


COXINHA DA ARY
Sem carboidrato, cremosa, 
crocante e assada!

RECEITA:
Massa:
• 2 peitos de frango temperados, cozidos e desfiados 

(sem caldo).
• 1/2 pote de requeijão.
• 1 colher de chá de açafrão da terra em pó.
• sal e pimenta do reino a gosto.

Recheio:
• 2 peitos de frango temperados,cozidos e desfiados 

(sem caldo).
• 1 pote de requeijão.
• cebolinha ou salsinha picada a gosto.

Crosta:
• 2 ovos misturados.
• 4 colheres de sopa de amaranto em flocos finos ou 

linhaça dourada.
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MODO DE PREPARO:

Massa: Bata no liquidificador ou processador o  frango até virar 
uma pasta. Em um recipiente misture o frango batido com o  
requeijão, o açafrão o sal e a pimenta do reino.

A textura é de massinha de modelar desgrudando da mão,  
misture até chegar no ponto, depois coloque na geladeira  
(é importante a massa estar gelada).

Recheio: Bata no liquidificador ou processador o  frango até virar 
uma pasta, depois misture com os demais ingredientes do recheio 
até ficar cremoso. Ajuste o sal.

Passo 1:
Passe um pouquinho azeite na mão,  
pegue a massa com uma colher de sopa, 
abra um disco na mão, coloque o recheio 
e feche a massa fazendo no formato de 
coxinha.

Passo 2:
Hora de empanar.
Coloque os ovos batidos em um 
recipiente e no outro o amaranto, 
passe todas as coxinhas no ovo e 
depois no amaranto. 

Passo 3:
Hora de assar:
Você pode assar no Airfryer potência 
máxima até dourar, ou no forno  
colocar em um recipiente untado com 
azeite na temperatura média até  
dourar.



No estilo empada e quiche com crosta 
crocante por fora e recheio cremoso 
por dentro!

RECEITA:
Massa:
1 batata doce média - descascada, cozida, amassada e fria 
(deixar esfriar)
1 xícara de farinha de arroz
1 xícara de farinha de aveia
1 c.sopa de manteiga
Sal a gosto

Misturar tudo com as mãos, e se precisar acrescente mais 
farinha de arroz na massa.
Consistência é macia e desgruda da mão.
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EMPADAQUICHE DA ARY



Recheio:
• Frango desfiado (SEM caldo) cozinhar na pressão com sal e depois 

escorrer.
• Misturar 2 peitos de frango bem desfiados (bata no liquidificador) 

com 1/2 pote de requeijão e mais temperos a gosto. 
• Cobertura:
• 4 ovos
• 1/2 pote de requeijão ( o que sobrou do recheio)
• 1 alho poró fatiado (opcional) dá um sabor maravilhoso aos ovos.
• Mistura todos esses ingredientes muito bem.

• Coloque a massa em uma refratária que solte o fundo ( refratária de quiche) e suba a  
lateral. Distribua de maneira uniforme, não deixe buracos no fundo para não vazar  
o recheio.

• Coloque a primeira camada do recheio de frango e depois dos Ovos. 

• Por cima polvilhe Um pouco de queijo parmesão ralado a gosto.

• Forno pré aquecido e baixo. Deixar até dourar as laterais e os ovos por cima ficarem firmes.

MODO DE PREPARO:



BOLINHO DE 
FRANGO RECHEADO
Bolinho no estilo salgadinho, delicioso, 
crocante e assado!

INGREDIENTES:
• 3 filés de frango (sassami) já temperados a gosto
• Queijo minas padrão cortado em quadrados
• 2 ovos misturados
• 3 colheres de sopa de farinha de linhaça  

dourada ou outra farinha
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Para empanar:
Passe as bolinhos no ovo e depois na farinha de linhaça 
dourada.

Para assar: 
Você pode assar no Airfryer potência máxima até  
dourar, ou no forno colocar em um recipiente untado com 
azeite na temperatura média até dourar.

