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Introdução 
 

O mercado para a abertura de hamburguerias artesanais 

oferece uma série de oportunidades. Para que sua 

hamburgueria possa se destacar das demais, ela precisa 

oferecer algo diferente. O que muitos estabelecimentos têm 

adotado e que inclusive é uma tendência, são as receitas fit. 

  

Essas receitas tem como objetivo incluir como público-alvo das 

hamburguerias artesanais pessoas que não querem comer um 

lanche com muitas calorias, mas também não querem deixar 

de desfrutar de um sabor inesquecível. 

  

Esse fator inclusivo pode acabar se tornando um dos 

diferenciais da sua hamburgueria, se você quiser. Por isso, 

este eBook bônus serve para te ensinar 10 receitas de 

hambúrgueres artesanais fit, para que sua hamburgueria 

consiga aliar duas coisas, que a princípio eram consideradas 

antagônicas, mas que com essas receitas se tornará possível: 

unir sabor e baixa quantidade de calorias. 

 



 

  



 

 

20 Receitas Fit 

01 - Hambúrguer de frango fit com aveia 

 

 

Ingredientes 

• 350 gramas de peito de frango (moído) 

• 1/2 cebola picada 

• 2 dentes de alho 

• Cebolinha a gosto 

• 2 colheres de sopa de farinha de aveia 

• Páprica doce a gosto 



 

 

• Pimenta-do-reino e sal a gosto 

• Azeite (para untar as mãos e fritar) 

 

Modo de Preparo 

Em um liquidificador ou processador, adicione o frango (já 

moído), a cebola, o alho, a cebolinha e bata até formar uma 

massa. 

Transfira para um recipiente grande, acrescente a farinha de 

aveia, a páprica doce, a pimenta, o sal e misture bem. 

Passe azeite nas mãos e comece a moldar os hambúrgueres 

do tamanho desejado. 

Leve eles para o congelador por 20 minutos. 

Em uma frigideira, coloque um fio de azeite e doure os dois 

lados dos hambúrgueres. 

Agora é só servir. Bom apetite. 

 

 

 



 

 

02 - Hambúrguer de Arroz e Cenoura sem 
Glúten 

 

Ingredientes 

• 2 xícaras de arroz cozido ou sobras de risoto 

• 1 xícara de cenoura ralada bem fina (pode ser 

processada) 

• 1 cebola pequena (eu usei roxa porque era o que tinha) 

• 1/4 xícara de salsinha picada 

• 2 colheres de sopa de Nutritional Yeast (opcional) 

• 1 colher de sopa de molho shoyo (opcional) 



 

 

• 1 colher de sopa de salsinha desidratada ou orégano 

• 1/4 de xícara de farinha de grão de bico ou outra sem 

glúten 

• óleo vegetal para untar a assadeira 

• sal e pimenta a seu gosto 

 

Modo de Preparo 

Em uma vasilha misture os ingredientes e coloque por ultimo a 

farinha. Pode usar qualquer tipo de farinha sem glúten. Eu usei 

de grão de bico porque era o que tinha em casa. Caso você 

preferir pode usar farinha de trigo integral ou branca na mesma 

quantidade indicada na receita. O ponto ideal para modelar os 

hambúrgueres é quando não grudar mais na mão. Caso seja 

necessário coloque um pouco mais de farinha para conseguir 

modelar mais facilmente. Faça bolas do tamanho que desejar e 

modele os hambúrgueres com a mão. Coloque em uma 

assadeira untada com óleo.  

Leve ao forno pré-aquecido para assar em uma temperatura de 

180C por mais ou menos 30 minutos ou até que esteja 

dourado. Na metade do processo, vire os hambúrgueres com o 

auxilio de uma espátula para que fique assado por igual dos 



 

 

dois lados. 

 

03 - Hambúrguer de Lentilha com Arroz 

 

Ingredientes 

• 1 xícara de arroz cozido 

• 1 xícara de lentilha cozida e escorrida 

• 1 cebola grande picada 

• 2 dentes de alho esmagados 



 

 

• 1 colher de sopa de cebolinha verde 

• 1 colher de chá de paprica defumada 

• 2 colheres de sopa de nutritional yeast (opcional) 

• sal e pimenta do reino a gosto 

• óleo para grelhar 

 

Modo de Preparo 

Processe rapidamente a cebola e o alho deixando pedaços 

como mostra a imagem abaixo. 

