




Pequeno
-Almoço

       
       

  
Boooom

Um bom dia começa com um pequeno-almoço delicioso

e saudável. 

É a primeira refeição do dia e, justamente por isso, uma 

das mais importantes. Ajuda a despertar convenientemente 

e a proporcionar ao organismo a energia e os nutrientes 

necessários a um novo dia, seja ele de trabalho ou lazer. 

O pequeno-almoço é uma refeição para ser desfrutada todos 

os dias e também num dia especial, em família ou mesmo 

quando não há tempo. 

Neste livro vai encontrar receitas de fazer água na boca para cada 

uma destas ocasiões e para muitas outras. Deixe-se inspirar e 

descubra que o pequeno-almoço pode, e deve, ser uma refeição 

completa e divertida! Valorizamos a variedade, pois 

a seleção variada de alimentos, texturas e cores estimula 

o apetite e ajuda a satisfazer as nossas necessidades energéticas 

e nutricionais. 

Um pequeno-almoço saudável deve ser completo, variado 

e equilibrado, incluindo alimentos dos seguintes grupos da Roda 

dos Alimentos: laticínios, cereais e derivados, frutas e hortícolas. 

Depois de provar e aprovar estas receitas vai com certeza 

concordar com o título deste livro: Pequeno-almoço Boooom. 

Boooom com Leite Mimosa!
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Para 
todos 

os dias

Receitas práticas e saudáveis, 

fáceis de fazer e deliciosas 

de provar. O pequeno-almoço 

de todos os dias oferece energia 

para o dia todo.



Copo de leite Mimosa
com torradas, ovos mexidos e tomate cherry



Ingredientes
Para 4 pessoas 
1 dente de alho
4 fatias de pão integral
2 ovos
30 ml de leite Mimosa
Sal a gosto
10 tomates cherry
Cebolinha a gosto
Azeite q.b.

Preparação
1 - Torre o pão numa frigideira
ou torradeira. Barre o dente
de alho nas fatias torradas e reserve.
2 - De seguida, misture bem os ovos 
com o leite Mimosa e o sal. Coloque 
um fio de azeite na frigideira e frite
os ovos, mexendo de vez em quando.
3 - Sirva os ovos por cima das 
torradas com os tomates cortados
em meias luas. Finalize com cebolinho 
picado e acompanhe com um copo
de leite Mimosa.

Acompanha com
um copo de leite 
Mimosa morno.

Experimente esta receita com o seu leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.



Papa de açaí
com banana e frutos vermelhos



Experimente esta receita com o seu
leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.

Ingred
ientes 

Para 4 pessoas

300 ml de leite Mimosa

1 c. de sopa de amido de milho

100 g de polpa de açaí 

2 bananas

10 morangos

10 framboesas

Frutos vermelhos q.b.

Iogurte Natural Mimosa q.b.

Prepara
ção

1 - Dissolva o amido de milho no leite Mimosa. 

2 - Coloque a mistura num tachinho em lume 

brando e vá mexendo até obter uma textura 

cremosa. Retire do lume e deixe arrefecer.

3 - Num copo alto, tritu
re a polpa de açaí 

e as frutas com a ajuda de uma varinha mágica. 

De seguida, junte ao preparado anterior 

e misture bem.

4 - Sirva com frutos vermelhos e um fio 

de iogurte Mimosa.

Sirva com frutos 
vermelhos, sementes 

de chia e um fio de mel.



Smoothie antioxidante



Ingred
iente

s

Para 4 pessoas 

1 beterraba cozida

150 g de frutos vermelhos 

congelados

50 ml de sumo de romã

200 ml de leite Mimosa

Flocos de aveia q.b.

Frutos vermelhos q.b.

Sementes de abóbora q.b.

Preparação
1 - Coloque todos os ingredientes do smoothie numa liquidificadora

e reduza tudo a um puré.

2 - Forre o fundo do copo com os flocos de aveia e junte o smoothie. 

Finalize com os frutos vermelhos e as sementes de abóbora.

Experimente esta receita com o seu

leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.



Copo de leite Mimosa
e torradas com manteiga, mel e mirtilos



Ingredientes
4 unidades
4 fatias de pão
de forma
5 g de manteiga
Mimosa sem sal
10 mirtilos 
Canela a gosto

Preparação
1 - Torre as fatias de pão numa 
torradeira e barre com a manteiga 
Mimosa.
2 - Finalize com um fio de mel,
os mirtilos e polvilhe com canela.

Acompanhe com
um generoso copo
de leite Mimosa

Experimente esta receita com o seu leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.



