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EDITORIAL

RECEITAS VEGETARIANAS  
PARA SE ENCANTAR

REFLEXO DA PREOCUPAÇÃO cada vez maior com a saúde e com uma alimentação consciente 
e equilibrada, a procura por dietas vegetarianas cresce constantemente. Ser vegetariano deixou 
de ser considerado exceção para se transformar em um estilo de vida saudável. E não apenas 
para as pessoas que tiraram a carne do seu dia a dia, mas também por aqueles que estipulam 
dias da semana para não consumir a proteína de origem animal. Não à toa, tem aumentado 
também a busca por esse tipo de receita na internet, e cresce o número de livros especializados 
e programas de TV dedicados ao assunto. 
Estudos já mostram que, quando bem planejada, a dieta vegetariana traz uma série de benefícios, 
principalmente na prevenção e no tratamento de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e 
doenças cardiovasculares, que são associadas a má alimentação.
Nesta edição, fazemos um passeio pelas cozinhas vegetarianas e veganas, trazendo opções 
variadas e muito saborosas, que vão surpreender não apenas quem não come carnes. São receitas 
de diversas partes do mundo, com variados ingredientes. Da entrada aos pratos principais, elas 
mesclam sabores, técnicas e culturas. É o caso do curry indiano, do chilli mexicano, da paella 
espanhola ou do tailandês pad thai. Tudo preparado em versões sem carne, com muito sabor 
e praticidade. As sobremesas são ainda mais especiais: todas são veganas, ou seja, não usam 
nenhum alimento de origem animal.  
Seja você um vegetariano estrito ou apenas alguém que quer ficar alguns dias por semana sem 
carne no menu, venha se surpreender com as nossas sugestões.

Boa leitura!

EQUIPE ANGELONI
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MUITO MAIS EFICIÊNCIA

COZINHA COM ESTILO

Encontre  
no Angeloni
Os melhores produtos para facilitar seu dia a dia  
e levar mais sabor e conforto para a sua cozinha

O ajudante que faltava na sua cozinha

 >   NADA MELHOR DO QUE TER UM GRANDE aliado na sua cozinha na 

hora de preparar as refeições. O novo liquidificador Philips Walita Pro-

blend 6 lâminas é exatamente isso: corta mais, cabe mais e dura mais. 

Com potência de 700W, 6 lâminas, jarra tamanho família (a capacidade 

é de 2,4 l) e 2 anos de garantia, ele tritura até 35 vezes mais fino! Tenha 

no dia a dia da sua casa a performance de um produto campeão e a 

qualidade e a confiança da marca Philips Walita.

Muito mais que panelas 

 >

 COM AS panelas Soluzione Rosé, você prepara alimentos saudáveis 

com o mínimo de gordura e em menos tempo! Produzidas com aço car-

bono com revestimento cerâmico,  as panelas têm alças de silicone que 

podem ser retiradas para que as peças sejam levadas ao forno. Além disso, 

possuem corpo em alumínio injetado, com laterais reforçadas que distri-

buem uniformemente a temperatura, e revestimento interno antiaderente 

resistente ao calor e à corrosão. Monte já o seu conjunto!

SABOR

Tofu orgânico  
e certificado!

 >  O Tofu Samurai Organic Foods é 

produzido com soja orgânica e certi-

ficada, não transgênica e cultivada no 

Brasil. Saudável, cheio de nutrientes, 

de fácil digestão, rico em vitaminas B 

e sais minerais, o tofu ainda tem pou-

cas calorias e não possui colesterol, 

lactose e glúten. Além da versão natu-

ral, você encontra o produto nas ver-

sões ervas finas e picante. Incremente 

já suas receitas e refeições!



Alimentos 
fundamentais

LEGUMINOSAS
Feijões, grão-de-bico, lentilha, 

ervilhas, favas, soja

Importantes fontes de proteína e de ferro, 
além de cálcio e magnésio. São essenciais 

em uma refeição que não contenha 
alguma fonte de proteína animal. Para 
aproveitar melhor os nutrientes deste 

grupo, é importante deixar os grãos de 
molho por, no mínimo, 12 horas 

Dica: derivados de soja, como tofu e  
missô (pasta de soja), além do  edamame 

(grãos de soja verde), são as melhores 
formas de consumo do grão

OLEAGINOSAS 
Castanhas, nozes, amêndoas, macadâmia, amendoim, 
gergelim, chia, linhaça, sementes de abóbora e girassol

Oferecem uma boa quantidade de proteínas, 
 zinco, selênio, ferro, cálcio e magnésio, com  

destaque para a linhaça e a chia que apresentam  
alto teor de ômega-3. Esses grãos, nozes e sementes 
também podem ser consumidos na forma de pastas,  

como tahine (pasta de gergelim), e manteigas,  
como a de castanhas e de amendoim

CEREAIS INTEGRAIS
Arroz integral, quinoa, painço,  

milho, aveia, amaranto, trigo etc.

É talvez o primeiro passo para quem quer 
adotar o estilo vegetariano: consumir os 
cereais integrais. Por não passarem por 

processo de refinamento, conservam outros 
nutrientes além dos carboidratos, como 
proteínas, fibras e antioxidantes, além  

de vitaminas e minerais essenciais

VERDURAS VERDES-ESCURAS 
Couve, brócolis, rúcula, agrião,  

escarola, espinafre etc.

São ricas em ferro, cálcio e ácido fólico.  
Devem ser consumidas em quantidades generosas  

para garantir uma boa dose de nutrientes

Dica: para não inibir a absorção do ferro, o espinafre  
deve ser consumido preferencialmente cozido

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
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Quem segue a dieta vegetariana pode ter hábitos  
de alimentação diferentes, de acordo com os tipos  
de derivados de produtos animais que consome.  
Conheça as principais diferenças:

Estilo vegetariano
Com cada vez mais adeptos, a dieta vegetaria-
na traz vários benefícios à saúde, mas é funda-
mental uma alimentação equilibrada para que 
não ocorram déficits nutricionais. O sucesso 
depende muito das escolhas na hora de levar 
os alimentos à mesa. Abaixo, a nutricionista 
Renata Baldin apresenta os grupos alimentares 
fundamentais para uma dieta balanceada:

Uma dieta, VÁRIOS ESTILOS

OVOLACTOVEGETARIANO 
Não consome nenhum tipo de carne, mas utiliza  

ovos, leite e laticínios na alimentação

OVOVEGETARIANO 
É o vegetariano que não consome  

leite e laticínios, mas consome ovos

LACTOVEGETARIANO 
É o vegetariano que não consome ovos,  

mas faz uso de leite e laticínios

VEGETARIANO ESTRITO/VEGANO 
O vegetariano estrito não utiliza nenhum derivado animal na 
sua alimentação. É também conhecido como vegetariano 
puro. Em termos de alimentação, o vegano e o vegetariano 

estrito não têm diferenças. A diferença é que o vegano 
também não usa componentes animais nas roupas, sapatos 
nem outros produtos testados em animais, como cosméticos. 

Mais que uma dieta, é uma filosofia de vida

 >

 >

 >

 >
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Pad thai

Esta é uma 
receita tailandesa 

muito popular, 
apreciada por 
sua variedade 

de ingredientes 
e combinação 
inusitada de 

sabores

 >

Sabores  
asiáticos 

Pad thai de legumes com tofu
RENDE 4 PORÇÕES

PARA O MOLHO 

¼ de xíc. (chá) de saquê  
seco para cozinhar
1 col. (café) de óleo  
de gergelim torrado
2 col. (sopa) de azeite de oliva
1 col. (sopa) de vinagre de maçã
1 col. (sopa) de açúcar demerara
1 col. (sopa) de raiz  
de coentro picada
1 col. (café) de gengibre picado
1 pimenta dedo-de-moça sem 
sementes picada
1 dente de alho ralado
Raspas de um limão-siciliano
1 col. (café) de amido de milho

PARA OS VEGETAIS REFOGADOS

2 col. (sopa) de óleo 
1 alho-poró fatiado 
2 dentes de alho picados
1 cenoura ralada

O macarrão de arroz surpreende ao brincar  
com o paladar e oferecer sabores agridoces  
e picantes, além de um visual multicolorido

de legumes com tofu

DICA:
MAIS CORES

Para obter vegetais 
tenros e com  
cores vivas, utilize 
uma wok bem 
quente e salteie  
os ingredientes em 
pequenas porções

1 brócolis picado 
¼ de repolho roxo ralado 
finamente
100 g de brotos de feijão
Coentro a gosto 
Sal marinho a gosto

PARA O TOFU ASSADO

½ xíc. (chá) de azeite de oliva
1 tofu firme cortado em tiras
1 col. (café) de gengibre ralado
¼ de xíc. (chá) de molho de soja
1 dente de alho picado

PARA A MONTAGEM

200 g de macarrão de arroz
Gelo 
50 g de amendoim  
torrado sem casca 
Folhas de coentro  
para decorar

PREPARANDO O MOLHO

Em um bowl, misture todos os ingredientes com a ajuda  
de um fouet até diluir bem o amido de milho. Reserve.