Bata os filés no liquidificador ou processador até virar uma 
massa. Abra na mão um disco com a massa do frango, coloque 
um quadradinho de queijo dentro e feche deixando redondo.

MODO DE PREPARO:
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Geléia linda e deliciosa com pouco 
açúcar e muito sabor!

INGREDIENTES
• 1 Bandeja de morango
• 1 bandeja de amora
• 2 bandejas de framboesas 
• 1 bandeja de Mirtilo
• 1 xícara de açúcar demerara 
• 1/2 limão

Obs: Como estava tudo muito azedo usei 1 xícara de 
açúcar demerara. Fico bem equilibrado . Essa quan-
tidade pode variar conforme o adocicado das frutas 
e a quantidade de frutas também,  
podendo ser feito com 1/2 xícara de açúcar  
demerara.

GELÉIA CASEIRA DE 
FRUTAS VERMELHAS
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Coloque todas as frutas lavadas e inteiras em 
uma panela antiaderente boa, por cima o açúcar e  
esprema o 1/2 limão.

Ligue o fogo baixo, e fique mexendo até levantar 
fervura e espumar. Retire a espuma com uma  
colher, e continue mexendo até ficar na consistência 
de geléia bem cremosa (não pode ficar aguada). 

Depois de pronto armazene em um vidro com  
tampa e coloque na geladeira.

MODO DE PREPARO:
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BOLO DE CENOURA 
FOFINHO E SAUDÁVEL
INGREDIENTES:
Bata no liquidificador:
• 1 cenoura média
• 1 xícara de açúcar demerara
• 4 ovos
• 1/2 xícara de óleo de coco
Reserve. 
obs: essa mistura precisa ficar lisa sem grumos.

Em uma vasilha misture:
• 1 xícara de farinha de arroz
• 1 xícara de farinha de aveia
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Misture a parte seca com a molhada e acrescente:
• 1 colher de sopa de vinagre de maçã 
• 1 colher de sopa de fermento químico 
• 1/2 xícara de gotas de chocolate 50% - Opcional 

Forma untada pequena e depois coloque no Forno pré 
aquecido 180 graus até cozinhar.

Cobertura 2 opções:
Leite ninho + chocolate em pó 50% + água (o suficiente 
para dar a liga) ou
Creme de leite + 3 colheres de sopa de chocolate 50% + 
adoçante a gosto opcional

MODO DE PREPARO:
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Nova maneira de comer ovos com 
muito sabor e cremosidade!

INGREDIENTES
• 7 ovos
• 1 alho poró fatiado
• 1 pote de requeijão cremoso
• 3 colheres de sopa de queijo da sua preferência
• sal e pimenta do reino a gosto

OMELETE CREMOSO 
DE FORNO DA ARY
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Em uma vasilha misture os ovos com o pote de  
requeijão, o alho poró fatiado, sal e a pimenta.
Por cima salpique o queijo ralado.

Em uma refratária pequena e alta  untada com  
azeite coloque a mistura .

Forno médio deixe até firmar e cozinhar por  
completo. As bordas ficam douradas e o centro  
cozido.

MODO DE PREPARO:
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POLPETONE  
RECHEADO DA ARY

INGREDIENTES:
• Carne moída já temperada a gosto (500g)
• Queijo minas padrão em fatias grandes e grossas 

( o suficiente para cada polpetone)
• 3 ovos misturados
• 1 xícara de farinha Panko ou outra farinha

Uma nova maneira de comer carne 
moída muito mais interessante
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Abra um disco de carne na sua mão, coloque o queijo, 
depois coloque outro disco de carne por cima. Modele 
fechando as  
bordas. Fica igual um hambúrguer grande.

Passe cada Polpetone no ovo e depois na farinha Panko.

Para assar: 
Você pode assar no Airfryer potência máxima até  
dourar, ou no forno colocar em um recipiente untado 
com azeite na temperatura média até dourar. 
No forno é preciso virar.

MODO DE PREPARO:
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Bolo fofíssimo e rapidíssimo feito no 
micro-ondas.

