


Sou criador do método Levain de panificação e proprietário 
de duas empresas no ramo, a Levain Bakery Rio e a Cozinha 
Crunch, a maior e mais tradicional panificadora sem glúten 
do Rio de Janeiro.

Não sei se você já me conhece, mas eu tenho um lema: 
DESPERDÍCIO ZERO

Num mundo cada vez mais complicado, desperdiçar 
alimentos se torna um pecado. E foi pensando nisso que 
elaborei esse material incrível, com as principais receitas 
usando descarte de fermento natural

Criou seu fermento, alimentou, deixou ele fortão e não quer 
jogar fora o descarte? Vou te ajudar a usar o descarte sempre 
que precisar e criar as melhores recei… ops, fichas técnicas do 
mundo. 

Não se esqueça: O meu maior compromisso a partir de agora 
é te mostrar que é possível comer pães deliciosos e saudáveis 
sem nenhum pingo de glúten. Juntos vamos descobrir que 
viver sem glúten não precisa ser um sacrifício.  

E pra que isso comece a se tornar uma realidade pra você, eu 
te convido a virar a página e fazer, na sua casa, essas receitas 
incríveis. E lembre-se: essas são apenas as primeiras de 
muuuuuuitas que estão por vir. 

É um imenso prazer ter você comigo 

Boas Fornadas!
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Olá, de novo! Eu sou 
o Chef Marcelo Horta



Bolo de Laranja 
vegano e sem glúten

Ingredientes:

• 100g de descarte de levain
• 1/2 xícara (chá) de Farinha de Arroz 
• 1/2 xícara (chá) de Farinha de Amêndoas
• 3/4 de xícara (chá) de Açúcar Demerara
• 1/2 xícara (chá) de Suco de Laranja sem sementes
• 1/4 de xícara (chá) de Óleo Vegetal
• 2 colheres (chá) de Raspas de Laranja
• 1 e 1/2 colher (chá) de Fermento Químico em Pó

Modo de Preparo: 

1. Pré-aqueça o forno a 200ºC

2. Em um liquidificador adicione o óleo, o suco e raspas de 
laranja, o açúcar, a farinha de arroz e de amêndoas

3. Bata tudo até ter uma mistura homogênea. Se a massa ficar 
pesada para bater no seu liquidificador, pare ele, mexa a massa 
com uma colher e volte a bater

4. Adicione o fermento químico e misture com a colher

5. Unte sua assadeira e polvilhe farinha sobre ela

6. Coloque a mistura na assadeira e asse por cerca de 
40 minutos ou até o bolo ficar douradinho

7. Dica importante: não desenforme o bolo quente!

8. Para finalizar, salpique raspas de laranja por cima. 

9. Está pronto! Agora é só servir!

Gostou? Então não deixe de postar uma foto 
do resultado e me marcar lá no instagram: 
@chef.marcelohorta
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Brownie vegano e sem glúten

Ingredientes:

• 280g de descarte de levain
• 300g de chocolate meio amargo sem lactose
• 200g de óleo de coco
• 180g de abacate maduro
• 300g de açúcar demerara
• 1 pitada de sal (1 colherzinha de chá)

Preparo: 

1. Processar o abacate

2. Derreter o chocolate com o óleo em banho maria

3. Num bowl misturar o abacate com o chocolate que 
foi derretido com o óleo de coco

4. Incorporar os demais ingredientes delicadamente

5. Dica: o brownie é um bolo solado, e uma boa dica para 
que não fique com textura de bolo é não bater muito a massa. 
Se possível, misture os ingredientes manualmente (sem batedeira)

6. Assar em forno pré aquecido a 170°C por 25 minutos ou até 
que se forme uma casquinha na superfície da massa

Gostou? Então não deixe de postar uma 
foto do resultado e me marcar lá no instagram: 
@chef.marcelohorta 
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Panqueca sem glúten
Ingredientes:

• 200g de descarte de Levain
• 1 Inhame médio (100g)
• 150 mL (ou 150g) de água
• 1/4 de xícara (ou 30g) de Polvilho doce
• 1 colher de sopa (5 g) de Farinha de linhaça 
• 1 colher de sopa (15 ml) de Óleo vegetal 
• 1/4 colher de chá de Sal 

Modo de Preparo: 

1. Descasque o inhame e corte em pedaços menores

2. Coloque no liquidificador ainda cru e adicione a água, a 
farinha de linhaça e o óleo. Bata bem por cerca de 3 minutos 
até obter uma mistura lisa
3. Transfira para um recipiente e adicione o levain, o polvilho 
doce e o sal. Misture bem até ficar homogêneo

4. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, não 
precisa untar. Despeje a massa e alise com as costas da 
colher em movimentos circulares. Cuidado para não deixar a 
massa muito grossa e crua por dentro 
5. Deixe aquecer até desgrudar naturalmente da frigideira. 
Vire com uma espátula e doure do outro lado por cerca de 
1 minuto
6. Com a panqueca ainda quente e úmida enrole ela mesmo 
sem recheio, isso evita que ela se quebre quando for 
recheada
7. Repita com o restante da massa

8. Sirva com o recheio que preferir, doce ou salgado

 

Gostou? Então não deixe de postar uma foto do resultado 
e me marcar lá no instagram: @chef.marcelohorta

Panqueca sem glúten

• 1/4 de xícara (ou 30g) de Polvilho doce
• 1 colher de sopa (5 g) de Farinha de linhaça 
• 1 colher de sopa (15 ml) de Óleo vegetal 

Panqueca sem glúten

• 1 colher de sopa (5 g) de Farinha de linhaça 

Entre no nosso 
canal do Telegram
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