


...está presente desde o princípio de nossa marca. Unimos tradição, tecnologia e tudo que a natureza 

tem para oferecer e criamos laticínios sem conservantes, sem aromatizantes e corantes artificiais. 

Todos os dias, nos desafiamos para ter as melhores formulações em nossos produtos, sem deixar de 

lado o sabor. E seguimos inovando constantemente na redução de calorias, gorduras, açúcares e 

sódio para continuar oferecendo produtos especiais para você. 

Reunimos nesse cookbook, receitas que foram um grande sucesso em nossas redes sociais. 

Elaboradas por nossas culinaristas parceiras Thaís Massa, Mônica Wagner e Nathália Araújo, são 

receitas simples, saudáveis e deliciosas para você incluir no seu dia a dia! 

Mão na massa e bom apetite! 

Nossa busca por inovação...



Dadinhos de Tapioca

Croquete de Atum

Batata Doce Rosti

Lasanha de Couve

Torta de Legumes

Mousse de Maracujá

Bolinho de Morango

Pudim de Coco com Manga

Gelado de Chocolate Proteico

Flan Funcional
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@monicawwagner

•  400ml de leite

•  200g de tapioca granulada

•  200g de queijo Minas (padrão)

•  1 colher (sopa) de chia

•  1 colher (chá) de sal

•  Pimenta a gosto

Aqueça o leite em uma panela. Misture 

bem a tapioca, o queijo, a chia e o sal. 

Coloque a mistura em uma refratária 

quadrada e deixe hidratando por três 

horas. Corte os dadinhos e leve ao forno 

pré-aquecido em 200°C até dourar.

Dadinhos
de Tapioca

3



@thaismassa

•  1kg de batatas descascadas

•  2 latas de atum

•  1 xícara de queijo mussarela Lacfree ralado

•  1 punhado de salsinha

•  Sal e pimenta a gosto

•  Empanar: farinha de arroz, ovo e farinha de linhaça dourada

Cozinhe as batatas até ficarem macias. Escorra a água e 

amasse com até que não haja nenhum pedaço grande. 

Adicione todos os outros ingredientes, misture bem

e modele em forma de croquete. Distribua em uma

assadeira e leve ao forno médio até dourar ou coloque

na airfryer. Dica: sirva com geléia de pimenta.

Croquete
de Atum
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•  1 batata-doce média 

•  Queijo Minas (padrão) Lacfree a gosto 

•  Carne moída temperada a gosto 

•  Tomatinho cereja para decorar 

Descasque a batata-doce e passe no ralador. Em uma 

frigideira ainda fria, faça uma camada de batata-doce 

crua ralada (mais ou menos 1cm de espessura). Recheie 

com queijo e carne moída. Cubra com mais batata-doce 

crua ralada e molde em formato redondo. Em fogo 

médio, tampe por 4 minutos ou até dourar. Com 

cuidado, vire o lado. Tampe por mais 4 minutos ou até 

dourar. Sirva ainda quente.

Batata 
Doce Rosti

@nathaliafitfat 
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@nathaliafitefat
Lasanha 
de Couve

•  1 cebola picada

•  1 tomate em cubos

•  500g de patinho moído

•  ½ xícara de extrato de tomate

•  5 folhas de couve

•  200g de queijo mussarela Lacfree ralado

•  Salsa fresca a gosto

•  ½ colher (café) de sal rosa

•  2 colheres (sopa) de azeite

Doure a cebola no azeite e refogue a carne moída. 

Acrescente o tomate, a salsa e o sal rosa e cozinhe por 

5 minutos. Adicione o extrato de tomate e deixe 

cozinhar por mais 5 minutos.

Montagem: Em um refratário, coloque 2 folhas de 

couve, uma camada de molho e cubra com o queijo 

ralado. Repita o processo e finalize com 1 folha de 

couve e queijo ralado por cima. Leve ao forno médio 

por 30 minutos. 
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@thaismassa
Torta de 
Legumes

•  3 xícaras de legumes da sua preferência 

•  4 ovos

•  80ml de água

•  ¼ xícara de azeite de oliva

•  3 colheres cheias de requeijão

•  60g de farelo de aveia 

•  60g farinha de amêndoas 

•  ½ colher (sopa) de sal

•  1 colher (sopa) de fermento em pó

•  1 punhado de alho poró

•  Queijo Minas (padrão) Lacfree ralado e orégano

Corte os legumes de sua preferência e distribua em 

uma assadeira. Tempere com um fio de azeite, pimenta 

e sal e leve ao forno baixo até dourar. Reserve. Em um 

bowl, coloque todos os ingredientes e bata com fouet, 

acrescentando por último os legumes assados. 