INGREDIENTES
• 1 ovo
• 1 colher de sopa de iogurte natural
• 1 colher de sopa de farelo ou farinha de aveia
• 1 colher de sopa de Amaranto em flocos  

finos (ele deixa a massa leve )
• 1 colher de sopa de chocolate em pó 50% ou 70%
• 3 quadradinhos de chocolate meio amargo *Opcional
• 1 colher de café de Fermento químico.

BOLINHO DE CHOCOLATE  
RECHEADO SAUDÁVEL 
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Primeiro misturar BEM com um garfo o ovo e o iogurte  
natural. Depois acrescentar os demais ingredientes e por  
último o fermento químico.

Colocar a massa em um refratário pequeno de vidro e por 
cima os quadradinhos de chocolate (opcional). Não afundar o  
chocolate, deixar mais por cima.

Micro-ondas por 1:30 até 1:50 (depende da potência de 
cada micro-ondas)

O ponto é quando soltar as laterais do bolinho

MODO DE PREPARO:
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BOLO SALGADO DA ARY

INGREDIENTES DA MASSA:
• 1 cenoura média crua
• 3 ovos
• 1 e 1/2 xícara de farinha de arroz
• 1/2 xícara de azeite 
• 1 xícara de água 
• Sal a gosto .
• BATER tudo no liquidificador até formar um creme 

e no final misturar 1 c. café de Fermento químico.

Ingredientes do Recheio:
• O suficiente para uma refratária.
• Peito de frango desfiado com um pouco de molho 

de tomate , palmito, azeitona. 
• Precisa ficar úmido.

Bolo salgado sem Glúten e lactose, 
fica leve, fofinho e muito saboroso.
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Colocar em uma refratária untada com azeite uma  
camada da massa o recheio de frango desfiado  
úmido mas sem o caldo, por cima o restante da 
massa e polvilhar orégano.

Forno pré aquecido a 200 graus deixar até dourar  
levemente.

MODO DE PREPARO:
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Empadinha caseira, leve e com 
muito recheio!
INGREDIENTES
Massa
• 1 batata doce média descascada cozida, amassada e 

fria.
• 1/2 xícara de farinha ou farelo de aveia
• 1/2 xícara de farinha de arroz
• 2 colheres de sopa rasas de manteiga 
• Pitada de sal a gosto
• Açafrão da terra em pó. uma pitada para dar cor na 

massa
• Misturar todos os ingredientes até obter o ponto da 

massa, soltando das mãos.
Recheio:
• O recheio pode ser o que preferir.
• Sugestão: Frango desfiado, batido no liquidificador 

ou processador. Depois misturar com requeijão e 
azeitona a gosto.

EMPADINHA FIT DA ARY
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Abra a massa, pressionando na forminha de empada 
(não precisa untar pois a massa já tem manteiga), 
coloque o recheio e por cima outro disco da massa.

No final pincele gema de ovo por cima para dar o 
dourado original de empadinhas.

Asse no forno médio pré aquecido até dourar e  
desgrudar as laterais. 

MODO DE PREPARO:
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BRIGADEIRO DE  
COLHER RÁPIDO

INGREDIENTES:
• 3 colheres de sopa de leite Ninho em  pó
• 2 colheres de sopa rasa de chocolate 50% ou 70%
• 1/2 copo de água

Brigadeiro caseiro, prático  
e delicioso!
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Misturar todos os ingredientes com um fouet 
em uma panela com fogo desligado.

Depois colocar no fogo baixo, ir mexendo e 
deixar que fique cremoso.

MODO DE PREPARO:
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Um crepe rápido com muito sabor de 
pizza para você se deliciar sem peso 
na consciência!

INGREDIENTES
Massa:
• 1 ovo
• 1 c.sopa de tapioca
• 1 c.sopa de requeijão 
• Sal pitada
• Fermento químico pitada

Recheio:
• Queijo picado e o restante da sua preferência.
• Pode ser tomate fatiado, extrato de tomate, 

atum, frango desfiado, queijo, azeitona….

CREPIZZA DA ARY
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Misturar na ordem os ingredientes da massa e 
no final 1 pitada de sal e de fermento químico.

