
Tortas 
Salgadas

E-BOOK GRATUITO 

Receitas práticas 
e rápidas na palma
da sua mão.

Nutricionista
Thalita Galhardo



Mode de preparo:
   

TORTA DE BACALHAU 

Nutricionista
Thalita Galhardo

Ingredientes da massa:

 
3 ovos 
1/2 xícara de azeite extra virgem 
1 xícara de água do cozimento do bacalhau
1 xícara e 1/2 de farinha de amêndoas
2 colheres de sopa de queijo parmesão
Sal e pimenta preta moída à gosto  
1 colher de chá de fermento químico  (opcional)

Em um liquidificador, bata os ingredientes líquidos e
em seguida os secos, exceto o fermento. Bata por
último o fermento rapidamente. Reserve a massa.

  

Todos os direitos reservados 2020



Modo de preparo do recheio:
   

TORTA DE BACALHAU 

Nutricionista
Thalita Galhardo

Ingredientes do recheio:

 
400g de bacalhau dessalgado
1 /2 xícara de azeitonas pretas sem caroço 
1/2 xícara de pimentão picado 
1 cebola e 2 dentes de alho picados
4 colheres de sopa de azeite extra virgem 
Sal, pimenta do reino e manjericão à gosto 

Em uma panela aqueça o azeite e refogue o alho,
cebola e os pimentões. Por último, adicione o
bacalhau, as azeitonas e os temperos. 
Refogue por 10 minutos em fogo médio e reserve.    

  

Todos os direitos reservados 2020



Montagem e finalização:
   

TORTA DE BACALHAU 

Nutricionista
Thalita Galhardo

Ingredientes da montagem:

 
Massa e recheio 
1 colher de sopa de azeite (para untar) 
4 colheres de sopa de farinha de amêndoas 
(para enfarinhar)   
2 colheres de sopa de queijo parmesão 
Folhas de manjericão 

Pré-aqueça o forno por 10 min em temperatura média
(200° graus). Em um pirex untado e enfarinhado,
adicione uma fina camada de massa, em seguida o
recheio. Adicione o restante da massa. Salpique o
queijo parmesão para finalizar. Asse por 40 minutos.  

  

Todos os direitos reservados 2020



TORTA DE FRANGO 

Nutricionista
Thalita Galhardo

Mode de preparo:
   

Ingredientes da massa:

 
3 ovos 
1/2 xícara de azeite extra virgem 
1 xícara de água do cozimento do frango
1 xícara e 1/2 de farelo de aveia
1 colher de sopa de orégano
Sal e pimenta preta moída à gosto  
1 colher de chá de fermento químico  (opcional)

Em um liquidificador, bata os ingredientes líquidos e
em seguida os secos, exceto o fermento. Bata por
último o fermento rapidamente. Reserve a massa.

  

Todos os direitos reservados 2020



TORTA DE FRANGO 

Nutricionista
Thalita Galhardo

Modo de preparo do recheio:
   

Ingredientes do recheio:

 
400g de frango desfiado
1  xícara de molho de tomate
1/2 xícara de alho poró picado
1/2 xícara de pimentão picado 
1 cebola e 2 dentes de alho picados
3 colheres de sopa de azeite extra virgem 
Sal, pimenta do reino e manjericão à gosto 

Em uma panela aqueça o azeite e refogue o alho, o
alho poró,cebola e os pimentões. Por último, adicione
o frango, o molho de tomate e os temperos. 
Refogue por 5 minutos em fogo médio e reserve.    

  

Todos os direitos reservados 2020



TORTA DE FRANGO 

Nutricionista
Thalita Galhardo

Montagem e finalização:
   

Ingredientes da montagem:

 
Massa e recheio 
1 colher de sopa de azeite (para untar) 
4 colheres de sopa de farelo de aveia 
(para enfarinhar)
8 tomates cerejas cortados ao meio 
Folhas de manjericão fresco

Pré-aqueça o forno por 10 min em temperatura média
(200° graus). Em um pirex untado e enfarinhado,
adicione uma fina camada de massa, em seguida o
recheio. Adicione o restante da massa. Salpique os
tomates e o manjericão. Asse por 40 minutos.  

  

Todos os direitos reservados 2020



TORTA DE CAMARÃO  

Nutricionista
Thalita Galhardo

Mode de preparo:
   

Ingredientes da massa:

 
3 ovos 
1/2 xícara de azeite extra virgem 
1 xícara de leite de amêndoas
1 xícara e 1/2 de farinha de amêndoas
1 colher de sopa de ervas finas desidratadas
Sal e pimenta preta moída à gosto  
1 colher de chá de fermento químico  (opcional)

Em um liquidificador, bata os ingredientes líquidos e
em seguida os secos, exceto o fermento. Bata por
último o fermento rapidamente. Reserve a massa.

