Shake de Biomassa de Banana
Verde
Ingredientes:
1 copo de leite (integral, desnatado, leite de amêndoas,
ou outro de sua preferência)
½ banana madura ou uma banana inteira pequena
1 colher de sopa de biomassa de banana verde
1 colher de cacau em pó ou achocolatado
Raspas de gengibre
Mel para adoçar
Modo de preparo:
1. Em um liquidificador, coloque o leite, a banana
descascada, a biomassa de banana verde e o cacau em pó
ou achocolatado. Bata até ficar homogêneo.
2. Acrescente um pouco raspas de gengibre, o mel a gosto e
bata mais um pouco. A mistura esta pronta para beber.
Rendimento: 1 porção.
Obs.: Você pode variar a receita, substituindo a banana por
outras frutas.

Leite vegetal caseiro
Ingredientes:
1 xícara de amêndoas cruas in natura
4 xícaras de água filtrada ou mineral, além da água o
suficiente para imersão
1 colher de sopa de essência de baunilha (opcional)

Modo de preparo:
1. Lave as amêndoas.
2. Coloque as amêndoas em um recipiente com água o
suficiente para cobri-las. Cubra o recipiente com um
paninho ou algo assim. Deixe de molho por pelo menos 8
horas, ou até cerca de 12 horas.
3. Escorra a água que ficou de molho, coloque as amêndoas
no liquidificador com as 4 xícaras de água e bata bem.
4. Coe o leite em um recipiente, com uma peneira e um pano
de algodão fino e limpo. Deixe o líquido escorrendo e em
seguida esprema bem o pano para retirar o resto do
líquido.
5. Adicione o extrato de baunilha (opcional), bata mais um
pouco no liquidificador e o leite está pronto.
6. Adoce a gosto, se assim desejar.
7. Se não for consumir na hora, deve-se guardar o leite
fresco coberto e na geladeira por 4 a 7 dias (o leite
geralmente precisará ser agitado antes de ser usado,
para remisturar o líquido).
Rendimento: em torno de 1 1/2 litro.
Obs1.: Se quiser, substitua a água filtrada ou mineral por
água de coco e assim terá um leite levemente adocicado.
Obs2.: O leite pode ser usado no preparo de receitas
substituindo o leite de vaca, além de ser delicioso para
beber. Se for usar o leite para receitas salgadas, não
adicione a essência de baunilha no preparo.
Obs3.: Não jogue fora as sobras das amêndoas/castanhas. Elas
podem ser utilizadas em várias receitas.
Obs4.: O leite de amêndoas é muito nutritivo e ajuda a
alcalinizar o sangue, mantendo o organismo mais equilibrado. É
menos calórico que o leite de vaca.
Obs5.: As amêndoas podem ser substituídas por outras frutas
oleaginosas como castanhas (qualquer tipo de castanhas), nozes
e avelãs. Apesar de terem muitas calorias, se forem consumidas
da forma correta, podem ser excelentes nas dietas e ajudam a

combater o colesterol. Segundo pesquisas, possuem propriedades
antioxidantes, evitam o acúmulo de gordura, melhoram a
imunidade, auxiliam na redução de doenças cardíacas e, além de
todas essas vantagens, são uma boa opção para quem tem
intolerância a lactose.

Sorvete flutuante (Ice Cream
Float)
Ingredientes:
1 lata (ou 300 a 350ml) de coca-cola ou refrigerante
2 conchas de sorvete de baunilha ou chocolate

Modo de preparo:
1. Em um copo alto ou copo próprio para milkshake, coloque
as conchas de sorvete do sabor desejado.
2. Despeje a coca-cola ou refrigerante sobre o sorvete.
3. Mexa delicadamente e sirva com um canudo!

Rendimento: 1 copo.

Obs1.: esta bebida pode ser feita com outros tipos de
refrigerantes e sorvetes de sabores diferentes.

Obs2.: para a opção com coca-cola, se quiser, pode adicionar

um pouco de rum.