Não processe muito de início porque vai ter que misturar os 

outros ingredientes que terão que ser processados junto com 

estes temperos. 

Adicione a lentilha, o arroz e o nutritional yeast e processe junto 

com os temperos até obter uma massa que possa ser 

modelada. Por último adicione a páprica defumada se for 

utilizar e a pimenta do reino. Eu não usei nenhum tipo de 

farinha para estes hambúrgueres. O arroz e a lentilha estavam 

bem sequinhos e a massa ficou firme o suficiente para modelar 

sem problemas. Se você quiser ou achar necessário adicione 

um pouco de farinha à massa para facilitar o trabalho. 



 

 

Modele os hambúrgueres no tamanho e espessura que 

desejar. Como eu não usei farinha, molhei as mãos para 

modelar. Não consegui fazer fotos desta parte, mas é bem 

simples, você modela todos de uma vez e coloca em um prato. 

Aqueça uma frigideira ou grelha, coloque um pouco de óleo e 

grelhe dos dois lados até dourar. Quando o óleo aquecer e 

você começar a grelhar, abaixe o fogo. 

Com cuidado vire os hambúrgueres para dourar dos dois lados. 

Adicione mais óleo se achar necessário. 

 



 

 

04 - Hambúrguer de frango com cenoura 

 

Ingredientes 

• 10 mini pães de hambúrguer integral 

• folhas de alface mimosa 

• fatias de queijo mussarela ou prato 

• 1 cenoura pequena em pedaços grandes 

• 1/2 peito de frango sem osso cortado em pedaços grandes 

• 1 cebola pequena em pedaços 



 

 

• 1 dente de alho 

• 1 colher de chá de manjerona ou orégano seco 

• sal a gosto 

• 1/2 xícara de farinha de trigo integral ou branca 

 

Modo de Preparo 

Em um processador triture a cenoura, a cebola e o alho. 

Reserve. Ainda no processador triture o frango até virar uma 

massa. 

Em um recipiente grande, coloque o frango, a mistura de 

cenoura, cebola e alho, o sal e as ervas. Misture bem. 

Aos poucos coloque a farinha, uma colher de cada vez, 

misturando sempre. Vá colocando farinha até que consiga 

formar bolinhas com a massa. Não coloque muita para não 

ficar com gosto forte de farinha. 

Faça 10 bolinhas e depois amasse formando os hambúrgueres. 

Deixe descansar no freezer por 20 minutos. 

Aqueça uma frigideira untada com pouco óleo. Frite os dois 

lados até dourar. Quando estiver quase pronto coloque o queijo 



 

 

por cima para derreter. 

Sirva nos pãezinhos com alface. 

05 - Hambúrguer com molho inglês 

 

Rende cerca de 8 hambúrgueres 

Ingredientes 

• 600g de carne moída 

• 1 cebola média 

• 2 colheres de sopa de salsa bem picada 

• 3 colheres de chá de molho inglês 

• 2 colheres de sobremesa de ketchup 



 

 

• 3 colheres de chá de mostarda dijon 

• 1 1/2 colher de chá de sal 

• 1 colher de cafezinho de pimenta 

• 1 colher de sopa de azeite para pincelar a 

grelha/assadeira 

 

Modo de Preparo 

1- Pique a salsa e a cebola no menor tamanho que conseguir. 

Eles devem ficar minúsculos, pois você irá sentí-los bastante 

ao comer o hambúrguer. Misture-os à carne moída, acrescente 

ketchup, molho inglês, mostarda, sal e pimenta e misture 

novamente. Quando tudo estiver bem misturado, está na hora 

de esquentar! 

 

Fazendo na chapa 

2- Esquente uma chapa em fogo alto/médio. Faça bolas com a 

carne temperada ou já molde-as no formato do hambúrguer. 

Pincele a chapa com azeite de oliva e coloque os 

hambúrgueres. Se fez as bolinhas, achate-as com uma 

espátula para que fiquem no formato de hambúrguer. 