PREPARANDO OS VEGETAIS

Aqueça uma wok (ou uma frigideira grande) por 10 minutos em fogo alto.  
Espalhe o óleo na panela e junte o alho-poró e o alho. Deixe dourar por alguns 
minutos. Acrescente a cenoura e o brócolis e salteie até dourar. Adicione os outros 
vegetais, o coentro e salteie por mais alguns minutos. Acerte o sal e reserve.

PREPARANDO O TOFU

Preaqueça o forno a 200 °C. Unte uma assadeira com metade do azeite. 
Disponha o tofu em tiras. Reserve. Em um bowl pequeno, misture o resto  
do azeite, o gengibre, o molho de soja e o alho. Espalhe o molho por cima do 
tofu e asse por 30 minutos, ou até que esteja completamente dourado. Reserve.

MONTAGEM 
Em uma panela, coloque água 
suficiente para cozinhar o macarrão 
e deixe ferver. Coloque o macarrão e 
cozinhe de acordo com as instruções 
da embalagem. Em uma vasilha 
grande, coloque água e gelo e, em 
seguida, despeje o macarrão de 
arroz cozido para dar um choque 
térmico. Reserve. Na wok (ou em 
uma frigideira grande), coloque 
novamente os vegetais, adicione 
o molho e deixe ferver por alguns 
minutos, ou até que comece a 
engrossar. Escorra o macarrão e 
junte-o ao molho com vegetais na 
wok, deixando aquecer por alguns 
minutos. Se necessário, corrija 
os temperos. Sirva em um prato 
fundo e coloque as fatias de tofu, o 
amendoim e o coentro por cima.

»Segredo da Receita
ÓLEO DE GERGELIM

O óleo de gergelim Torrado Hong Kong  
dá um toque especial a este pad thai

Hashi Tok&Stok, Bowls Ideia Única



DICA:
ASSE A  
ABOBRINHA

Como a abobrinha 
contém muita 
água, você pode 
assá-la antes 
do preparo do 
hambúrguer. 
Além de reduzir a 
umidade, ela ficará 
com um gostoso 
sabor de tostadoQUINOABURGUER

Hambúrgueres 

HAMBÚRGUER  
DE FEIJÃO BRANCO

HAMBÚRGUER  
DE ABOBRINHA  

E CENOURA

vegetarianos

Monte seus 
sanduíches com 
folhas escuras e 
pães integrais

 >

Copos Tok&Stok, pote Camicado
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Fast-food  
saudável 

 Hambúrguer de feijão branco
 RENDE 6 PORÇÕES 

Hambúrguer de abobrinha e cenoura
RENDE 4 PORÇÕES 

Quinoaburguer
RENDE 4 PORÇÕES

Três receitas para você se deliciar  
com um delicioso hambúrguer  
sem abrir mão do bem-estar

»Segredo da Receita
QUINOA

Experimente a Quinoa Real  
Jasmine neste hambúrguer

INGREDIENTES

¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva
1 cebola picada em cubos
1 alho-poró fatiado
100 g de champignon picado
1 pimentão amarelo cortado  
em cubos pequenos
1 xícara (chá) de feijão  
branco cozido, firme,  
sem caldo e gelado

INGREDIENTES

2 abobrinhas raladas finamente
Sal
100 g de tofu firme  
amassado (ou ricota) 
1 pitada de curry
¼ de xícara (chá) de chia
1 cebola roxa picada em cubos
¼ de xíc. (chá) de castanhas-do-pará

INGREDIENTES

2 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 cebola picada em cubos
1 xícara (chá) de quinoa pré-cozida
¼ de xícara (chá) de sementes  
de girassol tostadas
1 xícara (chá) de ricota (ou tofu)
1 xíc. (chá) de salsinha e cebolinha picadas 
Sal e pimenta-do-reino a gosto
¼ de xícara (chá) de linhaça dourada

PREPARO

Refogue no azeite a cebola, o alho-poró, o champignon e o pimentão amarelo 
até ficarem dourados. Reserve. Em um processador, bata o feijão, a mostarda, 
a páprica e o refogado até formar um purê consistente. Tempere com sal, 
pimenta-do-reino, salsinha e cebolinha. Adicione as castanhas e as sementes 
de abóbora. Molde os hambúrgueres no tamanho que preferir. Empane com 
o amaranto dos dois lados. Leve ao freezer por 10 minutos para firmar. Grelhe 
os hambúrgueres com um pouco de azeite e leve ao forno preaquecido por 10 
minutos. Sirva com seus acompanhamentos preferidos. 

PREPARO

Coloque a abobrinha temperada com uma pitada de sal em uma peneira para 
drenar o líquido da abobrinha. Em um bowl, coloque o tofu (ou a ricota), o curry, 
a chia, a cebola roxa, as castanhas-do-pará e a pimenta. Adicione a abobrinha e 
a cenoura raladas e os ovos. Misture bem. Aos poucos, vá adicionando a farinha 
de rosca. Modele em formato de hambúrguer com a ajuda de um aro, ou do 
tamanho que preferir. Empane com o restante da farinha de rosca. Em uma 
frigideira antiaderente, coloque azeite e grelhe o hambúrguer dos dois lados. 
Sirva com seus acompanhamentos preferidos.

PREPARO

Em uma panela, refogue no azeite a 
cebola até dourar. Reserve. Em um 
bowl, coloque a cebola refogada, a 
quinoa, as sementes de girassol e 
a ricota (ou tofu). Misture bem até 
formar uma massa. Acrescente a 
salsinha e a cebolinha e acerte o sal 
e a pimenta. Modele em formato de 
hambúrguer com a ajuda de um aro, 
ou no tamanho que preferir. Regue 
com um pouco de azeite e empane 
com as linhaças. Em uma frigideira 
antiaderente, coloque o azeite e 
grelhe dos dois lados do hambúrguer. 
Sirva com seus acompanhamentos 

Pimenta-do-reino a gosto
1 cenoura ralada finamente
2 ovos
1 xícara (chá) de farinha de rosca 
+ ¼ de xícara (chá) de farinha  
de rosca para empanar
2 col. (sopa) de azeite de oliva

1 colher (sopa) de mostarda Dijon
1 pitada de páprica defumada
Sal e pimenta-do-reino a gosto
¼ de xícara (chá) de salsinha 
¼ de xícara (chá) de cebolinha
¼ de xícara (chá) de  
castanhas-de-caju trituradas
¼ de xíc. (chá) de sementes de abóbora 
sem casca e sem pele tostadas
½ xícara (chá) de flocos de amaranto

VEGAN
O
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Para os dias frios
 >  DE ORIGEM PORTUGUESA, o cal-

do verde é uma receita simples e 

muito fácil de ser preparada. Nessa 

versão vegetariana, substituímos 

a linguiça por ricota defumada em 

cubinhos, que confere um aroma 

especial ao prato. As batatas, cozi-

das e processadas no liquidificador, 

deixam o caldo mais espesso, en-

quanto a couve-manteiga completa 

o sabor dessa receita, perfeita para 

esquentar os dias mais frios.

Prática 
e funcional 

Caldo verde vegetariano
RENDE 6 PORÇÕES

Uma receita fácil de fazer, econômica e muito saborosa,  
que alimenta e ainda promove uma ação desintoxicante  
graças à couve, rica em carotenoides e flavonoides

»Segredo da Receita
COUVE-MANTEIGA

A couve-manteiga Percicotti vai  
deixar este caldo verde mais saboroso

PARA O CALDO DE LEGUMES

1 fio de azeite para refogar 
1 maço de salsão limpo em 
cubos
2 folhas de louro
Talos de espinafre
Cascas de abóbora
Miolo de tomates
Aparas de pimentões
1 cenoura em rodelas
1 alho-poró fatiado (ou a parte 
grossa do alho-poró, que seria 
descartada)
1 cebola grande
Manjericão, tomilho, alecrim e 
salsinha a gosto
5 litros de água

PREPARANDO O CALDO DE LEGUMES 

Em uma panela grande, coloque um fio de azeite e refogue  
os legumes e as ervas até dourar. Adicione a água e cozinhe em  
fogo baixo até ferver e reduzir o líquido pela metade. Peneire e reserve.  
Você pode congelar o excesso para usar em outras receitas. 

PREPARANDO O CALDO VERDE

Em uma panela, coloque o azeite e refogue 4 dentes de alho picados e o 
alho-poró até dourar. Acrescente as batatas cortadas em cubos e refogue 
por 3 minutos. Adicione o caldo de legumes e tempere com sal e pimenta 
calabresa. Deixe cozinhando até as batatas ficarem bem macias. Desligue 
o fogo, deixe esfriar um pouco e, com um mixer ou no liquidificador, bata a 
mistura. Leve de volta à panela e deixe cozinhar por mais 5 minutos. Reserve. 
Em outra panela, refogue um alho picado no azeite até dourar. Refogue a 
couve picada e reserve. Na panela da sopa, junte a ricota defumada e a couve 
picada (reserve um pouco para decorar o prato). Misture suavemente em fogo 
baixo e desligue rapidamente. Sirva a seguir. 