Papas de leite Mimosa
com maçã e canela



Experimente esta receita com o seu
leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.

Ingred
ientes

Para 2 pessoas 

800 ml de leite Mimosa

2 cascas de limão 

1  pau de canela

5 c. de sopa de amido de milho

1 maçã vermelha

Romã q.b.

Canela em pó q.b.

Prepara
ção

1 - C
oloque um tachinho em lume brando 

e adicione o leite Mimosa, as cascas de limão 

e a canela. Mexa bem e quando o leite estiver 

quase a ferver, retire as cascas e a canela.

2- Adicione, aos poucos, o amido de milho 

e misture muito bem até obter a consistência 

desejada.

3 - Sirva numa taça com a maçã fatiada 

e a romã. Polvilhe com canela em pó.





Para dias 
especiais
Um dia especial começa com 
um pequeno-almoço especial. 
Aqui vai encontrar receitas 
que transformam a primeira 
refeição do dia numa refeição 
da qual se vai lembrar o dia todo.



Meia-de-leite Mimosa
com muffins de frutos vermelhos



Acompanhe com uma

meia-de-leite bem quente.

Ingred
iente

s

12 unidades 

150 g de manteiga Mimosa 

derretida

100 g de açúcar mascavado

100 ml de leite Mimosa

250 g de farinha de aveia

2 c. de chá de fermento em pó

3 ovos

200 g de frutos vermelhos

Preparação
1 - Pré-aqueça o forno a 180º C.

2 - Numa taça, junte a manteiga derretida e o açúcar e mexa até 

obter uma consistência cremosa. Adicione o leite, a farinha, o fermento 

e os ovos inteiros e bata muito bem. De seguida, adicione os frutos 

vermelhos e envolva.

3 - Disponha 12 forminhas de papel dentro de formas de muffins 

e, com a ajuda de uma colher, verta a massa.

4 - Leve ao forno durante cerca de 30 minutos.

5 - Desenforme e deixe arrefecer antes de servir.

Experimente esta receita com o seu

leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.



Copo de leite Mimosa
com waffles de café



Ingredientes
8 unidades 
3 ovos
50 ml de café expresso
150 ml de leite Mimosa
2 c. de sopa de açúcar 
mascavado
175 g de farinha 
de aveia 
1  c. de chá de fermento 
em pó

Preparação
1 - Separe as claras das gemas
e bata-as em castelo.
2 - Numa taça, junte o leite, o café, 
o açúcar e as gemas e mexa bem.
3- Adicione a farinha peneirada e volte 
a mexer.  
4 - Envolva as claras batidas em 
castelo no preparado anterior.
5 - Numa máquina de waffles, 
distribua a massa e deixe cozinhar
até ficarem dourados.
6 - Finalize com frutos secos 
e um fio de mel.

Acompanhe os seus 
waffles de café com 
um copo de leite Mimosa.

Experimente esta receita com o seu leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.



Cappuccino
com croissants de cereais



Experimente esta receita com o seu leite Mimosa
habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.

Ingredi
entes

12 unidades 

220 ml de leite Mimosa

60 g de açúcar de coco

12 g de fermento de padeiro fresco

450 g de farinha de trigo

1 ovo batido

1 c. de chá de sal 

75 g de manteiga à temperatura ambiente

1 ovo para pincelar

1 c. de chá de flocos de aveia

1 c. de chá de sementes de girassol

1 c. de chá de mistura de sementes de sésamo 

Prepara
ção

1- Numa taça, coloque a farinha, o açúcar e, aos poucos, 

adicione o leite, já misturado com o fermento. Bata com 

uma batedeira elétrica com o gancho de massas. Acrescente 

o ovo, a manteiga e o sal e misture tudo muito bem. 

2- Tape a massa com um pano e coloque-a num local seco 

e morno. Deixe levedar durante cerca de 1 hora ou até 

duplicar de volume.

3- Assim que faltarem 30 minutos para a massa acabar 

de levedar, pré-aqueça o forno a 180º C.

4- Numa superfície enfarinhada, estenda a massa com 

a ajuda de um rolo e corte-a em triângulos. Enrole pelos 

dois vértices até moldar o formato de um croissant. 

Pincele com o ovo batido, polvilhe com a mistura 

de sementes e leve ao forno durante cerca 

de 20 a 30 minutos.

Experimente 
os croissants de

 cereais 

com um saboroso cappu
ccino.



Copo de leite Mimosa
com panquecas de limão e mirtilos



Ingred
iente

s

8 unidades 

1 ovo

150 ml de leite Mimosa

125 g de ricota

65 g de farinha de trig
o

55 g de farinha de aveia

½ c. de chá de fermento em pó

25 g de açúcar mascavado 

Sal a gosto

Sumo e raspa de ½ limão

10 mirtilo
s

Preparação
1 - Numa taça, bata o ovo juntamente com o leite e a ricota.