  

Todos os direitos reservados 2020



TORTA DE CAMARÃO

Nutricionista
Thalita Galhardo

Modo de preparo do recheio:
   

Ingredientes do recheio:

 
400g de camarão limpo
1/2 xícara de molho de tomate
1/2 xícara de alho poró picado
1/2 xícara de pimentão picado 
1 cebola e 2 dentes de alho picados
4 colheres de sopa de azeite extra virgem 
Sal, pimenta do reino e cebolinha à gosto 

Em uma panela aqueça o azeite, sele os camarões, 
 refogue o alho, o alho poró, cebola e os pimentões.
Por último, o molho de tomate e os temperos. 
Refogue por 5 minutos em fogo médio e reserve.    

  

Todos os direitos reservados 2020



TORTA DE CAMARÃO

Nutricionista
Thalita Galhardo

Montagem e finalização:
   

Ingredientes da montagem:

 
Massa e recheio 
1 colher de sopa de azeite (para untar) 
4 colheres de sopa de farinha de aveia
(para enfarinhar)
2 colheres de sopa de amêndoas laminadas
2 colheres de sopa de gergelim

Pré-aqueça o forno por 10 min em temperatura média
(200° graus). Em um pirex untado e enfarinhado,
adicione uma fina camada de massa, em seguida o
recheio. Adicione o restante da massa. Salpique as
amêndoas e o gergelim para finalizar. Asse por 40
minutos.  

  

Todos os direitos reservados 2020



Mode de preparo:
   Em um liquidificador, bata os ingredientes líquidos e
em seguida os secos, exceto o fermento. Bata por
último o fermento rapidamente. Reserve a massa.

  

TORTA DE CARNE MOÍDA

Nutricionista
Thalita Galhardo

Ingredientes da massa:

 
3 ovos 
1/2 xícara de azeite extra virgem 
1 xícara de leite de  aveia 
1 xícara e 1/2 de farelo de aveia 
1 colher de sopa de ervas finas desidratadas
Sal e pimenta preta moída à gosto  
1 colher de chá de fermento químico  (opcional)

Todos os direitos reservados 2020



TORTA DE CARNE MOÍDA

Nutricionista
Thalita Galhardo

Modo de preparo do recheio:
   

Ingredientes do recheio:

 
400g de patinho moído
1/2 xícara de molho de tomate
1/2 xícara de alho poró picado
1/2 xícara de pimentão picado 
1 cebola e 2 dentes de alho picados
4 colheres de sopa de azeite extra virgem 
Sal, pimenta do reino e cebolinha à gosto 

Em uma panela aqueça o azeite, cozinhe a carne
moída até dourar. Refogue com alho, o alho poró,
cebola e os pimentões. Por último, o molho de tomate
e os temperos. 
Refogue por 5 minutos em fogo médio e reserve.    

  

Todos os direitos reservados 2020



TORTA DE CARNE MOÍDA

Nutricionista
Thalita Galhardo

Montagem e finalização:
   

Ingredientes da montagem:

 Massa e recheio 
1 colher de sopa de azeite (para untar) 
4 colheres de sopa de farelo de aveia
para enfarinhar
Óregano à gosto

Pré-aqueça o forno por 10 min em temperatura média
(200° graus). Em um pirex untado e enfarinhado,
adicione uma fina camada de massa, em seguida o
recheio. Adicione o restante da massa. Salpique o
orégano. Asse por 40 minutos.  

  



TORTA VEGANA DE LEGUMES

Nutricionista
Thalita Galhardo

Mode de preparo:
   Em um liquidificador, bata os ingredientes líquidos e
em seguida os secos, exceto o fermento. Bata por
último o fermento rapidamente. Reserve a massa.

  

Ingredientes da massa:

 
1/2 xícara de azeite extra virgem 
2 xícaras de caldo de legumes caseiro ou água
2 xícaras de farelo de aveia 
1 colher de chá de sal
1 colher de sopa de ervas finas desidratadas
Sal e pimenta preta moída à gosto  
1 colher de chá de fermento químico  (opcional)

Todos os direitos reservados 2020



TORTA VEGANA DE LEGUMES

Nutricionista
Thalita Galhardo

Modo de preparo do recheio:
   

Ingredientes do recheio:

 
1 cenoura média picada e 1 lata de milho verde
2 colheres de sopa de pimenta biquinho picada
1/2 xícara de alho poró picado
1/2 xícara de pimentão picado 
1 cebola e 2 dentes de alho picados
4 colheres de sopa de azeite extra virgem 
Sal, pimenta do reino e cebolinha à gosto 

Em uma panela aqueça o azeite refogue com alho, o
alho poró, cebola e os pimentões. Por último, adicione
a cenoura, o milho e a pimenta. 
Refogue por 5 minutos em fogo médio e reserve.    

  

Todos os direitos reservados 2020



TORTA VEGANA DE LEGUMES

Nutricionista
Thalita Galhardo

Montagem e finalização:
   

Ingredientes da montagem:

 
Massa e recheio 
1 colher de sopa de azeite (para untar) 
4 colheres de sopa de farelo de aveia
para enfarinhar
2 colheres de sopa de levedura nutricional 
Óregano à gosto

Pré-aqueça o forno por 10 min em temperatura média
(200° graus). Em um pirex untado e enfarinhado,
adicione uma fina camada de massa, em seguida o
recheio. Adicione o restante da massa. Salpique o
orégano e a levedura nutricional. Asse por 40
minutos.  

  

Todos os direitos reservados 2020