DICA:
TROQUE OS 
VEGETAIS

Varie um 
pouco a receita 
substituindo 
a couve por 
espinafre, folhas 
de brócolis, 
rúcula ou agrião

Caldo Verde
vegetariano

PARA O CALDO VERDE

¼ de xícara (chá)  
de azeite de oliva
4 dentes de alho picados  
+ 1 dente de alho picado  
para a couve
1 alho-poró fatiado finamente
5 batatas grandes descascadas 
e cortadas em cubos
2 l de caldo de legumes 
Sal e pimenta calabresa a gosto
1 maço de couve-manteiga 
cortado bem fininho
100 g de ricota defumada 
cortada em cubos 

Em sua versão 
sem carne, a 

receita portuguesa 
ganha ricota 

defumada

 >

Jogo-americano e guardanapo de palha Divino Espaço, panelinha Tok&Stok
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Este quibe 
recheado com 
cream cheese  

é rico em sabores 
e texturas

 >

Quibe
recheado Receita das arábias 

 >  ESSA DELICIOSA VERSÃO de 

quibe com abóbora é perfeita 

para aqueles dias em que tudo o 

que queremos é uma refeição leve 

e saborosa. O recheio de cream  

cheese oferece cremosidade e aci-

dez, além de possuir menos calorias 

e gorduras que um queijo padrão. 

Já o trigo concentra todas as pro-

priedades nutritivas do cereal in-

tegral e forma uma gostosa crosta 

crocante. Acompanhado do spa-

ghetti de pupunha, ganha em mi-

nerais e vitaminas, além de ele ter 

poucas calorias e grande poder de 

saciedade, ajudando em dietas de 

perda de peso.

Trocas vantajosas 

Quibe de abóbora recheado e spaghetti de pupunha
RENDE 8 PORÇÕES

O quibe ganha umidade e maciez ao  
substituir a carne pela abóbora, que confere  
uma textura mais cremosa e delicada à receitade abóbora DICA:

VARIE  
O FORMATO

É possível moldar 
os quibes em 
bolinhos, como 
salgadinhos; mas 
é preciso untar as 
mãos com azeite, 
pois a massa pode 
grudar. Depois, 
basta assar no 
forno, como na 
versão de tabuleiro

PARA O SPAGHETTI DE PUPUNHA

1 kg de palmito pupunha fresco 
e sem casca
¼ de xícara (chá)  
de azeite de oliva
4 dentes de alho picados
¼ de xícara (chá)  
de vinho branco 

      Sal e pimenta-do-reino a gosto 

PARA O RECHEIO

2 colheres (sopa)  
de azeite de oliva
2 alhos-porós fatiados 
½ cebola roxa picada 
200 g de cream cheese
100 g de castanha-de-caju 
picada
Sal e pimenta-do-reino a gosto 
1 xícara (chá) de salsinha picada

PARA A MASSA 

400 g de abóbora japonesa 
picada, sem casca  
e sem sementes  
1 limão espremido
4 dentes de alho picados
½ cebola roxa picada em cubos 
pequenos
1 pimenta dedo-de-moça  
sem sementes picada
1 xícara (chá) de quinoa cozida
1 xícara (chá) de trigo  
para quibe pré-cozido
1 xícara (chá) de hortelã picada 
1 colher (café) de pimenta síria
1 xícara (chá) de salsinha e 
cebolinha picadas  
Sal a gosto
½ xícara (chá) de azeite de oliva
Folhas de hortelã para decorar

PREPARANDO O SPAGHETTI 

Com a ajuda de um mandoline, fatie o palmito em lâminas finas. Corte em 
formato de spaghetti e reserve. Em uma panela tipo wok (ou uma frigideira 
grande), coloque o azeite de oliva e refogue o alho até dourar. Adicione o spaghetti 
de pupunha e salteie por alguns minutos, até que o palmito esteja cozido. Flambe 
com o vinho branco e tempere com sal e pimenta.

PREPARANDO O RECHEIO 

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e refogue a cebola e o alho-poró  
até dourar. Por último, misture o cream cheese e as castanhas, tempere com sal, 
pimenta e salsinha e reserve.
 
PREPARANDO O QUIBE 
Cozinhe a abóbora na água até ficar macia. Escoe a água e amasse com um 
garfo. Deixe esfriar. Em uma vasilha, misture esse purê com o limão, o alho, a 
pimenta, a cebola, a quinoa e o trigo. Regue com azeite e tempere com a hortelã, 
a pimenta síria, a salsinha, a cebolinha e o sal. Preaqueça o forno a 200 °C. Unte 
uma assadeira com azeite. Espalhe metade da massa e pressione. Coloque o 
recheio e espalhe com uma espátula. Cubra com o restante da massa. Regue 
com azeite e, com um garfo, decore a superfície. Asse por 30 minutos ou até 
que a superfície fique dourada. Sirva com o spaghetti e com folhas de hortelã.

»Segredo da Receita
TRIGO PARA QUIBE

O trigo Yoki fica perfeito  
nesta receita

Guardanapo e talheres Divino Espaço, taças Tok&Stok, pimenteiro Doural
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Abobrinhas, 
cebolas e 

pimentões assados 
e recheados  
com grãos

 >

Legumes
e recheados

Tradição revisitada 
 >  LEGUMES RECHEADOS são delí-

cias preparadas desde os tempos 

de nossas avós: bonitos e aromá-

ticos, trazem sempre uma surpresa 

em seu interior. Aqui, temos toma-

tes, abobrinhas, cebolas e pimen-

tões recheados com grãos, como 

cevadinha, quinoa, cuscuz de sê-

mola e amêndoas. Tudo isso tem-

perado com alho e ervas frescas 

que darão um novo colorido aos 

legumes do dia a dia.

Festival de cores e sabores 

Legumes gratinados e recheados com grãos, sementes e cottage
RENDE 6 PORÇÕES

Uma travessa multicolorida e repleta  
de comidinhas que vão aguçar o seu paladar  
–e só com ingredientes saudáveis

com grãos

gratinados

DICA:
EXPLORE AS 
VARIAÇÕES

Crie novos 
recheios utilizando 
ingredientes como 
iogurtes, queijos 
cremosos e até 
arroz temperado. 
Já pensou em um 
tomate recheado 
com ricota  
e pesto? Hum…

PARA O RECHEIO 

¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva
2 dentes de alho picados
2 tomates sem pele e sem 
sementes picados
1 xíc. (chá) de quinoa cozida
¼ de xíc. (chá) de cevadinha 
cozida
¼ de xícara de cuscuz de sêmola
¼ de xícara de caldo de legumes 
(receita na pág. 21)
2 col. (sopa) de linhaça dourada
2 col. (sopa) de sementes de 
girassol tostadas 
¼ de xíc. (chá) de amêndoas 
picadas
1 limão espremido
½ xíc. (chá) de ciboulette picada
½ xíc. (chá) de alecrim 

Sal marinho e pimenta-do-reino 
a gosto
1 col. (café) de açafrão-da-terra
1 pitada de noz-moscada 
1 xíc. (chá) de queijo cottage

PARA OS VEGETAIS 

1 pimentão vermelho
1 pimentão amarelo 
2 cebolas roxas
1 abobrinha italiana grande 
Azeite
2 col. (sopa) de melado de cana
Sal marinho e pimenta-do-reino 
a gosto
½ xíc. (chá) de água
Amêndoas laminadas, castanhas 
e queijo parmesão para decorar

PREPARANDO O RECHEIO

Em uma panela, coloque o azeite e o alho para dourar. Adicione os tomates 
picados, a quinoa, a cevadinha, o cuscuz e o caldo de legumes. Misture 
delicadamente até incorporar. Deixe por 2 ou 3 minutos e desligue o fogo. 
Acrescente os outros ingredientes e tempere com sal, pimenta, açafrão e noz-
moscada. Por último, misture o cottage e mexa até formar uma massa. Reserve. 

PREPARANDO OS VEGETAIS

Preaqueça o forno a 200 °C. Lave bem os vegetais e descasque as cebolas. 
Corte a parte superior do pimentão, retirando as sementes por completo 
(cuidado para manter o pimentão inteiro). Corte a abobrinha em 3 ou 4 pedaços, 
retire o miolo, com cuidado, para não quebrar a casca em volta nem embaixo. 
Em uma assadeira, coloque os vegetais, regue com azeite e melado de cana 
e tempere com pimenta-do-reino e sal. Adicione ½ xícara de chá de água na 
assadeira e tampe com papel-alumínio. Asse por 10 minutos. Retire do forno, tire 
o papel-alumínio e deixe esfriar. 

MONTAGEM 

Retire algumas camadas internas da cebola já assada. Com a ajuda de uma 
colher, coloque o recheio nos vegetais. Salpique alguns vegetais com amêndoas, 
castanhas e queijo parmesão e regue todos com um fio de azeite. Coloque a 
assadeira no forno novamente e asse por cerca de 20 minutos.