 

 

3- Quando dourar, vire o lado, espere dourar novamente e está 

pronto! 

 

Fazendo no forno 

2- Pré-aqueça o forno na temperatura mais alta. 

3- Pincele a assadeira com azeite, molde a carne no formato de 

hambúrguer (ou faça bolas e achate-as com uma espátula) e 

coloque-os na assadeira. 

4- Leve ao forno pré-aquecido e deixe dourar embaixo (o nosso 

durou cerca de 5 minutos). Vire o lado para que doure do outro 

lado e está pronto! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

06 - Hambúrguer de quinoa e grão-de-bico 

 

Ingredientes 

• 2 latas de grão-de-bico escorrido 

• 1 cebola roxa pequena 



 

 

• 2 ovos 

• 1 c. chá alho em pó 

• 1 c. chá cominhos Margão 

• 1 c. chá paprika Margão 

• Pão ralado tipo panko 

• Sal a gosto 

• Pimenta a gosto 

• Azeite a gosto 

 

Modo de Preparo 

- Coza a quinoa de acordo com as instruções da embalagem, 

quando estiver pronta reserve e deixe arrefecer. 

- Coloque todos os ingredientes no copo da Bimby e programe 

30seg, Vel 4 , retire e usando as mãos forme 4 a 8 

hambúrguers. 

- Leve ao frigorífico por 30 minutos. 

- Numa frigideira, coloque um pouco de azeite e cozinhe os 

hambúrguers 2 a 2. 



 

 

- No pão, coloque a alface, o hambúrguer e tomate às rodelas. 

 

07 - Hambúrguer vegetariano de couve-flor e 
tofu 

 

(rende 12 unidades pequenas ou 4 grandes) 

Ingredientes: 

• 1 pé pequeno de couve-flor sem os talos 

• 100g de tofu (prefiro o firme, mas pode ser o soft também) 

• 2 ovos 

• 3 colheres (sopa) bem cheias de farinha de mandioca fina 



 

 

(se preferir use aveia ou farinha de trigo integral) 

• 1 fio de azeite 

• 1/2 xícara (chá) de beterraba ralada (pode substituir por 

cenoura) 

• 1 pitada de páprica defumada 

• sal a gosto 

Modo de Preparo 

Elimine o máximo dos talos da couve-flor e pique-as bem 

miúdas como se fosse fazer um “arroz de couve-flor” (se quiser 

use o processador no modo pulsar até obter o tamanho 

desejado). Espalhe o arroz de couve-flor em um refratário e 

leve ao micro-ondas por 3 minutos, retire, mexa e torne ao 

micro-ondas por mais 3 minutos. Retire e deixe esfriar. Amasse 

o tofu e coloque em um bowl.  Junte com o arroz de couve-flor, 

o azeite, o sal e a páprica e misture bem. Junte os ovos e torne 

a misturar até que estejam totalmente incorporados na massa. 

Adicione a farinha de mandioca e misture novamente. Por fim 

junte a beterraba ralada picadinha e misture novamente. 

Modele hambúrgueres grandes ou mini hambúrgueres, 

dependendo de como pretende usá-los. Leve ao forno 

preaquecido por 20 minutos ou até que estejam dourados. 



 

 

Sirva em seguida bem quentinhos. 

08 - Hambúrguer de berinjela 

 

Ingredientes 

• 2 berinjelas médias 

• 2 dentes de alho 

• 2 colheres de sopa de semente de girassol 

• 1 ovo inteiro batido 



 

 

• 1 xícara de aveia em flocos 

• Sal e orégano a gosto 

Modo de preparo 

1) Furar a berinjela com um garfo (para não explodir), e levar 

ao micro-ondas numa travessa coberta com plástico filme por 

aproximadamente 10 minutos, ou até estar macia. 

2) Tirar a polpa com o auxílio de uma colher e deixar escorrer o 

líquido em uma peneira por uns 20 minutos. 

3) Misturar a berinjela com os ingredientes restantes. 

4) Moldar os hambúrgueres e acomodá-los em uma assadeira 

untada com azeite de oliva. 

