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Aprenda outra forma de consumir 
essa fruta tão nutritiva!
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UMA ÓTIMA OPÇÃO PARA SUBSTITUIR 
A FARINHA BRANCA, feita por meio 
do trigo, é a farinha de coco. Essa 
versão não possui glúten, substância 

naturalmente encontrada em cereais, e é um 
alívio para as pessoas com doença celíaca, 
ou seja, que têm intolerância à proteína. 
Confira todos os benefícios que você poderá 
desfrutar com esse ingrediente.

CONHEÇA A COMPOSIÇÃO
A gama de nutrientes encontrada na fa-

rinha de coco é impressionante! Segundo o 
nutricionista George Furtado, ela é a mais 
recomendada para compor uma alimentação 
saudável e equilibrada. “Os nutrientes que ela 

possui superam os da farinha de trigo, sendo 
até mais nutritiva que as de trigo integrais, 
pois sua composição dispõe de mais fibras 
alimentares, minerais como ferro e selênio, 
e vitaminas do complexo B e C, que são 
fundamentais para o bom funcionamento 
do organismo”, explica o especialista. 

E POR FALAR EM FIBRAS...
Assim como o coco, sua farinha também 

é uma ótima fonte dessa substância. As fibras 
são responsáveis pelo bom funcionamen-
to do intestino e, consequentemente, pelo 
emagrecimento, já que promovem sensação 
de saciedade por mais tempo. Além disso, 
também são ótimas aliadas de quem sofre 
com o diabetes. “Por possuir baixo índice 
glicêmico, o coco age regulando o açúcar 
no sangue e evitando os picos de insulina. 
Para os diabéticos, isso é extremamente 
importante, pois o tratamento se dá pelo 
equilíbrio nos níveis de glicose, evitando as 
complicações da doença”, completa George.

Mão na massa
Aqui você pode 
aprender a fazer a 
sua farinha de coco 
em casa, vamos lá!

INGREDIENTES:
n Polpa de 1 coco 
seco
n 3 xícaras (600ml) 
de água

MODO DE PREPARO
Bata a polpa do 
coco com a água 
no liquidificador. 
Depois de batido, 
coe a mistura. O 
líquido adquirido 
é o leite de coco 
e pode ser usado 
para o preparo de 
diversas receitas. Já 
a massa que ficou 
na peneira, deve ser 
distribuída em uma 
assadeira e levada 
ao forno médio 
por 30 minutos. É 
recomendado que 
mexa-se algumas 
vezes a farinha 
durante esse 
período. Depois de 
assada, a sua farinha 
pode ser guardada 
por até 15 dias 
em um pote bem 
fechado.