»Segredo da Receita
CUSCUZ DE SÊMOLA

O recheio dos legumes fica mais  
saboroso com o Couscous Garofalo



Moussaka
vegetariana

O prato 
ganhou uma 

saborosa versão 
vegetariana com 

cogumelos

 >

DICA:
FINALIZAÇÃO 
GOURMET

Para conseguir 
um prato com 
acabamento mais 
bonito, coloque o 
purê em um saco 
de confeitar e 
distribua sobre a 
moussaka fazendo 
desenhos como 
ondas ou linhas 
sinuosas, como  
um glacê

Tábua Villa Pano, prato Camicado, fundo de madeira Raízes Design
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Agrada a gregos 
e troianos 

Moussaka vegetariana
RENDE 12 PORÇÕES

PARA A BERINJELA

½ xíc. (chá) de azeite de oliva
2 dentes de alho
Folhas de tomilho e alecrim
5 berinjelas
Sal marinho e pimenta-do-reino 
a gosto

PARA O RAGU DE COGUMELOS

¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva
1 alho-poró fatiado
1 cebola picada  
em cubos pequenos
1 folha de louro
1 cenoura ralada finamente
1 talo de salsão picado em cubos
200 g de cogumelos champignon 
frescos fatiados
200 g de cogumelos shiitake 
frescos picados
12 tomates maduros sem pele e 
sem sementes em cubos
½ xíc. (chá) de salsinha e manjericão 

Um nova versão para a tradicional  
moussaka, mais delicada e aromática,  
que certamente vai encantar a todos

¼ de xíc. (chá) de vinho tinto
1 xíc. (chá) de molho de tomate 
Sal marinho e  
pimenta-do-reino a gosto

 
PARA O ESPINAFRE

2 col. (sopa) de azeite de oliva
4 dentes de alho picados
2 maços de espinafre sem talo 
Sal marinho e pimenta-do-reino 
a gosto

PARA O PURÊ DE BATATAS

500 ml de caldo de legumes 
(receita na pág. 21)
4 batatas médias sem  
casca cortadas em cubos
100 ml de creme de leite fresco
Sal marinho e  
pimenta-do-reino a gosto
1 pitada de noz-moscada 
100 g de queijo parmesão ralado

PREPARANDO A BERINJELA 

Coloque o alho e as ervas para aromatizar o azeite e reserve. Descasque as 
berinjelas e fatie finamente. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo alto. 
Com um pincel, espalhe o azeite aromatizado na berinjela, tempere com sal e 
pimenta e grelhe os dois lados até dourar. Reserve.

PREPARANDO O RAGU 

Em uma panela grande, coloque o azeite de oliva para aquecer e refogue o alho-
poró, a cebola, o louro, a cenoura e o salsão até dourar. Adicione os cogumelos 
e os tomates, tempere com as ervas e deixe cozinhando por alguns minutos. 
Flambe com vinho tinto, adicione o molho vermelho e corrija os temperos. Deixe 
cozinhar por alguns minutos e reserve.

PREPARANDO O ESPINAFRE

Em uma frigideira grande, coloque o azeite de oliva e o alho e deixe dourar. 
Espalhe o espinafre sobre a frigideira e salteie até murchar. Tempere com um 
pouco de sal e pimenta. Coloque o espinafre refogado em uma peneira e deixe 
drenar a água. Reserve.

PREPARANDO O PURÊ 

Em uma panela, coloque o caldo de 
legumes para ferver. Quando o caldo 
estiver quente, adicione as batatas 
e deixe cozinhar por cerca de 20 
minutos, ou até que as batatas estejam 
completamente macias. Adicione o 
creme de leite fresco e deixe cozinhar 
por mais 30 minutos, mexendo 
algumas vezes para não grudar a batata 
cozida no fundo da panela. Tempere 
com sal, pimenta e noz-moscada. 
Espere esfriar por 10 minutos e bata 
com a ajuda de um fouet ou, se preferir, 
na batedeira. Reserve.

MONTAGEM

Preaqueça o forno a 200 °C. Regue com 
um fio de azeite de oliva e um pouco 
de molho de tomates um refratário 
que possa ir ao forno. Espalhe fatias de 
berinjelas grelhadas sobre o refratário e, 
na sequência, um pouco de ragu, um 
pouco de espinafre, berinjelas grelhadas, 
mais ragu e mais espinafre, deixando 
a última dessas camadas de berinjela. 
Espalhe todo o purê de batatas por 
cima e salpique o parmesão ralado. 
Leve ao forno por 20 minutos, ou até 
gratinar todo o parmesão.

»Segredo da Receita
CREME DE LEITE

O creme de leite Verde Campo dá a 
cremosidade perfeita à moussaka



de milho
Cheesecake

Cheesecake salgado
de milho 
RENDE UMA TORTA GRANDE

PARA A MASSA  
Azeite para untar
1 e ½ xíc. (chá) de tortilhas de 
milho esfareladas
1 xíc. (chá) de amêndoas 
cruas picadas
50 g de azeite de oliva 
1 pitada de sal

Esta receita tem 
a base preparada 

com massa de 
tortilhas de milho, 

diferentemente 
da receita original 
doce, com biscoito 

e manteiga

 >
PARA O RECHEIO

120 g de tofu firme esfarelado
190 g de requeijão cremoso 
1 col. (sopa) de suco de 
limão-siciliano
2 dentes de alho picados
½ cebola branca cortada 
em cubos
1 col. (café) de páprica defumada
1 e ½ xíc. (chá) de milho
½ xíc. (chá) de pimentão 
vermelho picado em cubinhos 
1 xíc. (chá) de ciboulette picada 
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Tomatinhos-cereja para decorar 

 
PREPARANDO A MASSA 
Preaqueça o forno a 180 °C por 15 
minutos. Unte uma assadeira de fundo 
removível com azeite. Em um 
processador, triture as tortilhas e as 
amêndoas cruas até formar uma farofa 
grossa. Acrescente o azeite e o sal e 
misture. Transfira a massa para a 

assadeira untada, pressione bem a 
massa no fundo e reserve.

PREPARANDO O RECHEIO
Esprema delicadamente o tofu  
para retirar o excesso de água. No 
liquidificador, coloque o tofu, o requeijão 
cremoso, o limão, o alho, a cebola e a 
páprica e bata até formar um creme. 
Adicione o milho, o pimentão, a 
ciboulette, o sal e a pimenta-do-reino e 
misture com uma espátula (ou com a 
função pulsar). Despeje a massa sobre a 
crosta na assadeira e espalhe com o 
auxílio de uma espátula. Leve ao forno 
para assar por cerca de 40 a 50 
minutos. Retire do forno e deixe esfriar 
na forma por cerca de 10 minutos antes 
de desenformar. Na hora de servir, 
decore com tamates-cereja cortados   
ao meio.



O minestrone é uma receita  
versátil; você pode prepará-lo com  

o que tiver na geladeira e na despensa,  
é só usar a criatividade!"
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Tradicional e 
muito nutritiva, 
esta sopa é ótima 

para aquecer 
corpo e alma

 >

Minestrone Mangia che te fa bene! 

Minestrone de vegetais 
RENDE 6 PORÇÕES

Perfeita para noites frias, esta versão do  
clássico italiano combina legumes, grãos,  
vegetais e uma massa em um caldo aromático de vegetais

DICA:

AO ESTILO 
ITALIANO 

Para completar o 
clima italiano, sirva 
o minestrone com 
parmesão ralado 
na hora e fatias 
de pão italiano. 
Um bom vinho 
tinto acompanha 
perfeitamente 

INGREDIENTES

¼ de xíc. (chá)  
de azeite de oliva
1 alho-poró picado finamente
1 cebola cortada em cubos
2 dentes de alho
3 talos de salsão cortados em 
cubos pequenos
2 folhas de louro
1 cenoura cortada em cubos 
pequenos
1 batata cortada em cubos 
pequenos
3 l de caldo de legumes quente 
(receita na pág. 21)

4 tomates vermelhos bem 
maduros, sem sementes e sem 
pele, picados
¼ de xíc. (chá) de vagem cortada 
bem fininha
100 g de macarrão ave-maria  
ou caramujinho
1 xíc. (chá) de tomilho  
e alecrim picados
1 col. (café) de páprica defumada
Sal marinho e pimenta-do-reino 
a gosto
 

PREPARO

Em uma panela funda, coloque o azeite e refogue o alho-poró, a cebola e  
o alho e deixe até dourar. Adicione o salsão, o louro e a cenoura e refogue 
por alguns minutos. Acrescente a batata e o caldo de legumes, tempere e 
cozinhe por 30 minutos, até que a batata esteja cozida. Misture o tomate,  
a vagem e o macarrão e deixe ferver por 10 minutos. Finalize com as ervas 
frescas e corrija os temperos se necessário.

Uma sopa em  
que cabe tudo
 >  O MINESTRONE É UMA SOPA de 

origem italiana que é um verdadei-

ro “sopão”, pois não possui uma 

receita clássica específica: ela pode 

ser preparada com todos os legu-

mes e vegetais da geladeira. Geral-

mente, são utilizados ingredientes 

da época, que conferem um sabor 

fresco, especial. O caldo pode ser 

de carne ou de legumes, como 

nessa versão vegetariana, e sua fi-

nalização é sempre feita com uma 

massa. O resto, improvise! 