2 - Junte metade dos mirtilos aos restantes ingredientes 

e mexa muito bem. 

3 - Numa frigideira antiaderente, bem quente, verta cerca

de 1 colher de sopa da massa e deixe cozinhar durante

2 a 3 minutos ou até ficar dourada.

4 - Vire com a ajuda da espátula e repita o processo.

Experimente esta receita com o seu

leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.

Porque o leite Mimosa é bom, 

acompanhe as suas panquecas 

com um copo de leite Mimosa 

polvilhado com um pouco 

de canela.



Copo de leite Mimosa
com crepes de cacau



Ingredientes
8 unidades 
3 g de farinha de trigo
15 g de manteiga 
Mimosa
200 ml de leite Mimosa
2 ovos batidos
1 c. de sopa de cacau 
em pó
Chocolate negro 
derretido q.b.
Frutos secos a gosto

Preparação
1 - Coloque todos os ingredientes numa 
taça e misture bem com a ajuda de uma 
vara de arames.
2 - Numa frigideira antiaderente, bem 
quente, coloque um pouco de manteiga 
e absorva o excesso com uma folha 
de papel absorvente.
3 - Coloque ½ concha de sopa da 
massa na frigideira e rode a frigideira
de modo a que a massa cubra 
totalmente o fundo formando uma 
camada muito fina. Quando o crepe 
estiver cozinhado, vire-o e deixe 
cozinhar do outro lado.
4 - Sirva os seus crepes dobrados em 
quatro com um fio de chocolate negro 
derretido e salpicados com frutos secos 
a gosto.

Os seus crepes 
de cacau merecem 
ser acompanhados 
por um copo 
de leite Mimosa.

Experimente esta receita com o seu leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.





Em família

Os melhores pequenos-almoços 

pedem a melhor companhia:

a sua família e as nossas receitas. 

Prove e comprove como uma 

refeição saudável em família faz 

a diferença no seu dia.



Bolachinhas de aveia
para mergulhar no leite Mimosa



Experimente esta receita com o seu
leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.

Ingred
ientes 

12 unidades

75 g de manteiga Mimosa sem sal 

derretida

100 g de açúcar mascavado

100 g de aveia

100 g de farinha de aveia

1 c. de chá de fermento em pó 

2 ovos 

50 g de pepitas de chocolate

Prepara
ção

1 - Pré-aqueça o forno a 180º C.

2 - Numa taça, junte a manteiga e o açúcar 

e mexa até obter uma massa homogénea.

3 - De seguida, adicione a aveia, a farinha, 

o fermento e os ovos e mexa muito bem. 

4 - Por fim, adicione as pepitas de chocolate 

e envolva.

5 - Forre um tabuleiro com papel vegetal 

e com a ajuda de uma colher molde 

as bolachinhas. 

6 - Leve ao forno durante 10 a 15 minutos 

ou até ficarem douradas.

Vai descobrir o sabor meigo
e delicioso das suas bolachas 
de aveia ao mergulhá-las
num copo de leite Mimosa.



Batido de leite Mimosa
com pãezinhos de leite



Acompanhe os seus 
pãezinhos de leite 
com um delicioso batido 
de leite Mimosa e fruta.Ingred

iente
s

12 unidades 

220 ml de leite Mimosa

60 g de açúcar

12 g de fermento fresco

450 g de farinha

1 c. de chá de sal

1 ovo 

75 g de manteiga Mimosa sem sal 

(à temperatura ambiente)

1 ovo batido

Preparação
1 - Numa taça, coloque a farinha, o açúcar e, aos poucos, adicione 

o leite, já misturado com o fermento. Bata com uma batedeira 

elétrica  com o gancho de massas. Acrescente o ovo, a manteiga 

e o sal e misture tudo bem. 

2 - Tape a massa com um pano e coloque-a num local seco e morno. 

Deixe levedar durante cerca de 1 hora ou até duplicar de volume.

3 - Assim que faltarem 30 minutos para a massa acabar de levedar,

pré-aqueça o forno a 180º C. Pincele os pãezinhos com o ovo batido

e leve ao forno durante 25 minutos ou até ficarem dourados.

Experimente esta receita com o seu

leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.