5) Assar em forno pré aquecido a 200ºC por 15 minutos. Virar o 

lado, colocar queijo (opcional, eu fiz com queijo branco e ficou 

mara) e assar por mais 10 minutos. 

 

 

 

 

 



 

 

09 - Hambúrguer de lentilha 

 

Ingredientes 

• 2 1 xíc. de lentilha crua 

• 1 xíc. de farinha de aveia (ou farinha de arroz para 

intolerantes a glúten) 

• 1 cebola grande 

• Sal a gosto 

• Salsa a gosto (opcional) 

• Óleo vegetal 

 



 

 

Como Fazer 

1- Em uma panela grande cozinhe a lentilha até ficar macia; 

2- Escorra a água e transfira para um prato grande. Amasse 

com ajuda de um garfo, não precisa ficar homogêneo, pode 

deixar alguns grãos inteiros para dar textura ao hambúrguer; 

3- Pique a cebola em cubinhos e doure no óleo vegetal. Para 

sujar menos louça indico você a dourar a cebola na mesma 

panela usada no cozimento da lentilha; 

4- Misture a lentilha amassada com a cebola dourada, salsa 

picada, sal a gosto e farinha de aveia (ou outra farinha); 

5- Modele os hambúrgueres no tamanho e espessura que 

quiser; 

6- Aqueça um fio de óleo vegetal e frite o hambúrguer nos dois 

lados até ficar dourado. Os hambúrgueres  que você não for 

consumir congele sem fritar para os próximos dias. 



 

 

10 - Hambúrguer de proteína de soja e aveia 

 

Ingredientes 

• 1/2 xíc. de aveia 

• 1 xíc. de proteína de soja pequena. 

• Um pouco de shoyu 

• Temperos a gosto 

• 2 dentes de alho amassados 

• 1 col. de sopa de azeite 

• 3 col. de sopa de farinha de trigo 

• 4 col. de sopa de farinha de rosca 



 

 

• Cebolinha e coentro bem picadinho a gosto 

• Um pouquinho de pimenta do reino 

• 1/2 cebola ralada 

• Sal 

 

Modo de preparo 

Hidrate a proteína de soja com pouca água, (uma xícara de 

água é o suficiente), já coloque um pouco de shoyu junto 

(veja nas dicas a quantidade certa para cada tipo de 

proteína). 

Hidrate a aveia com meia xíc. de água  e o azeite 

Depois de hidratar a proteína e a aveia misture-as em uma 

bacia (que não precisa ser muito grande) e acrescente 

todos os outros ingredientes, deixando para o final as 

farinhas. Vá amassando e misturando com as mãos até que 

se forme uma massa não muito grudenta. 

Tire pedaços da massa e deixe-os no formato de 

hambúrguer (se ficar muito difícil modelar coloque a massa 

um pouco no congelador, mais ou menos uns 5 minutinhos, 

para depois modelar), o segredo quando não se tem uma 



 

 

forminha de hambúrguer é fazê-los do tamanho da palma 

da mão. 

Antes de fritar coloque  o seu hambúrguer de proteína um 

pouco no congelador para que não se desfaçam com o 

manuseio (por volta de 10 minutinhos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

Conclusão 
 

Essas receitas são incríveis. Teste elas em sua 

hamburgueria artesanal, veja qual a preferida da sua 

clientela e invista nela. Você também pode criar suas 

próprias receitas com base nessa lista de receitas. O 

importante é que o seu produto tenha a cara do seu 

negócio. Pense grande, sonhe alto, seja ousado no que 

você pretende para o seu empreendimento. Tente, erre, 

mas não mais de uma vez, pois erros consecutivos em um 

empreendimento podem custar a credibilidade do negócio. 

  

Faça o máximo de testes possíveis para que você filtre 

melhor o que precisa ser feito para que o seu negócio 

prospere.  Abranja todos os públicos a fim de que suas 

vendas aumentem cada vez mais. Existem muitas pessoas 

que não vão até as hamburguerias porque sabem que não 

serão contempladas através dos produtos, por exemplo, 

pessoas veganas ou vegetarianas. 

 Abrace todos os públicos, todavia, faça isso sem perder 

sua identidade! 
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