
RECEITAS 
RÁPIDAS COM    

AMINOPOLENAMINOPOLEN



O MADI AMINOPOLEN®  é um Alimento Funcional 
produzido com o mais selecionado Pólen de coco, rico em 
aminoácidos essenciais e não essenciais, mostrando ter um 
grande potencial biológico. Os aminoácidos são as 
estruturas formadoras das proteínas, cada um com uma 
função especí�ca e essencial no organismo, como 
construção de tecidos, transporte de substâncias, atuação 
no sistema imunológico, regulação hormonal e enzimática, 
entre outras.

O MADI AMINOPOLEN® é produzido a partir do gameta 
masculino das �ores dos coqueiros do nordeste baiano. É 
um grande aliado, especialmente, para pessoas que buscam 
uma vida saudável, os amantes de exercícios físicos e 
pessoas que aderem à uma alimentação saudável, inclusive 
vegetariana. Possui atividades antiin�amatória e 
antioxidante devido ao seu alto conteúdo de compostos 
com efeitos promotores da saúde, como aminoácidos 
essenciais, enzimas,�avonóides, polifenóis, vitaminas, 
minerais e carboidratos.

Seguindo o padrão dos produtos MaDi Wellness, MADI 
AMINOPOLEN® é um Recurso Natural de altíssima qualidade 
e valor biológico.Considerado um super alimento, o MADI 
AMINOPOLEN® se apresenta em forma desidratada, 
resultado de um processo biotecnológico único no Brasil 
para esterilizar e quebrar a camada de celulose que protege 
o grão de pólen, sem o uso de produtos químicos,o que 
permite uma melhor absorção dos nutrientes presentes 
sem toxidade. 

SUPER 
ALIMENTO



O MADI AMINOPOLEN® é considerado um super alimento, 
por ser equilibrado em relação aos macro e micronutrientes, 
além de conter 18 tipos de aminoácidos. É importante 
destacar que apenas doze aminoácidos são sintetizados no 
organismo, então oito deles são verdadeiramente 
dependentes da alimentação.

Ele pode e deve ser um complemento da rotina alimentar de 
quem busca uma alimentação saudável e rica em 
�tonutrientes, isto é, substâncias bioativas presentes nos 
alimentos de origem vegetal. Assim, é sugestivo o consumo 
do pólen em preparações do dia a dia, como smoothies, 
frutas, bowls, batido com água de coco e/ou sucos naturais, 
açaí, iogurte, saladas e etc. Através da adição deste super 
alimento, se agrega ainda mais valor nutricional à 
alimentação e fortalece o sistema imune.

MADI AMINOPOLEN® é um Recurso Natural e um Super 
Alimento para sua estratégia nutricional de qualidade.

SUGESTÃO 
DE CONSUMO



OVOS MEXIDOS 
COM MADI AMINOPOLEN® 

Passo-a-passo:
(1) Aqueça uma frigideira untada com azeite de oliva extra 
virgem, ou outro óleo saudável que preferir, e (2) adicione 
dois ou três ovos levemente batidos com um fouet. (3) Adici-
one sal rosa e outros temperos de sua preferência. (3-A) Man-
tenha o fogo baixo e mexa cuidadosamente para que os ovos 
�quem com a textura cremosa. (4) Para �nalizar, ainda na 
frigideira, (5) adicione 1 colher de sobremesa de MADI 
AMINOPOLEN® e misture levemente.

Sugestão: 
Experimente complementar a receita com Nutritional 
Yeast, um tempero a base de levedura nutricional fonte de 
proteínas, �bras, minerais e todas as vitaminas do com-
plexo B, o que agregará ainda mais sabor à preparação.

VOCÊ PRECISARÁ

1x colher de sobremessa
de MaDi Aminopolen® 

2 a 3x ovos 

Sal a gosto

Passo-a-passo:
(1) Aqueça uma frigideira untada com azeite de oliva extra 
virgem, ou outro óleo saudável que preferir, e (2) adicione 
dois ou três ovos levemente batidos com um fouet. (3) Adici-
one sal rosa e outros temperos de sua preferência. (3-A) Man-
tenha o fogo baixo e mexa cuidadosamente para que os ovos 
�quem com a textura cremosa. (4) Para �nalizar, ainda na 
frigideira, (5) adicione 1 colher de sobremesa de MADI 
AMINOPOLEN® e misture levemente.