Copo de leite Mimosa
com panquecas



Ingredientes
14 unidades 
150 ml de leite Mimosa
4 c. de sopa de açúcar
3 ovos
175 g de farinha
1 c. de chá de fermento
Frutos vermelhos 
a gosto

Preparação
1 - Numa taça, junte o leite, o açúcar
e as gemas e bata tudo muito bem.
2 - Adicione a farinha peneirada 
e volte a misturar.
3 - Bata as claras em castelo e envolva-
as no preparado anterior até obter uma 
consistência bem cremosa. 
4 - Numa frigideira antiaderente, bem 
quente, verta cerca de 1 colher de sopa 
da massa e deixe cozinhar durante até 
formarem pequenas bolhas de ar nas 
extremidades. Vire-as com a ajuda 
de uma espátula e repita o processo.
5 - Sirva as panquecas com frutos 
vermelhos e finalize com um fio de mel.

Transforme este momento delicioso acompanhando com um copo de leite Mimosa com um toquede cacau.

Experimente esta receita com o seu leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.



Copo de leite Mimosa
com pão de banana e avelãs



Experimente esta receita com o seu
leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.

Ingredi
entes 

Para 4 pessoas

220 g de avelãs

5 bananas

220 g de farinha de trigo

1 c. de chá de fermento em pó

2 ovos

20 g de manteiga Mimosa

20 g de farinha de trigo

Para a cobertura:

2 bananas

1 c. de sopa de açúcar mascavado

1 c. de sopa de manteiga Mimosa

Prepara
ção

1 - Pré-aqueça o forno a 180ºC.

2 - Pique grosseiramente as avelãs e reserve.

3 - Descasque as bananas e corte-as em pequenos 

pedaços. Coloque-as numa taça e adicione a farinha, 

o fermento, os ovos e as avelãs. Bata bem 

com a ajuda de uma varinha mágica, até obter 

uma massa homogénea e consistente.

4 - Unte uma forma de bolo inglês com a manteiga 

e polvilhe com a farinha. Reserve.

5 - Entretanto, prepare a cobertura. Comece por cortar 

as bananas ao meio, no sentido longitudinal. Espalhe 

novamente a manteiga no fundo da forma, polvilhe com 

o açúcar mascavado e cubra com as bananas.

6 - Verta a mistura para a forma e leve ao forno durante 

cerca de 40 minutos. Faça o teste do palito para certificar 

que o pão está cozido.

Acompanhe este delic
ioso

pão com um copo de leite 

Mimosa polvilhado c
om cacau 

ou uma meia de leite



Copo de leite Mimosa
com scones de canela e cardamomo



Para um pequeno-almoço 

bem acompanhado sirva um copo de 

leite Mimosa simples. Pode fazer sobressair 

os seus scones se os servir com manteiga 

Mimosa ou ainda acompanhado-os 

com uma compota de frutos vermelhos.Ingred
iente

s

12 unidades 

1 ovo

100 ml de leite Mimosa

30 gr de manteiga Mimosa com sal

50 gr de açúcar

300 gr de farinha de trig
o

2 c. de chá de fermento

1 pitada de sal

1 c. de café de canela em pó

1 c. de café de cardamomo em pó

Preparação
1 - Pré-aqueça o forno a 180º C.

2 - Numa taça, misture com as mãos a farinha, o fermento,

o sal e a manteiga. Junte o açúcar, o ovo, a canela e o cardamomo

e envolva. Acrescente o leite, aos poucos, até a massa começar

a ficar homogénea e a descolar das mãos. 

3 - Molde bolas do tamanho da palma da mão e coloque num

tabuleiro forrado com papel vegetal. 

4 - Leve ao forno durante cerca de 10 minutos ou até ficarem

dourados.

Experimente esta receita com o seu

leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.





Dias de treino
Se o pequeno-almoço é uma 
das refeições mais importantes 
em qualquer dia, num dia de treino 
é fundamental. Porque é a refeição 
que vai fornecer energia e nutrientes 
para que possa praticar o seu 
desporto favorito.

O leite é um excelente aliado 
porque as proteínas lácteas 
são de alto valor biológico: 
todos os aminoácidos essenciais 
entram na sua constituição, 
nas quantidades necessárias 
ao nosso organismo.