»Segredo da Receita
MACARRÃO

Com o macarrão Isabela caramujinho,  
esta receita ganha em sabor

Pratos Stella Ferraz, guardanapo Divino Espaço



Estrelas da receita, a alcachofra  
baixa as taxas de colesterol e o aspargo é 

boa fonte de ácido fólico,  
betacaroteno e magnésio"
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O tradicional 
caldo de frutos  

do mar é 
substituído aqui 
por um caldo de 
legumes caseiro

 >

Paella Variando o cardápio 

Paella vegetariana
RENDE 4 PORÇÕES

A paella certamente vai surpreender até 
mesmo os não adeptos da dieta vegetarianavegetariana

DICA:
PODE SER 
FEITA NA 
FRIGIDEIRA

Se você não tiver 
uma paellera, 
pode utilizar 
uma frigideira 
grande e rasa, de 
preferência de 
espessura grossa, 
que evita que o 
arroz queime antes 
de ficar cozido

PARA O CALDO DE LEGUMES DA PAELLA  

1 l de caldo de legumes (receita 
na pág. 21)
1 col. (café) de alga marinha 
(hijiki ou kombu)
1 col. (sopa) de açafrão-da-terra 
ralado ou em pó

PARA O ARROZ 
¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva
1 alho-poró fatiado
2 folhas de louro
2 dentes de alho picados
1 col. (café) de mostarda em 
grãos amarela
2 xíc. (chá) de arroz cateto
Sal marinho a gosto
6 xíc. (chá) de água quente
 

PARA A PAELLA

1 pimentão amarelo
1 pimentão vermelho

¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva
1 cebola roxa cortada em meia-lua
2 dentes de alho picados
1 cenoura ralada finamente
1 abobrinha italiana picada em 
cubos pequenos
200 g de aspargos fatiados
200 g de coração  
de alcachofra fatiado
100 g de ervilhas verdes 
(congeladas ou frescas  
pré-cozidas)
100 g de tomates-cereja
Salsinha e tomilho a gosto
Sal e pimenta-do-reino a gosto
¼ de xíc. (chá) de vinho branco
Caldo de legumes  
de paella quente
Arroz pré-cozido
¼ de xíc. (chá) de queijo 
parmesão ralado

PREPARANDO O CALDO

Aqueça o caldo de legumes em uma panela, adicione a alga e o açafrão. Mexa 
bem, diluindo todo o açafrão, e deixe cozinhar por 10 minutos. Reserve.

PREPARANDO O ARROZ 
Em uma panela, refogue no azeite o alho-poró, o louro, o alho e a mostarda  
em grãos por 5 minutos. Adicione o arroz e o sal e refogue por mais 5 minutos. 
Acrescente a água quente e deixe ferver por mais 5 minutos. Tampe a panela e 
abaixe o fogo. Cozinhe de 15 a 20 minutos, até que a água esteja somente no 
fundo da panela. Desligue e reserve o arroz.

PREPARANDO A PAELLA

Queime, diretamente na chama do 
fogão, os dois pimentões até 
chamuscarem por completo. Coloque 
em um saco plástico, feche e reserve 
até esfriar. Descasque os pimentões  
e corte em tiras. Reserve. Em uma 
paellera ou frigideira, coloque o azeite  
e refogue a cebola roxa, o alho picado  
e a cenoura até dourar. Adicione  
a abobrinha e o aspargo e deixe 
cozinhar levemente. Coloque os outros 
vegetais: a alcachofra, as ervilhas, os 
tomatinhos e os pimentões assados. 
Adicione as ervas e tempere com sal  
e pimenta. Flambe com o vinho 
branco. Aos poucos, vá adicionando  
o caldo de legumes quente, para  
não ficar muito líquida a preparação.  
É preciso que fique bem úmida. 
Adicione o arroz pré-cozido e mexa, 
para que os vegetais fiquem envolvidos, 
finalizando a cocção. Corrija os temperos, 
finalize com parmesão e sirva.

»Segredo da Receita
AÇAFRÃO-DA-TERRA

O açafrão-da-terra Chelli  
é o tempero ideal para este prato

Taças Tok&Stok, sousplat Divino Espaço, pratinhos Camicado, fundo de madeira Raízes Design



vegano
Cassoulet

Corte os legumes 
em pedaços 

médios, para que a 
textura mais firme 

deles contraste 
com a do feijão

 >

DICA:
CARNE DE SOJA 
É OPÇÃO

Você pode deixar 
o visual mais 
próximo ao do 
cassoulet original 
utilizando salsichas 
de soja cortadas 
em rodelas

Tecido Spazio Donatelli, panela Utilplast, fundo de madeira Raízes Design
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Leveza sem  
perder sabor 
 >  O CASSOULET É UMA especia-

lidade da cozinha francesa com 

várias versões, formadas basica-

mente por feijão branco cozido 

com carnes de aves e embutidos. 

O segredo dessa substituição está 

no corte de legumes em pedaços 

médios, para que sua textura mais 

firme contraste com a do feijão, 

mais macia.

Prato único 

 Cassoulet vegano
 RENDE 5 PORÇÕES

Substancioso, quentinho e reconfortante,  
o cassoulet vegano é perfeito para ser servido  
como prato único, especialmente no inverno

INGREDIENTES
2 xíc. (chá) de feijão branco 
¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva
2 alhos-porós fatiados finamente
1 pimentão vermelho  
cortado em cubos
4 cenouras médias  
cortadas em rodelas
1 cebola branca cortada  
em cubos pequenos
3 talos de salsão  
picados em cubos
2 folhas de louro
4 dentes de alho picados
½ xíc. (chá) de vinho branco
2 l de caldo de legumes quente 
(receita na pág. 21)
1 xíc. (chá) de molho de tomate
½ xíc. (chá) de tomilho
½ xíc. (chá) de alecrim 
1 pitada de cravo em pó
1 col. (café) de pimenta-do-reino 
branca moída 
1 pitada de páprica defumada 
Sal marinho a gosto
1 tofu firme cortado em cubos

PREPARO
Deixe o feijão branco de molho em água por, no mínimo, 8 horas. Descarte  
a água e reserve. Em uma panela funda, refogue no azeite o alho-poró, os 
pimentões, a cenoura, a cebola, o salsão, o louro e o alho até dourar. Flambe 
com vinho branco. Adicione o feijão branco, o caldo de legumes e o molho  
de tomate. Deixe cozinhar por 30 minutos em fogo médio, ou até que o feijão 
esteja completamente cozido. Tempere com o tomilho, o alecrim, o cravo, a 
pimenta, a páprica e o sal. Adicione o tofu e deixe cozinhar por 5 minutos, até o 
caldo ficar espesso. 

»Segredo da Receita
FEIJÃO BRANCO

Incremente seu cassoulet com  
o feijão branco Caldo Bom

VEGAN
O



Esta receita é ótima para servir em  
uma reunião com os amigos e fica 

perfeita acompanhada de guacamole  
e tortilhas de milho"
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Chilli
Aperitivo festivo
 >  O CHILLI, PREPARADO com vá-

rios tipos de feijão, carne moída e 

pimenta, é um dos pratos mais po-

pulares da cozinha Tex-Mex. Essa 

versão vegana com cenoura, lenti-

lhas, feijão preto e grão-de-bico é tão 

saborosa e potente quanto a original, 

pois preserva todos os temperos, 

como páprica, pimenta-de-caiena e 

jalapeño. O grande segredo é cortar 

tudo em cubinhos pequenos, para 

que os ingredientes fiquem com 

tamanhos regulares, e respeitar os 

tempos de cozimento, para preser-

var a textura dos ingredientes.

A versão vegana 
tem todos os 
temperos da 

versão tradicional, 
preservando 

a mesma 
intensidade  
de sabores

 >

Vegano  
caliente! 

 Chilli de lentilha, abóbora e feijão
 RENDE 10 PORÇÕES 

INGREDIENTES

6 colheres (sopa) de azeite
1 cebola branca em cubos pequenos
6 dentes de alho picados
4 tomates picados sem pele e sem sementes
2 cenouras sem casca em cubos pequenos
2 talos de aipo em cubos pequenos
1 pimentão vermelho sem sementes em cubos pequenos
2 pimentas jalapeño picadas
2 xícaras (chá) de caldo de legumes caseiro (receita na pág. 21)
Sal e pimenta-do-reino a gosto 
1 colher (chá) de páprica defumada
1 pitada de pimenta-de-caiena
2 folhas de louro
1 xícara (chá) de lentilhas pré-cozidas
1 xícara (chá) de feijão preto cozido
1 xícara (chá) de grão-de-bico cozido
1 xícara (chá) de milho-verde 
1 colher (chá) de vinagre de maçã
Coentro fresco a gosto 

PREPARO

Em uma panela grande, refogue no azeite a cebola e o alho até dourar. 
Acrescente os tomates, a cenoura, o aipo, o pimentão e as pimentas jalapeño 
picadas. Refogue por 5 minutos, depois acrescente o caldo de legumes e todos 
os temperos, com exceção do coentro, e deixe cozinhar em fogo baixo  
até que os legumes fiquem macios, mexendo em tempos em tempos.  
Após o caldo reduzir, acrescente a lentilha, o feijão, o grão-de-bico e o milho. 
Adicione o vinagre de maçã e um pouco de coentro picado. Misture bem 
e deixe cozinhando em fogo baixo por 5 minutos. Corrija os temperos se 
necessário. Salpique folhas de coentro por cima e sirva com tortilhas de milho.

