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Receitas com Linhaça
 

 A linhaça é um alimento capaz de proporcionar inúmeros 
benefícios, nas mais diversas fases da vida. Utilizada no Oriente 
desde a antiguidade a linhaça já era sinônimo de proteção. Com 
o passar dos anos e o avanço nas pesquisas cou comprovado 
sua ecácia para proteger a saúde.
 A linhaça é boa fonte de bras, ômegas 3 e 6 (ácidos graxos), 
lignanas (toestrógenos), vitaminas A, E, do complexo B e nos 
minerais potássio, magnésio, fósforo, cálcio, zinco, manganês e 
selênio. É obtida a partir do linho, é originária da Ásia. Fonte de 
diversos toquímicos, entre eles o ácido alfa linolênico (w3) e 
lignanas, é também, boa fonte de proteínas, bras solúveis e 
insolúveis e compostos fenólicos de ação antioxidante.
 Saiba como utilizar esse grão nas mais diversas preparações e 
aproveite todos os benefícios que esse produto apresenta.

Bolo integral de banana com linhaça

Ingredientes
100 gramas de semente de linhaça, de preferência orgânica
4 ovos orgânicos
3 bananas d’água, de preferência orgânicas
1 e ½ xícara (chá) de açúcar mascavo
1 xícara (chá) de farinha de trigo integral
1 xícara (chá) de farinha de trigo
½ xícara (chá) de óleo de coco extra virgem orgânico
1 colher (sopa) de fermento químico em pó
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Preparo:
 Bater no liquidicador as bananas, o óleo de coco, os ovos, 
o açúcar e a semente de linhaça. Juntar as farinhas aos poucos 
e bater. Acrescentar o fermento e bater. 
 Transferir a massa para uma assadeira untada e levar ao 
forno pré-aquecido, por aproximadamente 30 minutos ou até 
dourar. 

Rendimento: 15 porções 
Valor calórico por porção: 152,6 kcal

Molho com linhaça para saladas
Ingredientes
- 150 ml de azeite de oliva extravirgem orgânico
- 100 ml de óleo de macadâmia
- 3 colheres (sopa) de semente de linhaça 
- 2 dentes de alho amassados
- suco de ½ limão
- sal marinho a gosto
- salsa e cebolinha picadas a gosto

Preparo
Misturar o azeite de oliva extravirgem orgânico com o óleo de 
macadâmia. Colocar no liquidicador a semente de linhaça, o 
alho, o suco de limão, o sal marinho, a salsa e cebolinha. Bater 
levemente. Acrescentar a mistura de azeite de oliva com óleo 
de linhaça aos poucos, mantendo o liquidicador ligado até 
formar um molho cremoso e espesso. 

Rendimento: 12 porções 
Valor calórico por porção: 178,33 Kcal
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Suco de Laranja com morango e linhaça

Ingredientes
Suco de 3 laranjas
10 morangos
1 colher de sopa de semente de linhaça

Preparo
Bata no liquidicador o suco de laranja com os morangos e a 
linhaça. Sirva  com gelo.

Rendimento: 2 porções 
Valor calórico por porção: 119,5 Kcal

Cookie de Aveia, Linhaça e Nozes

Ingredientes
1 xícara (chá) de aveia em ocos
1 xícara (chá) de açúcar mascavo orgânico
1 xícara (chá) de farinha de trigo integral orgânica
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 ovo orgânico
¾ de xícara (chá) de manteiga
3 colheres (sopa) de nozes picadas
1 colher (chá) de semente de linhaça orgânica
½ colher (chá) de fermento em pó
Óleo de coco para untar

Preparo
Misturar todos os ingredientes, moldar os cookies com uma 
colher e colocar em 
uma assadeira untada. Levar ao forno médio por 
aproximadamente 20 minutos.

Rendimento: 12 unidades 
Valor calórico por unidade: 56 Kcal A sua linha direta de produtos naturais.


