
1

9

9º Festival da Cozinha Vegetariana
7 a 10 de junho de 2017
Feira Naturaltech

Receitas

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



A Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) 
disponibiliza neste livro digital 25 receitas veganas 

ensinadas pelos chefs durante o 9º Festival da 
Cozinha Vegetariana, realizado durante a 

13º Naturaltech em São Paulo/SP.

Este livro possui distribuição gratuita.
É proibida a venda e comercialização deste material.

Junho de 2017



Índice

Bia Barneschi e Mari Malagutti
@viewganas

Pitchou Luambo
@congolinaria

André Fronza
@tempero_alternativo

Ana Maria Curcelli
@choco_vegan

Gabrielle Mahamud
@flordesalblog

André Cantú
@andre.cantu

Marcella Izzo
@nobonesvegan

Gregory Nóbrega
@mountzion_vegan

Bruna Pavão
@chefbrunapavao

Kelly Soares
@docevegana

Diogo Venancio
@restaurante _alquimia

Inti Mendez
@intimendez

Fabiana Nachbal
@alcachofranaturaloficial

Luana Ferreira
@luanaferreiramoura

Filé de pescada vegano...............................................

Omomba.........................................................................

Hambúrguer de berinjela...........................................

Veganette branco..........................................................

Escondidinho especial.................................................

Miniporpetinemegapowerlove..................................

Carré de quinoa real e shimeji..................................

Pão de melado recheado com coco e paçoca......

Moqueca vegana..........................................................

Cheesescake de morango.........................................

Bolinho caipira com recheio de pinhão................

Bobo de palmito na mini abóbora...........................

Lasanha de abobrinha com queijo de castanha..

Sucão da vida.................................................................

05

07

09

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31



Giridhari Gopinath Das
@giridharigopinath

Rosely Puccini
@asseamagastronomia

Eduardo Corassa
@saudefrugal

Cris Pinho
@casaraw

Natalia Luglio
@natiluglio

Gilberto Bassetto Jr
@gilberto.bassetto

Eduardo Lopes e Thomas Hendee
@munartesanal

Daniel Simas
@veganosp

Juliana Gondo
@cake_vegan_cake

Renato Caleffi
@lemanjue

André Vieland
@chefandrevieland

Espetinho de pepperoni.............................................

Brigadeiro gourmet......................................................

Geleia de amendoim e doce de abóbora...............

Lasanha viva...................................................................

Mini pizza........................................................................

Lehya Fortaleza Vegan................................................

Refogado de tempê picado........................................

Choco-banana muffins................................................

Torta de manga.............................................................

Quibe de sorgo.............................................................

Mousse de chocolate de abacate.............................

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53



5

Filé de Pescada Vegano

Por Bia Barneschi e Mari Malagutti
@viewganas
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INGREDIENTES

• 200 gramas cogumelo shimeji branco 
(equivalente a uma cartela)

• ¼ xícara farinha de trigo (misturada junto 
com o cogumelo)

• Farinha de trigo (o suficiente para empanar)

• ½ limão (espremido)

• ½ colher de chá pimenta do reino branca

• 1 colher de chá sal

• ½ dente de alho espremido (opcional)

• Óleo vegetal para fritar (soja, canola, etc.)

* A farinha de trigo pode ser substituída por 
farinha de arroz.

MODO DE PREPARO

1. Coloque o shimeji, o sal, a pimenta, o limão 
e o alho espremido em um processador 
de alimentos. Deixe processar um pouco.
ATENÇÃO: essa etapa deve ser feita com 
cuidado, já que o shimeji precisa ficar 
triturado em pedaços; não deixe virar uma 
pasta.

2. Acrescente a farinha de trigo (ou de arroz) 
e processe mais um pouco, se atentando 
para que o shimeji continue em pedaços 
pequenos.

3. Modele em formato de filés e empane com 
farinha de trigo (ou de arroz).

4. Essa etapa é bastante delicada. Não se 
preocupe com a consistência mole, na hora 
de fritar (ou grelhar) tudo dará certo.

5. Dica: congele-os antes de fritar no óleo por 
imersão (podendo ser grelhado também com 
um fio de azeite numa panela antiaderente).