Sugestão:
Experimente complementar a receita com Nutritional 
Yeast, um tempero a base de levedura nutricional fonte de 
proteínas, �bras, minerais e todas as vitaminas do com-
plexo B, o que agregará ainda mais sabor à preparação.

VOCÊ PRECISARÁ

1x colher de sobremessa
de MaDi Aminopolen® 

2 a 3x ovos 

Sal a gosto

Tempo de prepado:

30 min



MUFFIN DE BANANA
COM MADI AMINOPOLEN® 

Passo-a-passo:
(1) Amasse as bananas. Em um bowl, (2) misture todos os 
outros ingredientes, inclusive a banana. Por último, (3) adici-
one o fermento em pó e mexa levemente. (4) Disponha em 
forminhas de cupcake e (5) leve ao forno a 220 graus por 
cerca de 30 minutos, ou até que esteja dourado e faça o “teste 
do palito”.

VOCÊ PRECISARÁ

15g de MADI Aminopolen® 
(1x colher de sopa cheia)

2x ovos

100g de banana madura 
(1x banana média)

15g de MADI Mel® (1x 
colher de sopa cheia)

15g de coco ralado sem 
açúcar (1x colher de sopa 
cheia)

1x colher de café de 
gengibre em pó

1x colher de café de canela 
em pó

1x colher de chá de 
fermento em pó

Passo-a-passo:
(1) Amasse as bananas. Em um bowl, (2) misture todos os 
outros ingredientes, inclusive a banana. Por último, (3) adici-
one o fermento em pó e mexa levemente. (4) Disponha em 
forminhas de cupcake e (5) leve ao forno a 220 graus por 
cerca de 30 minutos, ou até que esteja dourado e faça o “teste 
do palito”.

VOCÊ PRECISARÁ

15g de MADI Aminopolen® 
(1x colher de sopa cheia)

2x ovos

100g de banana madura 
(1x banana média)

15g de MADI Mel® (1x 
colher de sopa cheia)

15g de coco ralado sem 
açúcar (1x colher de sopa 
cheia)

1x colher de café de 
gengibre em pó

1x colher de café de canela 
em pó

1x colher de chá de 
fermento em pó

Tempo de prepado:

50 min



MUFFIN DE CACAU
COM MADI AMINOPOLEN® 

Passo-a-passo:
(1) Em um liquidi�cador, bata os ovos por 2 minutos. Em 
seguida, (2) adicione a batata doce e bata por mais um 
minuto, até que a massa esteja homogênea. (3) Adicione as 
tâmaras e repita o processo, batendo por mais um minuto. 
Em um bowl, (4) disponha os ingredientes secos – menos o 
fermento, e adicione a massa líquida. (5) Misture bem com 
uma espátula e quando a massa estiver homogênea, (6) 
adicione o fermento em pó e misture levemente. (7) 
Disponha em forminhas de cupcake e leve ao forno, pré 
aquecido, a 220 graus, por cerca de 30 minutos.

Sugestão: 
Adicionar 1 colher de sopa de MADI Mel® é uma ótima opção 
para deixar a receita mais doce. Além disso, uma ótima opção 
é adicionar pedaços de chocolate, com alto teor de cacau, 
picado à massa. 

VOCÊ PRECISARÁ

10g de MADI Aminopolen®
(1x colher de sobremesa)

2x ovos

100g de batatas doce (1 
xícara) crua

50g de tâmaras secas sem 
caroço (1/2x xícara)

10g farinha de coco 
branca (1x colher de sopa)

20g de cacau em pó (2x 
colheres de sopa)

1x colher de chá de fermento 
em pó

Passo-a-passo:
(1) Em um liquidi�cador, bata os ovos por 2 minutos. Em 
seguida, (2) adicione a batata doce e bata por mais um 
minuto, até que a massa esteja homogênea. (3) Adicione as 
tâmaras e repita o processo, batendo por mais um minuto. 
Em um bowl, (4) disponha os ingredientes secos – menos o 
fermento, e adicione a massa líquida. (5) Misture bem com 
uma espátula e quando a massa estiver homogênea, (6)
adicione o fermento em pó e misture levemente. (7)
Disponha em forminhas de cupcake e leve ao forno, pré 
aquecido, a 220 graus, por cerca de 30 minutos.