Copo de leite Mimosa
com barritas energéticas de ameixas secas



Ingredientes
6 a 8 unidades 
200 g de aveia
30 g de sementes 
(girassol, sésamo, 
linhaça, abóbora...)
60 g de amêndoas
sem pele
1 c. de sopa de mel
1 c. de sopa de óleo
de coco
10 ameixas secas
5 tâmaras
80 ml de água

Preparação
1 - Pré-aqueça o forno a 180º C.
2 - Coloque uma folha de papel vegetal 
num tabuleiro de forno e espalhe a aveia, 
as amêndoas partidas grosseiramente e 
as sementes. Leve ao forno durante cerca 
de 15 minutos até ficarem tostadas. 
3 - Num tachinho junte o mel, 
o óleo de coco, as ameixas e tâmaras 
previamente trituradas com a água. Deixe 
ferver e assim que estiver tudo bem 
derretido retire do lume e deixe arrefecer.
4 - Adicione a calda ao preparado 
de aveia e sementes e com as mãos, 
faça um retângulo bem compacto. Leve 
novamente ao forno durante cerca de 15 
minutos ou até ficar dourado 
e endurecer. 
5 - Retire do forno e deixe arrefecer antes 
de cortar as barras.

Um copo de leite Mimosa a acompanhar estas 
barritas vai ser o impulso matinal que necessita.

Experimente esta receita com o seu leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.



Batido proteico



Experimente esta receita com o seu
leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.

Ingred
ientes 

Para 2 pessoas

1 manga

2 c. de sopa de manteiga de amendoim 

1 c. de sopa de sementes de chia

600 ml de leite Mimosa

Prepara
ção

1 - Descasque a manga e parta em pequenos 

cubos. Coloque-a num liquidificador juntamente 

com os restantes ingredientes e tritu
re tudo 

muito bem até obter uma textura cremosa.

2 - Sirva acompanhado das suas frutas 

favoritas.

A fruta de época aliada ao seu 
leite Mimosa, formam um par de 
força e vitalidade para enfrentar
um dia super preenchido.



Papas de quinoa
com banana



Ingred
iente

s

Para 4 pessoas 

170 g de mistura de quinoa

480 ml de leite Mimosa

240 ml de água

1 + ½
 banana

1 c. de chá de  canela

1 pitada de sal 

Toppings:

Mel a gosto

½ banana às rodelas

Preparação
1 - Num tachinho em lume médio, torre a quinoa. De seguida, 

adicione o leite, a água e as bananas. Tempere com uma pitada 

de sal e a canela em pó.

2 - Deixe cozer em lume brando, mexendo de vez em quando, 

durante cerca de 5 minutos até começar a formar uma pasta 

cremosa.

Experimente esta receita com o seu

leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.

A sua criatividade é colocada 

à prova, mas nós damos a dica. 

Sirva com amendoim torrado picado, 

mel e rodelas de banana, e acompanhe 

com um copo de leite Mimosa. 



Batido de leite Mimosa  
com waffles de espinafres



Ingredientes
10 unidades 
3 ovos
150 ml de leite Mimosa
50 g de espinafres
175 g de farinha de trigo
½ c. de chá de fermento
½ c. de chá de alho em pó
Sal e pimenta q.b.
Toppings:
2 tomates
Sal e pimenta a gosto
½ c. de chá de orégãos
1 fio de azeite extra virgem

Preparação
1 - Coloque todos os ingredientes 
dos waffles num copo de varinha 
mágica e triture bem.
2 - Numa máquina de waffles, distribua 
a massa e deixe cozinhar até ficarem 
dourados.
3 - Sirva com rodelas de tomate 
temperadas com sal, pimenta 
e orégãos. 
4 - Finalize com um fio de azeite.

Sirva estes waffles 
com um batido de 
leite Mimosa e fruta, e experimente 
a conjugação de sabores.

Experimente esta receita com o seu leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.



Panna cotta
de frutos secos e vermelhos



Experimente esta receita com o seu
leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.

Ingred
ientes 

Para 8 pessoas

6 folhas de gelatina 

100 ml de leite Mimosa

400 ml de natas Mimosa

150 g de açúcar 

1 raspa de lima

300 g de frutos vermelhos (congelados)

50 g de avelãs 

50 g de nozes

50 g de amendoins

Prepara
ção

1 - H
idrate a gelatina em água fria durante 5 min, 

escorra a água e reserve.

2 - Num tachinho, leve ao lume o leite, as 

natas, o açúcar e a casca de lima. Assim que 

começar a ferver, retire do lume e adicione a 

gelatina, mexendo muito bem até dissolver 

completamente.

3 - Deite a mistura numa forma quadrada e 

adicione os frutos vermelhos. Leve ao frigorífico 

durante 15 a 20 min e depois adicione os frutos 

secos ligeiramente tritu
rados.

4 - Leve novamente ao frigorífico durante 2 a 4 

horas. Desenforme, corte em pequenos cubos 

e sirva.

Acompanhe com um 

batido de leite M
imosa 

e fruta da époc
a.





Quando 
não há

 tempo

Falta de tempo não é desculpa para 

a falta de boas ideias para o pequeno-almoço. 