Um chilli vegano com toda  
a potência e o sabor característicos  
da cozinha mexicanade lentilha, abóbora  

e feijão
VEGAN

O

»Segredo da Receita
LENTILHA

Ganhe em sabor no chilli  
com a lentilha Yoki

Guardanapo Villa Pano, bowls Camicado, fundo de madeira Raízes Design



Com toques de rúcula  
na massa e no recheio, este prato  

tem um leve amargor que é equilibrado 
com a suavidade da ricota" 
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Um molho simples 
com manteiga 

derretida a gosto, 
nozes trituradas 
e pimenta rosa 
finaliza o prato

 >

Ravioloni

Massa nutritiva 
 >  O TRADICIONAL RAVIOLONI  

de ricota com nozes ganha aqui a 

presença da rúcula, um vegetal com 

leve amargor que incrementa o pra-

to com seu sabor marcante e contri-

bui como fonte de minerais, vitami-

nas e proteínas. Além disso, a rúcula 

é rica em antioxidantes que comba-

tem a ação dos radicais livres e tem 

funções digestivas e diuréticas. So-

mado às propriedades da ricota e 

das nozes, temos um alimento sa-

boroso, leve e muito nutritivo.

Sofisticação  
versátil   

Ravioloni de rúcula recheado de ricota e nozes 
RENDE 4 PORÇÕES

Esta é uma opção de massa que pode  
ser servida tanto em um almoço informal como  
em um jantar, na companhia de um belo vinho

PARA O RECHEIO 

200 g de ricota ralada
50 g de muçarela de búfala picada
10 folhas de manjericão 
Sal marinho e pimenta-do-reino a gosto
½ maço de rúcula picado finamente sem os talos
30 g de nozes picadas

PARA A MASSA 
250 ml de água
1 xícara (chá) de rúcula 
500 g de farinha de trigo
1 ovo 
1 colher (chá) de sal 

PREPARANDO O RECHEIO

Em um processador, bata a ricota, a muçarela e o manjericão até ficar 
homogêneo. Tempere com sal e pimenta. Misture a rúcula e as nozes picadas 
ao recheio. Reserve para rechear a massa.

PREPARANDO A MASSA

Bata a água e a rúcula no liquidificador. Passe em uma peneira e reserve o 
líquido. Em uma tigela, misture a farinha, o “suco” de rúcula, o ovo e o sal. Mexa 
até ficar homogêneo e transfira para uma superfície lisa e enfarinhada. Sove 
a massa até ela não grudar mais (se necessário, vá acrescentando mais um 
pouco de farinha). Deixe descansar por 30 minutos em geladeira e depois abra 
pedaços da massa com um rolo. Corte em círculos, recheie e feche com outro 
círculo de massa, apertando as bordas com um garfo para selar. Coloque em 
água fervente até cozinhar.

de rúcula
com ricota

DICA:
PASTA 
VERSÁTIL 

É possível 
diversificar esta 
receita trocando  
a rúcula por 
beterraba,  
na mesma 
quantidade.  
Em vez de verde,  
a massa ganhará 
uma linda coloração 
avermelhada

»Segredo da Receita
RICOTA DE BÚFALA

Dê um toque especial ao recheio da massa 
com a ricota de búfala fresca Bom Destino 

Taça Tok&Stok, prato Doural, guardanapo Divino Espaço



PREPARANDO O MOLHO

Bata todos os ingredientes no 
liquidificador até obter um molho 
cremoso. Reserve.

PREPARANDO O ESTROGONOFE 

Em uma panela grande e funda, 
coloque o azeite e refogue a cebola 
e o alho até dourar. Adicione os 
cogumelos e deixe cozinhar por 
alguns minutos. Flambe com o 
conhaque e adicione o palmito. 
Tempere com sal e pimenta.  
Coloque o molho de estrogonofe  
e corrija os temperos se  
necessário. Sirva com arroz  
7 grãos e batatas coradas.

Estrogonofe de palmito 
pupunha e cogumelos
RENDE 6 PORÇÕES 

INGREDIENTES 

PARA O MOLHO 

500 ml de creme de leite fresco 
ou de soja
¼ de xíc. (chá) de  
extrato de tomate
¼ de xíc. (chá)  
de mostarda Dijon

1 xíc. (chá) de molho de tomate
1 col. (sopa) de páprica defumada
¼ de xíc. (chá) de vinho do Porto
Tomilho a gosto

PARA O ESTROGONOFE

¼ de xíc. (chá) de  
azeite de oliva
1 cebola branca picada
2 dentes de alho picados
200 g de champignon fatiado
200 g de Portobello  
fresco fatiado 
¼ de xíc. (chá) de conhaque
1 kg de palmito picado
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Molho de estrogonofe

Estrogonofe
de palmito 

e cogumelos

O creme de leite 
fresco e o vinho 
do Porto dão um 
gosto especial ao 

molho

 >

pupunha

Guardanapo e talher Villa Pano



Abóbora e cogumelos são ótimas fontes 
de vitaminas: os cogumelos contêm 

vitamina D, e a abóbora é rica em cálcio, 
magnésio e vitaminas A, C e E
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Quibebe
de shimeji

Alho-poró 
e shimeji 

transformam 
este tradicional 

acompanhamento 
em prato principal

 >

Combinando  
texturas
 >  MUITO UTILIZADO como acom-

panhamento para carnes e pes-

cados, o purê de abóbora aparece 

aqui em versão turbinada. O qui-

bebe, uma receita de origem afri-

cana, mas muita difundida pelo 

país, ganha status de prato prin-

cipal ao receber alho-poró, vinho e 

páprica defumada em seu preparo, 

além do shimeji, que confere uma 

textura especial. Ricas em fibras, as 

abóboras são também fontes de 

proteínas, minerais e vitaminas.

Novo  
protagonista
De aroma inconfundível e cremosidade  
única, o quibebe ganha uma versão  
surpreendente com tenros cogumelos

 Quibebe de shimeji
 RENDE 4 PORÇÕES

INGREDIENTES

¼ de xícara (chá) de azeite
1 cebola roxa em cubos
1 alho-poró fatiado
2 dentes de alho picados
400 g de abóbora seca em cubos
200 g de shimeji higienizado e desfiado
¼ de xícara (chá) de vinho branco
½ pimenta dedo-de-moça
Sal e pimenta moída a gosto
2 colheres (sopa) de salsinha
2 colheres (sopa) de cebolinha
1 pitada de páprica defumada

     
PREPARO

Em uma panela, refogue o azeite com a cebola, o alho-poró e o alho. 
Acrescente a abóbora em cubos e deixe cozinhar por alguns minutos  
até que fique macia. Acrescente o shimeji e o vinho branco e deixe  
cozinhar por mais 2 minutos. Tempere com pimenta dedo-de-moça,  
sal, pimenta moída, salsinha, cebolinha e páprica defumada. Coloque a 
mistura em um refratário e leve ao forno por 10 minutos. 

»Segredo da Receita
PÁPRICA DEFUMADA

A páprica defumada Chelli  
é perfeita para este quibebe

VEGAN
O

Guardanapo Divino Espaço, fundo de madeira Raízes Design
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Exuberância  
indiana  

 Curry vegano com arroz de jasmim
 RENDE 12 PORÇÕES

O curry é uma deliciosa receita comfort  
food, que vem marcada por um sabor  
picante e por aromas exóticos

PARA O ARROZ DE JASMIM

1 col. (sopa) de azeite de oliva
½ cebola picada em cubos
1 folha de louro
2 xíc. (chá) de arroz de jasmim
Sal marinho a gosto
4 xíc. (chá) de caldo de legumes 
(receita na pág. 21)

PARA O CREME DE CURRY

1 pitada de coentro  
em grãos
1 pitada de cominho 
em grãos
1 col. (café) de gergelim  
em sementes
1 col. (sopa) de  
mostarda em grãos
300 ml de leite de coco
1 col. (sopa) de pasta de tahine 
1 pitada de garam  
massala em pó
1 col. (sopa) de açafrão-da-terra 
ralado ou em pó
Raspas e suco  
de 1 limão-siciliano
1 xíc. (chá) de caldo  
de legumes

PREPARANDO O ARROZ 

Em uma panela, coloque o azeite de oliva, a cebola e o louro para refogar. 
Adicione o arroz de jasmim, o sal e doure por alguns minutos. Coloque o caldo 
de legumes e espere ferver. Tampe a panela e abaixe o fogo. Deixe por 15 a 20 
minutos, até que a água seque, sem queimar. Apague o fogo e deixe tampado. 
O calor da panela finaliza os grãos do arroz de jasmim sem deixar que o arroz 
fique muito cozido. Reserve.

PREPARANDO O CREME DE CURRY

Em uma frigideira, coloque o coentro, o cominho, o gergelim e a mostarda. 
Aqueça até eles pipocarem e tampe (as sementes têm de ficar levemente 
douradas). Desligue o fogo e, com uma concha, aperte as sementes para soltar 

PARA O CURRY

¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva
½ cebola cortada em cubos 
pequenos
1 cenoura cortada em cubos 
pequenos
2 dentes de alho picados
1 col. (café) de gengibre cortado 
em cubos bem pequenos
1 alho-poró fatiado
2 batatas cortadas em cubos 
pré-cozidas
1 maço de brócolis ninja picado 
200 g de cogumelos 
champignon 
1 abobrinha italiana cortada  
em cubos grandes
2 tomates maduros sem  
pele e sem sementes  
cortados em cubos
¼ de xíc. (chá) de vinho branco
Sal marinho a gosto
1 pimenta dedo-de-moça  
sem sementes picada
1 xíc. (chá) de cheiro-verde 
Creme de curry 
100 g de tofu firme  
cortado em cubos

o óleo essencial que vai aromatizar a 
receita. Em seguida, no liquidificador, 
bata todos os ingredientes até formar 
um creme homogêneo. Reserve.