Distribua a massa em uma atravessa pincelada com 

azeite, finalize com o queijo e leve ao forno baixo até 

dourar.



@monicawwagner

•  1 maracujá 

•  ½ xícara de castanha de caju

•  200g de iogurte Lacbacillus sabor Tradicional 

•  2 colheres (sopa) de xilitol 

•  1 colher (sopa) de gelatina incolor 

•  4 colheres (sopa) de água quente 

Deixe as castanhas de molho por 6 horas. Dissolva a gelatina 

na água quente. Bata no liquidificador as castanhas, o 

iogurte, o maracujá e o xilitol por três minutos. Acrescente a 

gelatina, com o liquidificador batendo na mínima potência. 

Coloque em forminhas e leve à geladeira por duas horas.

Mousse de 
Maracujá
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@thaismassa

•  3 ovos

•  ¼ xícara de óleo de coco

•  500g de iogurte Lacfree sabor Morango

•  ½ xícara de xilitol

•  ½ xícara de farinha de arroz

•  ½ xícara de farelo de aveia

•  ½ xícara de farinha de amêndoas

•  ½ colher (sopa) de fermento

•  Morangos a gosto

No liquidificador, bata todos os ingredientes, exceto o 

fermento, a farinha de amêndoas e os morangos. Misture o 

fermento e a farinha e bata delicadamente. Distribua em 

forminhas e coloque pedaços de morango. Leve ao forno 

baixo pré-aquecido por 30 minutos.

Bolinho de 
Morango
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@monicawwagner

•  300g de iogurte Lacfree sabor Tradicional

•  2 colheres (sopa) de aveia em flocos

•  3 colheres (sopa) de chia

•  2 colheres (sopa) de coco fresco ralado

•  1 manga picada em cubos

Misture todos os ingredientes, exceto a manga. 

Cubra com papel filme e leve à geladeira por quatro 

horas. Para servir, coloque uma camada de manga, 

uma camada de pudim mais uma camada de manga. 

Finalize com chia e coco ralado.

Pudim de Coco 
com Manga
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@nathaliafitefat
Gelado Proteico
de Chocolate 

•  500g de iogurte Natural Whey sabor Cookies n' Cream

•  4 bananas congeladas

•  3 colheres (sopa) de cacau em pó

•  1 colher (sopa) de adoçante culinário

•  1 colher (café) de gelatina incolor sem sabor 

•  2 colheres (café) de água

•  Raspas de chocolate amargo a gosto

Em um liquidificador coloque o iogurte, as bananas 

congeladas, o cacau em pó e o adoçante culinário. 

Processe até obter um creme. Prepare a gelatina 

conforme orientações da embalagem e aqueça por 

10 segundos no micro-ondas. Transfira para a 

mistura do liquidificador e bata mais um pouco até 

incorporar completamente. Despeje o creme batido 

em uma tigela, cubra e leve ao congelador por 3 

horas. Dica: Você pode fazer também utilizando 

forminhas de picolé! 
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@nathaliafitefat
Flan
Funcional

Camada branca

•  500g de iogurte Lacbacillus sabor Tradicional 

•  12g de gelatina incolor sem sabor 

Camada de morango 

•  500g de iogurte Lacbacillus sabor Tradicional

•  400ml de suco de morango da fruta 

•  2 colheres (sopa) de adoçante culinário sucralose 

•  24g de gelatina incolor sem sabor 

Calda de chocolate amargo 

•  75g de chocolate amargo 

•  50ml de leite de coco 

Calda de morango

•  5 morangos

Camada branca: Prepare a gelatina e misture no 

iogurte. Despeje em uma forma untada ou molhada. 

Camada de morango: Em um liquidificador, bata o 

iogurte com o suco de morango e adoçante. 

Adicione a gelatina incolor e bata até misturar. 

Despeje por cima da camada branca. Cubra a forma 

e leve à geladeira por 8 horas. Caldas: Amasse e 

cozinhe os morangos no microondas por 2 minutos. 

Derreta o chocolatee misturando com o leite de 

coco. Desenforme o flan passando uma faca 

molhada ou passando rapidamente o fundo da 

forma em uma boca de fogão acesa. Sirva gelado.



Experimente nossas receitas, poste na suas 
redes sociais e marque a Verde Campo!

verdecampo verdecampo verdecampolat