FILÉ DE PESCADA VEGANO
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Omomba

Por Pitchou Luambo
@congolinaria
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INGREDIENTES

• ½ kg de banana da terra verde

• 1 copo de amendoim vermelho torrado com 
casca

• ½ xícara de coco ralado

• ½ xícara de açúcar (opcional)

• Uma pitada de sal

MODO DE PREPARO

1. Cozinhar as bananas com casca até ficarem 
macias.

2. Descascar e ralar as bananas cozidas.

3. Bater no processador o amendoim até virar 
uma pasta homogênea.

4. Acrescentar a banana ralada, coco, açúcar, a 
pitada de sal e bater por um minuto.

5. Modelar, dispor em forminhas e colocar no 
congelador por 1h30.

OMOMBA 
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Hambúrguer de berinjela

Por André Fronza
@tempero_alternativo



INGREDIENTES

• Berinjelas - 2 grandes - (600 g)

• Farinha de mandioca fina  - ½ xícara - (90 g)

• Cebolinha fresca picada - ½ xícara - (35 g)

• Óleo vegetal - 1 colher (sopa) - (15 ml) + um 
pouco para fritar

• Alho picado - 2 dentes - (10 g)

• Páprica defumada - 1 colher (chá) - (3 g)

• Sal - 1 colher (chá) - (5 g)

RENDIMENTO

• 6 hambúrgueres

DICAS

• Você pode servir este hambúrguer no pão, 
acompanhado de alface, tomate, cebola roxa 
e patê de sementes.

• Se preferir, asse os hambúrgueres. Para isso, 
leve ao forno preaquecido a 200 ºC por cerca 
de 15 minutos.

• Se não for consumir todos os hambúrgueres, 
armazene eles sem fritar em um recipiente, 
separados por folhas de papel manteiga 
ou por filme de PVC. Eles duram cerca de 
2 meses congelados. Quando for preparar, 
retire do freezer 1 hora antes para 
descongelar, assim irão fritar uniformemente.

• A farinha de mandioca pode ser substituída 
pela farinha de rosca na mesma quantidade, 
neste caso os hambúrgueres irão conter 
glúten.

MODO DE PREPARO

1. Preaqueça o forno a 200 ºC.

2. Lave bem e seque as berinjelas. Corte em 
cubinhos e transfira para uma assadeira. Não 
precisa descascar, mas caso você não gosta 
da casca pode tirar.

3. Leve ao forno preaquecido por cerca de 
20 minutos ou até murchar e ficar macia. 
Mexa na metade do tempo para os pedaços 
assarem por inteiro.

4. Tire do forno e espere esfriar.

5. Envolva ou pedaços de berinjela com um 
pano de prato limpo e seco, e pressione 
com as mãos para sair o excesso de água. 
Reserve.

6. Aqueça o óleo em uma panela e refogue o 
alho até dourar.

7. Adicione a berinjela, a cebolinha, o sal e a 
páprica defumada. Refogue ligeiramente.

8. Transfira para um processador e bata até 
obter uma mistura homogênea. Adicione a 

HAMBÚRGUER DE BERINJELA

farinha de mandioca e bata novamente até 
incorporar.

9. Separe a massa em seis porções e modele os 
hambúrgueres, formando bolinhas e depois 
achatando.

10. Aqueça um frigideira com um fio de azeite 
e frite os hambúrgueres dos dois lados até 
dourar.
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Veganette branco

Por Ana Maria Curcelli
@choco_vegan
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INGREDIENTES

• 250 ml de leite vegetal (de sua preferência)

• 1 colher de chá de fécula de batata

• 1 tablete de chocolate vegano branco puro 
de 25 gramas

• Açúcar ou agave: opcional a gosto

MODO DE PREPARO

1. Dissolva a fécula de batata no leite vegetal 
ate dissolver por completo. 

2. Leve a fogo alto até ferver, abaixe o fogo 
e cozinhe mexendo sempre, por mais 1 
minuto. Desligue. 

3. Retire do fogo e adicione o chocolate 
grosseiramente picado, misture para 
incorporar. 

4. Coloque em 2 potes e leve para gelar por 1 
hora antes de consumir.

VEGANETTE BRANCO

RENDIMENTO

• 2 porções
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Escondidinho especial

Por Gabrielle Mahamud
@flordesalblog
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INGREDIENTES

• 2 xícaras de casca de banana higienizada e 
picadinha em cubos

• 3 tomates cortados em cubos

• 1 cebola picadinha em cubos

• 2 dentes de alho macerados

• Temperos a gosto: usei missô, páprica 
defumada, tofu defumado em pó, noz-
moscada, pimenta do reino e salsinha 
picadinha

• 2 colheres de sopa de azeite

• ½ limão espremido ou 1 colher de sopa de 
vinagre 

• Água para molho

• 1 xícara de grão de bico cozido

• ½ xícara de biomassa de banana verde

• ¼ xícara de azeite

• Sal a gosto

• 1 colher de café de Nutritional Yeast se você 
tiver em casa

• Sementes de girassol e abóbora a gosto 
(para decorar)

MODO DE PREPARO

1. Corte as cascas da banana em cubos  e 
coloque-as de molho em água com o suco de 
limão ou o vinagre. Eles têm a tarefa de aliviar 
a adstringência da casca da banana. 

2. Em uma panela em fogo baixo, frite a 
cebola no azeite. Quando ela estiver bem 
douradinha, adicione o alho e doure. 
Adicione as cascas de banana, mexa bem e 
coloque os temperos. Adicione o tomate e 
espere murchar bem.