PREPARANDO O CURRY

Em uma panela funda, coloque o 
azeite de oliva para aquecer. Refogue 
a cebola, a cenoura, o alho, o gengibre 
e o alho-poró até dourar. Adicione, 
nesta ordem, a batata, o brócolis, os 
cogumelos, a abobrinha e o tomate. 
Deixe cozinhar por 10 minutos. 
Flambe com o vinho branco. Tempere 
com sal marinho, pimenta dedo-
de-moça e cheiro-verde. Adicione o 
creme de curry e corrija os temperos 
se necessário. Adicione o tofu com 
cuidado e deixe cozinhar por mais 
5 minutos em fogo baixo, mexendo 
delicadamente para não desmanchar 
os pedaços de tofu e os legumes. 
Sirva com o arroz de jasmim.

»Segredo da Receita
ARROZ DE JASMIM

O arroz Tio João Cozinha Tailandesa  
dá um aroma especial à receita

Este curry  
ganha ainda 

mais sabor com 
cogumelos e tofu

 >

veganoCurry
com arroz

de jasmim

DICA:
VARIAÇÃO  
DE SABOR

Você pode  
variar os legumes 
e grãos utilizando 
berinjela, abóbora 
cabotiá e grão-de-
bico, que ficam 
ótimos no curry

VEGAN
O

Prato Stella Ferraz, tecido Spazio Donatelli, fundo de madeira Raízes Design



Delicioso e funcional, esse brownie  
com batata-doce e farinhas especiais 

pode ser consumido sem culpa!"
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Para comer  
à vontade
 >  O FUDGE É UM BOLO de choco-

late de origem inglesa com textura 

densa e sabor forte. Nesta versão de 

brownie de batata-doce, utilizamos 

uma rica composição de farinha de 

arroz integral, farinha de quinoa e de 

linhaça, além do cacau. Uma receita 

doce e cheia de benefícios para con-

sumir sem culpa. Para valorizar ainda 

mais este brownie, experimente servi-

-lo com groselha in natura. 

Delicioso  
e muito fácil  

 Fudge brownies de chocolate 
 RENDE 12 PORÇÕES 

O preparo do fudge de chocolate  
é muito simples, mas o resultado  
é um doce intenso e marcante

»Segredo da Receita
CACAU EM PÓ 

O cacau em pó Nestlé 100% cacau  
dá um toque especial ao fudge brownie

INGREDIENTES

2 colheres (sopa) de farinha de linhaça
1 xícara (chá) de farinha de arroz integral
7 colheres (sopa) de cacau em pó
1 pitada de sal
1 colher (chá) de fermento químico
150 ml de leite vegetal 
1 colher (sopa) de vinagre de maçã
¾ de xícara (chá) de chocolate amargo sem leite derretido
½ xícara (chá) de óleo de coco
1 e ½ xícara (chá) de açúcar demerara
3 colheres (sopa) de batata-doce amassada em purê
1 colher (chá) de extrato de baunilha
¾ de xícara (chá) de farinha de quinoa
¼ de xícara (chá) de chocolate amargo sem leite picado

PREPARO

Preaqueça o forno a 180 °C por 10 minutos. Unte uma assadeira quadrada de 
aproximadamente 20x20 cm com óleo. Em uma vasilha, coloque a farinha de 
linhaça com 3 colheres de sopa de água. Deixe descansar por 20 minutos, ou 
até atingir consistência de gel. Reserve. Em uma vasilha, misture a farinha de 
arroz, o cacau em pó, o sal e o fermento. Reserve. Adicione ao leite vegetal, o 
vinagre de maçã e deixe descansar. Derreta o chocolate em banho-maria ou 
no micro-ondas (mexendo a cada 30 segundos até completar 2 minutos, ou 
até que esteja totalmente derretido). Em outra vasilha, misture o gel de linhaça, 
o óleo de coco, o açúcar, a batata-doce amassada, o chocolate derretido e o 
extrato de baunilha, mexendo bem com um fouet ou, se preferir, por 3 minutos 
na batedeira. Misture bem e, aos poucos, vá acrescentando a mistura de farinhas 
e de leite vegetal com o vinagre, mexendo sempre, até formar uma massa 
homogênea. Acrescente o chocolate picado, mexa bem e despeje na assadeira. 
Leve ao forno por cerca de 30 minutos ou até ficar assado. Para testar, coloque 
um palito no centro do brownie. Se sair seco, é porque está pronto.

Fudge
Brownie

É possível 
incrementar a 

receita incluindo 
amendoim 

ou amêndoas 
quebradas, 

frutas secas e até 
pimenta na massa

 >

VEGAN
O
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Molhadinho, 
crocante e 
aromático: 

irresistível bolo  
de maçã 

 >

O melhor bolo de maçã 

 Bolo de maçã com nozes
 RENDE UM BOLO GRANDE 

Perfeito na companhia de um café ou servido  
no chá da tarde, esse bolo vai perfumar a sua  
casa com o gostoso aroma da canela

PARA O BOLO

¾ de xícara (chá) de óleo de 
coco + um pouco para untar
2 colheres (sopa) de farinha de 
linhaça + um pouco para untar
1 colher (chá) de canela em  
pó + um pouco para untar
½ xícara (chá) de farinha 
de amêndoas
¾ de xícara (chá) de aveia  
sem glúten em flocos
½ xícara (chá) de amido 
de milho
1 colher (sobremesa)  
de fermento químico
1 pitada de sal
4 maçãs sem casca  
picadas (separe 2 para  

PREPARANDO O BOLO

Preaqueça o forno a 180 °C por 10 minutos. Unte uma forma  
com óleo, farinha e canela. Em uma vasilha, misture a farinha 
de amêndoas, a aveia, o amido, a canela, o fermento e o sal. 
Reserve. No liquidificador, bata 2 maçãs sem casca com o 
óleo de coco, o leite vegetal, o vinagre, a farinha de linhaça e 
o açúcar. Despeje essa mistura na vasilha de farinhas e mexa 
com o auxílio de um fouet até formar uma massa 
homogênea. Por último, acrescente as outras duas maçãs 
picadas e as nozes. Despeje na assadeira a massa e, se 
desejar, salpique canela e nozes picadas por cima do bolo. 
Leve ao forno por 40 a 45 minutos, ou até que o centro do 
bolo fique sequinho. Despeje a cobertura e sirva.

PREPARANDO A COBERTURA 

Bata todos os ingredientes no liquidificador até 
homogeneizar. Se necessário, vá colocando um pouco mais 
de suco ou de açúcar, até obter a consistência de glacê.

Bolo de
com nozes
maçã

VEGAN
O

bater com a massa)
200 ml de leite vegetal 
1 colher (sobremesa)  
de vinagre de maçã
1 e ½ xícara (chá)  
de açúcar mascavo
½ xícara (chá) de nozes 
picadas

PARA A COBERTURA  
1 xícara e ½ (chá) de 
açúcar de confeiteiro 
2 colheres (sopa) de 
suco de maçã

Prato para bolo Ideia Única, pratinhos Camicado, cesta Divino Espaço
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DICA:
SORVETE PARA ACOMPANHAR?

Sirva o bolo quentinho com uma  
bola de sorvete de creme: é uma 
combinação matadora valorizada  
pelo contraste de temperaturas

Bolo funcional
 >  UM BOLO MOLHADINHO, cro-

cante e aromático. Isso mesmo, 

graças à presença das maçãs pi-

cadas adicionadas à massa, ele 

fica bem molhadinho e ganha cro-

cância com a adição das nozes. A 

canela deixa a massa perfumada 

e encontra no açúcar mascavo sua 

combinação perfeita para envolver 

as maçãs. As farinhas de linhaça e 

de amêndoas, o óleo de coco e a 

aveia em flocos completam essa 

deliciosa e funcional receita que vai 

encantar todos ao chegar à mesa.  »Segredo da Receita
ÓLEO DE COCO

O óleo de coco Qualicôco deixa o bolo  
de maçã mais saboroso e saudável
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Irresistível 
combinação  

 Tortinhas de mousse de chocolate  
 com calda de frutas vermelhas
 RENDE 12 UNIDADES

Das cores fortes à decoração  
com frutas frescas, uma sobremesa  
sofisticada e com bela apresentação

»Segredo da Receita
MELADO DE CANA

O melado de cana da Hemmer dá 
mais sabor a estas minitortas

PARA A MASSA

50 g de castanhas-de-caju 
torradas
70 g de tâmaras sem caroço 
picadas
10 g de cacau em pó 100%
10 g de óleo de coco

PARA A MOUSSE  

130 g de chocolate amargo 
sem leite
100 g de tofu firme em 
temperatura ambiente
100 ml de leite vegetal
50 g de melado de cana
1 colher (chá) de extrato  
de baunilha
1 pitada de sal
Frutas vermelhas (framboesa, 
amora, mirtilo) para decorar 

PREPARANDO A MASSA

Em um processador, triture as castanhas e as tâmaras. Acrescente o 
cacau e o óleo de coco e misture na função pulsar. Unte miniformas  
(de aproximadamente 8 cm) com a lateral removível e distribua  
a massa, pressionando apenas no fundo da forminha. Reserve.