Sugestão: 
Adicionar 1 colher de sopa de MADI Mel® é uma ótima opção 
para deixar a receita mais doce. Além disso, uma ótima opção 
é adicionar pedaços de chocolate, com alto teor de cacau, 
picado à massa. 

VOCÊ PRECISARÁ

10g de MADI Aminopolen®
(1x colher de sobremesa)

2x ovos

100g de batatas doce (1 
xícara) crua

50g de tâmaras secas sem 
caroço (1/2x xícara)

10g farinha de coco 
branca (1x colher de sopa)

20g de cacau em pó (2x 
colheres de sopa)

1x colher de chá de fermento 
em pó

Tempo de prepado:

50 min



BOMBOM
COM MADI AMINOPOLEN® 

Passo-a-passo:
(1) Em um processador, coloque todos os ingredientes e (2) 
processe até que esteja uma massa completamente 
homogênea.  (3) Faça bolinhas e empane no que desejar.

Sugestão: 
Faça um mix de cacau com MADI AMINOPOLEN® para 
empanar os bombons.

VOCÊ PRECISARÁ

15g de MADI Aminopolen®
(1x colher de sopa)

50g de tâmaras secas sem 
caroço (1/2 xícara)

15g de coco ralado sem 
açúcar (1 colher de sopa 
cheia)

15g de farinha de coco 
branca (1 colher de sopa 
cheia)

15g de cacau em pó (1 colher 
de sopa cheia)

2 colheres de sopa de água 
�ltrada

Passo-a-passo:
(1) Em um processador, coloque todos os ingredientes e (2) 
processe até que esteja uma massa completamente 
homogênea.  (3) Faça bolinhas e empane no que desejar.

Sugestão: 
Faça um mix de cacau com MADI AMINOPOLEN® para 
empanar os bombons.

VOCÊ PRECISARÁ

15g de MADI Aminopolen®
(1x colher de sopa)

50g de tâmaras secas sem 
caroço (1/2 xícara)

15g de coco ralado sem 
açúcar (1 colher de sopa 
cheia)

15g de farinha de coco 
branca (1 colher de sopa 
cheia)

15g de cacau em pó (1 colher 
de sopa cheia)

2 colheres de sopa de água 
�ltrada

Tempo de prepado:

30 min



CREME DE AÇAÍ
COM MADI AMINOPOLEN® 

Passo-a-passo:
(1) Em um liquidi�cador, coloque a polpa de açaí e vá 
adicionando água de coco aos poucos. Quando estiver um 
creme bem homogêneo, (2 )adicione o MADI AMINOPOLEN® 
e a banana congelada e picada. Se necessário, continue 
adicionando água de coco aos poucos, até que o creme 
esteja completamente homogêneo e com a textura 
desejada. (3) Sirva em um bowl e adicione os toppings que 
desejar.

Sugestão: 
Caso queira deixar a refeição um pouco mais proteica, 
adicione 1 dose de proteína do sabor de sua preferência.

Para os toppings, experimente complementar seu açaí com 
um pouco mais de MADI AMINOPOLEN®, lascas de coco e 
nibs de cacau, de maneira a agregar antioxidantes, gorduras 
e carboidratos de boa qualidade à sua refeição.

VOCÊ PRECISARÁ

15g de MADI Aminopolen®

1x polpa de açaí puro (100g)

1x banana (prata ou nanica) 
madura congelada

½ xícara de frutas vermelhas 
congeladas

100ml de água de coco

Passo-a-passo:
(1) Em um liquidi�cador, coloque a polpa de açaí e vá 
adicionando água de coco aos poucos. Quando estiver um 
creme bem homogêneo, (2 )adicione o MADI AMINOPOLEN® 
e a banana congelada e picada. Se necessário, continue 
adicionando água de coco aos poucos, até que o creme 
esteja completamente homogêneo e com a textura 
desejada. (3) Sirva em um bowl e adicione os toppings que bowl e adicione os toppings que bowl
desejar.