Aqui vai encontrar receitas saborosas 

e saudáveis que ficam prontas num instante.



Batido de leite Mimosa
de aveia e cacau



Ingred
iente

s

0,6 L 

400 ml de leite Mimosa

100 g de flocos de aveia

1 banana

2 c. de sopa de cacau

em pó

2 c. de sopa de mel

Preparação
1 - Descasque a banana e corte em pequenos pedaços. 

Coloque todos os ingredientes numa liquidificadora e triture 

tudo muito bem até obter uma textura cremosa. 

Experimente esta receita com o seu

leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.



Batido de leite Mimosa 
e frutas da época



Ingredientes
1,5 L 
2 bananas médias
2 maçãs 
4 quivis
2 peras
80 g de framboesas
ou morangos
400 ml de leite Mimosa

Preparação
1 - Descasque a fruta e corte em 
pequenos pedaços. Coloque todos 
os ingredientes numa liquidificadora 
e triture tudo muito bem até obter 
uma textura cremosa e homogénea. 
2 - Sirva em copos decorados com 
fruta laminada.

Use e abuse da fruta de época. Polvilhe-os com canela ou coloque uma folha de hortelã. 

Prepare os seus batidos com o leite Mimosa 
que mais lhe dá energia pela manhã.

Experimente esta receita com o seu leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.



Copo de leite Mimosa com chá  
e tosta de queijo com tomate e orégãos



Experimente esta receita com o seu
leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.

Ingred
ientes 

Para 2 pessoas

4 fatias de pão integral

4 fatias de queijo Flamengo Mimosa light

1 tomate fatiado

1 c. de chá de orégãos 

1 pitada de flor de sal

Pimenta q.b.

1 fio de azeite extra virgem

Prepara
ção

1 - Distribua o queijo e as rodelas de tomate 

numa fatia de pão, tempere com o sal, 

a pimenta e os orégãos. Regue com um fio 

de azeite. 

2 - Finalize com a segunda fatia de pão 

e leve a tostar.

Um copo de leite Mimosa com chá 
é uma excelente opção para equilibrar 
esta tosta regada com um fio de azeite
e polvilhada com especiarias.



Meia-de-leite Mimosa
e pão de alfarroba com manteiga



Ingred
iente

s

Para 1 pessoa 

125 ml de leite Mimosa

25 ml de café expresso  

1 pão de alfarroba

Manteiga Mimosa a gosto

Preparação
1 - Aqueça o leite num tachinho.

2 - Coloque o café numa caneca de vidro e de seguida 

junte o leite quente.

3 - Corte o pão em fatias e coloque um pouco de manteiga

à temperatura ambiente. 

Experimente esta receita com o seu

leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.



Taça de leite Mimosa
com flocos de cevada integral



Ingredientes
Para 1 pessoa
300 ml de leite Mimosa
2 c. de sopa de flocos 
de cevada integrais
2 morangos
1 quivi
1 banana

Preparação
1 - Corte as frutas com a ajuda 
de uma colher de bolas de fruta.
2 - Numa taça, coloque as frutas, 
os flocos de cevada e o leite 
à temperatura ambiente.

Experimente esta receita com o seu leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.





Que tal um
brunch?
É tarde demais para um pequeno-almoço 
mas ainda é cedo para o almoço?
É hora de um brunch! Mas não é porque 
o brunch é uma refeição fora de horas 
que não pode ser saudável e saborosa.



Papas de aveia
overnight com framboesas



Experimente esta receita com o seu
leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.

Ingred
ientes 

Para 4 pessoas

200 ml de leite Mimosa

200 g de flocos de aveia

1 c. de chá de sementes de chia

1 c. de sopa de mel

Sumo e casca de ½ limão

Topping:

100 g de framboesas frescas

Prepara
ção

1 - N
uma taça, coloque todos os ingredientes 

e misture muito bem. Tape com película 

aderente e leve ao frigorífico durante 

4h ou idealmente durante a noite. 

2 - Sirva em pequenas taças e sirva com 

framboesas por cima.

Decore com fruta a gosto, 
frutos secos e um elegante 
e saboroso fio de mel. 



Copo de leite Mimosa
com tostas de abacate



Ingred
iente

s

4 unidades 

125 g de ervilhas congeladas

1 abacate

Sumo de ½ limão

2 ovos

Sal a gosto

Pimenta q.b.

4 fatias de pão escuro torrado

Hortelã-pimenta a gosto

Preparação
1 - Escalde as ervilhas em água a ferver. Escorra a água e reserve.