Frigideira pequena untada com azeite, colocar 
a massa deixar firmar levemente, colocar o  
recheio da sua pizza delícia e tampar.

MODO DE PREPARO:

www.aryane.com.br

http://www.aryane.com.br


www.aryane.com.br
Clique aqui

Tenha mais de deliciosas
por 50% DE DESCONTO!

250 Receitas Fit

LEVE 3 E-BOOKS PELO PREÇO DE 1

Garanta AGORA o seu SUPER DESCONTO!
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O que são receitas Fit?

Qual a diferença das receitas da Ary para as outras que 
vemos por aí?

São receitas adaptadas para serem mais saudáveis, usando ingredientes do BEM, 
possuindo mais fibras, vitaminas, proporcionando mais saciedade, disposição e te 
favorecendo a ter um corpo saudável.

Aryane além de ser Nutricionista formada desde 2010 e amar cozinhar, possui o 
dom de transformar, criar e adaptar as receitas mais gostosas tradicionais (Fat) em 
receitas FIT. Tudo isso usando ingredientes acessíveis, e com o modo de preparo 
descomplicado, para que todos consigam fazer de maneira simples e rápida.

Tire suas dúvidas aqui!



O que é um e-book de receitas?

Como eu recebo o e-book?

O que são receitas Fit?

É um livro DIGITAL, no formato PDF, fácil de usar, de salvar no celular ou imprimir.

Assim que o pagamento for aprovado você recebe no seu e-mail o acesso para a 
plataforma (Hotmart) onde está o e-book.

São receitas adaptadas para serem mais saudáveis, usando ingredientes do BEM, 
possuindo mais fibras, vitaminas, proporcionando mais saciedade, disposição e te 
favorecendo a ter um corpo saudável.



Pra quem os e-books são indicados?

Aonde posso salvar o e-books?

Como faço para salvar o e-book?

Para todas as pessoas (adultos, idosos e crianças) que desejam se alimentar bem, 
com preparações saudáveis, rápidas, com ingredientes baratos e com muito sabor.

No seu celular, computador ou tablet.

Os e-books estão no formato PDF podendo ser salvos em aplicativos gratuitos no 
seu celular como Ibooks, Drive, Kindle, PlayLivros, Aldiko, Marvin, Kobo Reader...
Alguns celulares com dispositivo Android ou IOS já possuem aplicativos  
próprios para armazenamento de e-books como o Ibook (livros) e  Play Livros  
respectivamente.



Posso imprimir os e-books?

Qual a diferença entre os e-books 
É tudo fit 1, É tudo fit 2, É tudo fit 3?

Pode sim, os arquivos estão liberados para impressão.

• É tudo fit 1: Possuem 114 receitas + receitas extras. As receitas estão divididas por sessões 
de: Carne, frango, peixes/frutos do mar, vegetariano, pães e sobremesas.

• É tudo fit 2: Conta com 100 receitas, e elas estão dividas por cada momento do  seu dia. 
Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar.

• É tudo fit 3: Tem 50 receitas que geralmente todo mundo gosta. Receitas tradicionais  
transformadas em receitas fit, sem perder o sabor.



Cada e-book possui receitas diferentes?

O que todos os e-books têm em comum?

Moro fora do Brasil, consigo ter meu e-book?

Se eu tiver qualquer outra dúvida ou problema quem pode resolver?

Sim, todos os e-books contém receitas diferentes.

Todos os e-books possuem receitas deliciosas com ingredientes saudáveis, baratos 
e  de fácil preparação.

Sim, estando em qualquer lugar do mundo você consegue fazer o pagamento na 
plataforma (Hotmart) de maneira segura e receber o e-book.

Criamos um Suporte via Whatsapp disponível de segunda a sábado para ajudar 
você o mais rápido possível sempre que precisar.



www.aryane.com.br
Clique aqui

Beijos... com carinho

aryoficial

Quer mais de 250 RECEITAS FIT
saudáveis, gostosas e fáceis de fazer?

Aryane Steinkopf
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