Sugestão: 
Caso queira deixar a refeição um pouco mais proteica, 
adicione 1 dose de proteína do sabor de sua preferência.

Para os toppings, experimente complementar seu açaí com 
um pouco mais de MADI AMINOPOLEN®, lascas de coco e 
nibs de cacau, de maneira a agregar antioxidantes, gorduras 
e carboidratos de boa qualidade à sua refeição.

VOCÊ PRECISARÁ

15g de MADI Aminopolen®

1x polpa de açaí puro (100g)

1x banana (prata ou nanica) 
madura congelada

½ xícara de frutas vermelhas 
congeladas

100ml de água de coco

Tempo de prepado:

10 min



SALADA 
MADI AMINOPOLEN® 

Passo-a-passo:
(1) Disponha os �gos em um tabuleiro e (2) espalhe um �o de 
azeite sobre eles. (3) Leve ao forno, a 200 graus, por cerca de 20 
minutos. (4) Corte o queijo em quadradinhos e reserve. Após 
serem devidamente higienizadas, em um bowl, (5)  coloque as 
folhas verdes. (6) Disponha sobre elas os quadradinhos de 
queijo, os �gos assados, os tomatinhos e as lâminas de 
amêndoas. Por cima, (7)  salpique o MADI AMINOPOLEN® e um 
�o de MADI MEL®

Sugestão: 
Caso queira adicionar um molho, misture mostarda, azeite e 
mel em proporções iguais.

VOCÊ PRECISARÁ

As quantidades são de 
acordo com a sua  referência.

MADI Aminopolen®

Folhas verdes variadas

Figos assados

Queijo de cabra (ou outro de 
sua preferência)

Tomate cereja

Amêndoas laminadas

Passo-a-passo:
(1) Disponha os �gos em um tabuleiro e (2) espalhe um �o de 
azeite sobre eles. (3) Leve ao forno, a 200 graus, por cerca de 20 
minutos. (4) Corte o queijo em quadradinhos e reserve. Após 
serem devidamente higienizadas, em um bowl, (5)  coloque as 
folhas verdes. (6)Disponha sobre elas os quadradinhos de 
queijo, os �gos assados, os tomatinhos e as lâminas de 
amêndoas. Por cima, (7) salpique o MADI AMINOPOLEN® e um 
�o de MADI MEL®

Sugestão: 
Caso queira adicionar um molho, misture mostarda, azeite e 
mel em proporções iguais.

VOCÊ PRECISARÁ

As quantidades são de 
acordo com a sua  referência.

MADI Aminopolen®

Folhas verdes variadas

Figos assados

Queijo de cabra (ou outro de 
sua preferência)

Tomate cereja

Amêndoas laminadas

Tempo de prepado:

20 min



IOGURTE
MADI AMINOPOLEN® 

Passo-a-passo:
(1) Escolha um iogurte natural de boa qualidade, isto é, aqueles 
que contenham apenas dois ingredientes − leite e fermento −, e 
despeje em um bowl. (2) Pique as frutas escolhidas e coloque 
por cima. (3) Salpique sua dose de MADI AMINOPOLEN®, um �o 
de MADI MEL® e sementes − chia, gergelim, linhaça e sementes 
de abóbora e girassol.

VOCÊ PRECISARÁ

Frutas de sua  referência.

15g de MADI Aminopolen®

1x  pote de iogurte natural

Passo-a-passo:
(1) Escolha um iogurte natural de boa qualidade, isto é, aqueles 
que contenham apenas dois ingredientes − leite e fermento −, e 
despeje em um bowl. bowl. bowl (2) Pique as frutas escolhidas e coloque 
por cima. (3) Salpique sua dose de MADI AMINOPOLEN®, um �o 
de MADI MEL® e sementes − chia, gergelim, linhaça e sementes 
de abóbora e girassol.

Tempo de prepado:

5 min



Siga a gente no Instagram: @madibrasil

www.madibrasil.com