2 - Descasque o abacate e esmague-o, com a ajuda de um garfo,

até obter uma textura cremosa. Regue com o sumo de limão 

e tempere com sal e pimenta.

3 - Num tachinho coloque os ovos em água a ferver e coza entre

5 a 6 minutos.

4 - Espalhe a pasta de abacate por cima das tostas, adicione 

algumas ervilhas e as folhas de hortelã. Finalize colocando os ovos 

cozidos abertos a meio por cima das tostas e tempere novamente

com sal e pimenta a gosto.

Experimente esta receita com o seu

leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.

Experimente acompanhar 

as suas tostas de abacate com 

o ótimo sabor de um copo 

de leite Mimosa. 



Leite Mimosa
com granola



Ingredientes
250 g — 4 doses
200 g de flocos de aveia
20 g de sementes 
de girassol
20 g de pevides de abóbora
20 g de nozes
2 c. de sopa de manteiga 
sem sal Mimosa
Sumo de 2 laranjas
1 c. de sopa de mel 
1 c. de sopa de açúcar 
mascavado 

Preparação
1 - Pré-aqueça o forno a 200º C. 
2 - Corte as nozes em pequenos 
pedaços e junte todos os ingredientes 
secos numa taça grande. 
3 - Para fazer a calda, coloque um 
tachinho em lume brando e adicione 
a manteiga, o sumo das laranjas, o mel 
e o açúcar. 
4 - Assim que a calda estiver derretida, 
junte-a à mistura anterior envolvendo 
muito bem.
5 - Espalhe a granola num tabuleiro 
de forno forrado com papel vegetal 
e leve ao forno a 140º C durante 20 
a 30 minutos. Vá mexendo e soltando 
a granola para que fique bem dourada 
de todos os lados.

Sirva em taças individuais, com fruta e com o seu leite Mimosa de eleição.

Experimente esta receita com o seu leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.



Galão
com muffins de abóbora



Experimente esta receita com o seu
leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.

Ingred
ientes 

12 unidades

400 g de abóbora laranja

200 g de curgete

6 ovos

50 g de leite Mimosa

250 g de farinha de trigo integral

2 c. de chá de fermento em pó

1 c. de sopa de sementes de abóbora

Sal q.b.

Prepara
ção

1 - Pré-aqueça o forno a 180º C.

2 - Descasque a abóbora e a curgete e corte 

em pequenos pedaços. Triture num robot 

de cozinha e reserve.

3 - Numa taça junte os ovos, o iogurte, 

a farinha, o fermento, as sementes, a abóbora 

e a curgete e envolva tudo muito bem. Tempere 

com uma pitada de sal.

4 - Disponha doze forminhas de papel dentro 

de formas de muffins e, com a ajuda de uma 

colher, verta a massa dentro das forminhas. 

5 - Leve ao forno cerca de 50 minutos. 

6 - Deixe arrefecer antes de servir.

Pode acompanhar
os muffins de abóbora c

om um 

galão feito com
 leite Mimosa.  



Copo de leite Mimosa
com omelete de espinafres



Ingred
iente

s

Para 2 pessoas 

60 g de espinafres

1 dente de alho 

3 ovos 

50 ml de leite Mimosa

Sal e pimenta a gosto

Azeite q.b.

Preparação
1 - Numa taça bata os ovos e de seguida adicione o leite, 

envolvendo muito bem. Reserve.

2 - Numa frigideira coloque os espinafres com um fio de azeite 

e o dente de alho esmagado. Salteie os espinafres até ficarem 

tenros. De seguida coloque os ovos por cima dos espinafres 

e deixe cozinhar em lume baixo. Assim que começar a ficar 

dourada, dobre as extremidades e forme a omelete. Vire-a para 

que fique cozinhada de ambos os lados. 

3 - Sirva ainda quente.
Experimente esta receita com o seu

leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.

Esta omelete, à qual pode juntar 

queijo flamengo Mimosa light, 

pede um copo de leite Mimosa. 





Pequeno
-almoço

multicul
tural

A mesa do pequeno-almoço pode ser 

o ponto de partida para uma viagem 

por outras culturas. Embarque nesta viagem 

de sabores com as nossas receitas.



Chai Massala



Ingredientes
700 ml
1 c. de chá de noz-moscada
1 c. de chá de cardamomo
1 c. de chá de pimenta preta
1 c. de chá de canela
1 c. de chá de gengibre em pó
½ c. de chá de cravinho em pó
400 ml de leite Mimosa
400 ml de água 
2 c. de chá de açúcar
2 saquetas de chá preto 

Preparação
1 - Num almofariz misture todas 
as especiarias e moa tudo muito bem. 
2 - Numa panela, em lume brando, 
coloque o leite, a água, o açúcar 
e a mistura de especiarias e vá 
mexendo. 
3 - Adicione as saquetas 
de chá e deixe levantar fervura. Quando 
ferver, desligue o lume mexa tudo 
muito bem. Ligue novamente o fogão, 
deixando ferver mais uma vez.
4 - Coe o preparado para uma caneca 
grande e sirva bem quente.

