR EM CASA.

FIQUE À VONTADE
PARA FALAR COM A GENTE.
O Prodiet em Casa é um
canal de comunicação para
prescritores e pacientes
tirarem todas as dúvidas
sobre os nossos produtos
e a nutrição domiciliar.

emcasa@prodiet.com.br

Tel.: 0800 702 8845