3. Para o purê, basta processar todos os 
ingredientes num liquidificador até obter 
uma massinha homogênea.

4. Em um recipiente, disponha a casca de 
banana, cubra com o purê e finalize com as 
sementes.

ESCONDIDINHO ESPECIAL
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Miniporpetinemegapowerlove

Por André Cantú
@andre.cantu



INGREDIENTES / MODO DE PREPARO

Sou uma preparação da cozinha vegana 
amorosa e minha forma e conteúdo estão 
intimamente ligados. Atenha-se à água e ao ar 
nos ingredientes, nos processos.

Comece secando bem o copo do liquidificador, 
se necessário desenrosque-o de sua base, isso 
lhe poupará trabalho mais tarde, na hora de 
limpá-lo. Você está acostumado às medidas, 
então vou lhe passar algumas, mas não perca o 
foco, atenha-se às transformações. Ponha uma 
xícara de castanhas do Pará, outra de linhaça 
dourada, mais uma de sementes de girassol e 
meia de gergelim com casca, mas antes dê uma 
boa tostada nele. Bata até que se torne uma 
farinha.

Hidrate a aveia, duas xícaras que deverão 
repousar submersas quatro dedos abaixo de 
água pura.

Pique a mandioquinha em cubinhos minúsculos, 
o nome deste corte é mirepoix, mas isso 
não tem a menor importância. Fundamental 
é que a faca esteja bem amolada, não vale 
processador de alimentos, nem ralador, o sumo 
deve permanecer nos cubinhos que devem 
ser suficientes para completar uma xícara. Em 
fogo baixo, a panela, caçarola ou frigideira seca, 
bem seca, você brinca com a colher arrastando 
esses pedacículos de batata baroa de um lado 
pro outro, é só não descuidar senão gruda 
tudo, e quando eles começam a morenar você 
joga a farinha de sementes, mexe só mais um 
pouquinho, desliga o fogo, mexe mais um tanto 
aproveitando o calor inercial, junta o bagaço da 
aveia que nesta altura você já passou num voal 
ou pano fininho, e põe num bowl, tigela ou bacia 
onde se dará a grande mistura.

À parte, no leite da aveia que você hidratou e 
espremeu, adicione uma xícara de chia, observe 
a aglutinação, a incrível capacidade dessas 
sementinhas reterem líquido, o gel que se 

MINIPORPETINEMEGAPOWERLOVE

forma, o enrijecimento desta cola, misture com 
os demais ingredientes, misture vigorosamente 
com as mãos, sinta a massa por entre os 
dedos, aproveite para fortalecê-los com o calor, 
tempere.

Se esta é uma mistura de grãos, não por 
coincidência os temperos em grãos são os 
que mais combinam com ela. Sugestões: noz-
moscada, feno grego, pimenta do reino branca, 
sementes de coentro ou de cominho, pimenta 
da Jamaica, erva doce e por aí vai. Hora de regar 
com azeite, quase meia xícara, e por o sal. Passe 
um pouco da medida, pois sua mistura ainda 
não está suficientemente consistente e, portanto 
ela deverá receber o ingrediente final, o que 
barateia a receita e define as bolinhas.

 Agregue aos poucos farinha de mandioca não 
tostada, de preferência da grossa, e mais uma 
vez misture, amasse, compacte somente o 
necessário para que se proceda a modelagem.
Do tamanho de bolinhas de gude elas devem 
assar bem espalhadas em forno médio por 
cerca de meia hora num tabuleiro previamente 
untado.

Pronto. 

Elas podem ser servidas como almôndegas 
ao molho de tomate, também podem te 
acompanhar numa viajem e serem comidas 
diretamente de um potinho já que se conservam 
bem por vários dias fora da geladeira. É muita 
proteína, é muito amor concentrado. Coma, 
distribua, multiplique esta experiência à gosto.
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Carré de quinoa real e shimeji

Por Marcella Izzo
@nobonesvegan
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INGREDIENTES

• 200 g de quinoa real preta

• 200 g de shimeji preto

• 20 ml de shoyu

• 10 g de mostarda em pó

• 10 g de vinagrete desidratado

• 40 g de glúten

• 10 g de colorau

• Mandioca

Blend:

• Azeite

• Molho de alho

• Limão

• Páprica picante

• páprica defumada

• Coentro

Tempero:

• Azeite

• Hortelã

MODO DE PREPARO

1. Carré: preparar o shimeji com shoyu e 
mostarda em pó. Cozinhar a quinoa real 
preta. Bater os ingredientes no mixer. Juntar 
o vinagrete. Após a mistura, incrementar o 
glúten e o colorau. Moldar em cima de um 
“osso” de mandioca.