Este chá indiano que 
inclui o seu leite Mimosa fica ainda mais saboroso quando mexido com paus de canela.

Experimente esta receita com o seu leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.



Galão
com tapioca de banana e frutos silvestres



Experimente esta receita com o seu
leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.

Ingred
ientes 

Para 1 pessoa

100 g de farinha de tapioca 

2 bananas às rodelas

50 g de mirtilos

50 g de framboesas

Prepara
ção

1 - Peneire a farinha diretamente para uma 

frigideira bem quente e de seguida reduza 

o lume. 

2 - Coloque algumas rodelas de banana, 

alguns mirtilos e framboesas numa 

das metades da tapioca. Deixe cozinhar 

por uns minutos até que os frutos comecem 

a caramelizar. 

3 - Dobre a tapioca unindo as duas partes 

e vire. 

4 - Cozinhe mais um pouco e sirva ainda 

quente.

Acompanhe esta receita 
brasileira com um galão feito 
com leite Mimosa ou com 
um copo de leite Mimosa 
polvilhado com cacau.



Copo de leite Mimosa
com tacos de abacate, manga e morangos



Ingred
iente

s

Para 4 pessoas 

4 tortilh
as de milho

2 abacates

Sumo de ½ limão

½ manga 

250 gr de morangos

Mel q.b.

Folhas de hortelã a gosto

Preparação
1 - Aqueça as tortilhas numa frigideira de ambos os lados.

2 - Descasque os abacates e esmague-os numa taça com 

a ajuda de um garfo. Regue com o sumo do limão e reserve. 

De seguida corte a manga e os morangos em pequenos cubos.

3 - Monte os tacos espalhando a pasta de abacate dentro das 

tortilhas e dispondo as frutas por cima. Regue com um fio 

de mel e folhas de hortelã a gosto.

Experimente esta receita com o seu

leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.

Faça sobressair os seus tacos 

mexicanos regados com um fio 

de mel e folhas de hortelã 

a gosto e acompanhe com 

um copo de leite Mimosa. 



Copo de leite Mimosa
com rabanadas de Chai Massala



Ingredientes
600 ml de leite Mimosa
3 c. de sopa de açúcar 
mascavado
1 pau de canela
5 vagens de cardamomo
1 cravinho
1 estrela de anis
2 fatias de gengibre
2 c. de sopa de folhas
de chá preto
8 fatias de cacete
(com 2 dias)
3 ovos
Açúcar mascavado e canela 
em pó para polvilhar

Preparação
1 - Coloque metade do leite num 
tachinho, junte o açúcar e as especiarias 
e leve ao lume. Vá mexendo até 
que o leite aqueça, durante cerca 
de 10 minutos em lume brando. 
Passe a mistura por um coador 
e adicione o restante leite frio. 
2 - Coloque as fatias numa travessa, 
regue-as com o leite morno e deixe 
repousar durante 5 minutos para que 
fiquem bem encharcadas. Passe 
as fatias de pão pelos ovos batidos 
e leve ao forno até tostarem durante 
cerca de 20 minutos. 
3 - Retire as rabanadas do forno 
e polvilhe com o açúcar mascavado 
a canela em pó. Sirva ainda mornas.

Deguste as suas rabanadas com um toque indiano acompanhadas de um copo de leite Mimosa.

Experimente esta receita com o seu leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.



Leite dourado



Experimente esta receita com o seu
leite Mimosa habitual, meio-gordo, magro ou sem lactose.

Ingred
ientes 

 
100 ml de leite Mimosa

3 raízes de curcuma fresca 

(açafrão-das-índias) 

80 gr de gengibre fresco

1 pitada de pimenta-caiena em pó

1 c. de café de noz-moscada

2 paus de canela

1 c. de chá de mel 

Prepara
ção

1 - N
um tachinho, em lume médio, coloque 

o leite, a curcuma ralada (ou em pó), o gengibre, 

a pimenta, a noz-moscada, os paus de canela 

e vá mexendo até que comece a levantar 

fervura. 

2 - Retire do lume e adicione o mel, mexendo 

novamente. Coe o leite e sirva ainda bem 

quente.



Pequeno-almoço                Boooom
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