PREPARANDO A MOUSSE 

Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas (mexendo a 
cada 30 segundos até completar 2 minutos, ou até que esteja totalmente 
derretido). No liquidificador ou processador, bata o tofu com o leite vegetal, 
o melado, o extrato de baunilha e o sal. Acrescente o chocolate derretido 
e bata até formar um creme liso e homogêneo. Despeje a mousse nas 
forminhas e leve ao freezer por, no mínimo, 1 hora. Decore com as frutas 
vermelhas e despeje a calda apenas na hora de servir.

PREPARANDO A CALDA 

Leve ao fogo as frutas vermelhas com a água e o açúcar. Após levantar 
fervura, mexa por cerca de 5 minutos, ou até atingir uma consistência 
mais viscosa. Leve à geladeira por 30 minutos no mínimo. 

PARA A CALDA 

100 g de frutas vermelhas 
50 ml de água
80 g de açúcar demerara

Par perfeito
 >  CHOCOLATE E FRUTAS VERMELHAS 

se tornaram uma combinação imba-

tível. E ficam melhores ainda nesta 

receita que utiliza o chocolate amargo 

e o cacau, que preservam as caracte-

rísticas antioxidantes e os fitonutrien-

tes benéficos do fruto bruto. Mas a 

surpresa desta receita fica por conta 

das presenças do tofu e do leite ve-

getal no preparo da mousse. Esses 

ingredientes  dão um sabor especial 

e se complementam com a calda de 

frutas. A massa leva ainda tâmaras e 

óleo de coco, que conferem um sabor 

marcante a este doce. 

 mousse
de chocolate

Tortinhas de 

DICA:
MUDE 
A FRUTA

As frutas 
vermelhas podem 
ser substituídas 
por damasco seco, 
compondo uma 
bela variação para 
esta deliciosa 
sobremesa

A mousse 
preparada com 

tofu e leite vegetal 
surpreende  

o paladar

 >

VEGAN
O
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Tortinhas  
versáteis  

 Tartelettes de pêssego com creme de baunilha
 RENDE 10 UNIDADES

As tartelettes são práticas e perfeitas  
para uma sobremesa rápida ou ainda  
como um docinho servido no chá da tarde

»Segredo da Receita
COCO RALADO 

Dê ainda mais sabor a estas pequenas 
maravilhas com o coco ralado Sococo

PARA A MASSA

100 g de nozes picadas
120 g de tâmaras  
sem caroço picadas
40 g de coco seco  
ralado sem açúcar
20 g de óleo de coco
 

PARA O RECHEIO

100 g de castanhas-de-caju  
(deixe de molho no mínimo 4 horas)
150 ml de leite de coco
100 ml de água filtrada
250 g de açúcar demerara
1 colher (sopa)  
de extrato de baunilha
1 pitada de sal
3 pêssegos em calda cortados  
em cubos pequenos 
Açúcar de confeiteiro e castanha-de-caju 
para finalizar

PREPARANDO A MASSA

Em um processador, triture as nozes e as tâmaras até formar uma farofa 
grossa. Acrescente o coco ralado e o óleo de coco e mexa com as mãos 
untadas. Unte as forminhas para tartelettes individuais com fundo 
removível (com aro de 8 a 10 cm). Distribua a massa nas forminhas, 
apertando bem com as mãos no fundo e em toda a lateral. Leve ao forno 
por 10 a 15 minutos. Retire e deixe esfriar.

PREPARANDO O RECHEIO  

Enxague as castanhas deixadas de molho, escorra a água e bata no 
liquidificador com o leite de coco e água até ficar homogêneo. Despeje 
em uma panela com o açúcar demerara, o extrato de baunilha e o 
sal. Leve ao fogo, mexendo sempre, até encorpar (a textura deve ficar 
semelhante à de um creme de confeiteiro, um pouco mais mole). Leve 
para gelar por, no mínimo, 2 horas. Despeje o creme sobre a massa e 
coloque os pêssegos picados por cima do creme. Polvilhe com açúcar  
de confeiteiro, coloque uma castanha no centro de cada tortinha e 
finalize com um maçarico.

Doce pode  
ser saudável!
 >  ALÉM DE MUITO SABOROSAS, es-

sas tartelettes possuem massa feita 

com nozes, tâmaras e óleo de coco, e 

sem a adição de farinha, o que as tor-

nam mais leves. As nozes possuem 

muitos antioxidantes, enquanto as 

tâmaras são ricas em vitaminas, mi-

nerais e fibras. O creme que envolve 

os pêssegos leva leite de coco, cas-

tanha-de-caju crua e açúcar demera-

ra, ingredientes ricos em nutrientes e 

perfeitos na combinação com a fruta. 

Uma deliciosa opção de sobremesa 

para qualquer ocasião.

pêssego
com creme

Tartelettes de 

de baunilha

Você pode fazer 
essa receita como 
uma torta média. 

Não esqueça 
de usar uma 

forma de fundo 
removível

 >

VEGAN
O
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Caixa  
sortida 

 Trufa de pasta de amendoim com coco 
 RENDE 15 UNIDADES

 Trufa de chocolate e avelã
 RENDE 15 UNIDADES

Duas receitas de trufas 
com chocolate para elevar  
o espírito sem pesar na balança

»Segredo da Receita
PASTA INTEGRAL DE AMENDOIM 

A pasta de amendoim Da Colônia  
fica perfeita nesta receita

INGREDIENTES

1 xíc. (chá) de pasta  
de amendoim integral
4 col. (sopa) de xarope de agave
2 col. (chá) de farinha de coco

INGREDIENTES

300 g de chocolate amargo sem leite picado 
(150 g para o recheio + 150 g para a cobertura)
200 g de avelãs torradas e sem pele
150 ml de leite de coco
50 g de açúcar de coco
Cacau em pó 100% para polvilhar

PREPARO

Em uma vasilha, despeje a pasta de amendoim e misture com o agave, 
mexendo vigorosamente, até eles ficarem bem combinados. Acrescente a 
farinha de coco e o coco ralado. Misture bem, deixando descansar por alguns 
minutos, para a farinha absorver a umidade. A massa não deve ficar muito 
pegajosa nem muito seca. Se necessário, acrescente mais farinha de coco. Se 
estiver muito seca, mais agave. Enrole a massa em bolinhas e leve ao freezer 
por 10 minutos. Enquanto isso, derreta ²/3   do chocolate com o óleo de coco em 
banho-maria ou no micro-ondas, mexendo a cada 30 segundos até completar 
2 minutos, ou até que esteja totalmente derretido. Adicione ao chocolate 
derretido o resto do chocolate picado bem fininho e mexa até que todo o 
chocolate esteja bem derretido. Assim, a temperatura do chocolate irá reduzir 
e atingirá o ponto certo para banhar as trufas. Retire as bolinhas do freezer e 
mergulhe-as no chocolate com o auxílio de um garfo. Disponha as trufas sobre 
papel-manteiga, salpique coco ralado por cima e deixe esfriar até o chocolate 
endurecer. Se preferir, leve à geladeira por alguns minutos antes de servir.

PREPARO

Derreta 150 g do chocolate em banho-maria ou no micro-ondas (mexendo 
a cada 30 segundos até completar 2 minutos, ou até que esteja totalmente 
derretido). Reserve. Em um processador, triture as avelãs até formar uma farinha 
bem fina. Adicione o chocolate derretido e triture mais um pouco. Acrescente o 
leite de coco aos poucos, limpando as bordas do processador com o auxílio de 

¾ de xíc. (chá) de chocolate 
amargo sem leite
1 col. (sobremesa) de óleo de coco
3 col. (sopa) de coco ralado

uma espátula. Despeje a massa em 
uma vasilha e leve ao freezer por 30 
minutos. Retire a massa do freezer e, 
com as mãos untadas, faça bolinhas 
médias. Leve ao freezer por mais 20 
minutos. Enquanto isso, derreta ²/3   do 
chocolate para a cobertura em banho-
maria ou no micro-ondas. Adicione 
ao chocolate derretido o resto do 
chocolate picado bem fininho e mexa 
até que todo o chocolate esteja bem 
derretido. Assim, a temperatura do 
chocolate irá reduzir e atingirá o ponto 
certo para banhar as trufas. Retire as 
bolinhas do freezer e as mergulhe no 
chocolate com o auxílio de um garfo. 
Disponha as trufas sobre papel-
manteiga, salpique cacau em pó por 
cima e deixe esfriar até o chocolate 
endurecer. Se preferir, leve à geladeira 
por alguns minutos antes de servir.

Trufas
funcionais

Ingredientes 
funcionais deixam 
essas delícias mais 

nutritivas

 >
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