2. Blend: acrescentar 5 gramas de cada 
ingrediente e bater com uma colher.

3. Tempero: preparar o azeite em uma frigideira 
junto ao hortelã.

CARRÉ DE QUINOA REAL E SHIMEJI
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Pão de melado

Por Gregory Nóbrega
@mountzion_vegan



INGREDIENTES

1° Parte 

• 250 g de creme vegetal

• 1 xícara de chá de melado de cana

• ½ colher de chá de cravo em pó 

• 1 ½ colher de canela em pó 

• 1 colher de chá de gengibre em pó

• 1 xícara e ½ de açúcar mascavo 

2° Parte 

• 4 xícaras de chá de farinha de trigo 

• 1 colher de sopa de cacau em pó 

• ½ xícara de chá de leite vegetal

• 1 colher de sopa de fermento químico

Cobertura:

• 1 kg de chocolate meio amargo (sem lactose)

Recheio:

• 3 colher de sopa de óleo 

• 3 colher de sopa de farinha de arroz

• ½ xícara de água 

• Suco de um limão 

• 1 xícara de chá de açúcar demerara 

• 1 xícara de água 

• 5 paçocas
 
• 4 colher de sopa de coco ralado

MODO DE PREPARO

1. Coloque em uma panela os 6 primeiros 
ingredientes. Misture em fogo baixo até 
levantar fervura. Desligue.

2. Acrescente a farinha de trigo o cacau em pó 
e o leite vegetal aos poucos (até o ponto de 
escorrer pela colher). Misture.

3. Acrescente o fermento químico e misture 
somente para aderir a massa.

4. Coloque nas forminhas untadas até a 
metade. 

5. Leve ao forno em 180 graus por cerca de 25 
minutos. (Faça o teste do palito.) 

6. Recheio: em uma vasilha coloque 3 colher 
de sopa de farinha de arroz, 3 colher de 
sopa de óleo, ½ xícara de água e suco de 
um limão. Misture até dissolver a farinha de 
arroz. Reserve.

7. Em uma panela coloque 1 xícara de chá de 
açúcar demerara. Deixe caramelizar.

8. Coloque com cuidado 1 xícara de chá de 
água misture até dissolver o açúcar.

9. Misture com a farinha de arroz o óleo, a água 
e o suco de limão. Mexa até ver o fundo da 
panela. Deixe esfriar. Divida em quantidades 
iguais.

10. Em uma quantidade coloque as paçocas e 
misture. Na outra quantidade coloque o coco 
ralado e misture.

11. Corte os bolinhos ao meio e recheie.

12. Cobertura: no microondas ou em banho 
Maria derreta o chocolate até ficar liso em 
seguida banhe o bolinho e coloque pra secar 
na geladeira.

PÃO DE MELADO RECHEADO COM COCO E PAÇOCA
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Moqueca vegana

Por Bruna Pavão
@chefbrunapavao



INGREDIENTES

Moqueca 

• 4 colheres (sopa) de óleo de coco

• 1 dente de alho picado

• 1 cebola roxa em rodelas finas

• 1 xícara (chá) de palmito pupunha cozido e 
em rodelas

• 1 xícara (chá) de banana da terra em rodelas
 
• 2 xícaras (chá) de mix de cogumelos 

• 1 garrafinha de leite de coco

• 2 xícaras (chá) de purê de abóbora 

• 1 tomate em cubos pequenos

• 1 xícara (chá) de ervilhas frescas 

• Cebolinha ou coentro picada a gosto

• 1 pimenta dedo de moça picadas (sem 
sementes)

• Pimenta caiena a gosto 

• 1 colher (chá) de sal do himalaia

• Salsinha ou outra erva de sua preferência 
picada a gosto 

Farofa 

• 2 colheres (sopa) de óleo de coco
 
• 1 dente de alho picado 

• ½ xícara (chá) de alho poró em rodelas finas
 
• 1 cebola picada em cubos grandes 

MODO DE PREPARO

1. Moqueca: em uma frigideira, aqueça 
rapidamente o óleo de coco, refogue o alho 
e a cebola. Deixe a cebola dourar e adicione 
o palmito, a banana da terra e os cogumelos. 
Refogue bem. Em seguida, adicione o leite de 
coco e o purê de abóbora. Misture tudo. 

2. Coloque o tomate em cubos, a ervilha, 
a cebolinha, a pimenta dedo de moça, a 
pimenta caiena e o sal. Misture bem e deixe 
cozinhar por alguns instantes com a panela 
tampada. Desligue o fogo, salpique a salsinha 
e sirva. 

3. Farofa: em uma frigideira, aqueça a 
manteiga ghee e doure o alho com o alho 
poró e a cebola. Adicione a farinha e doure 
levemente sem parar de mexer. Acrescente 
as castanhas, a cenoura e as folhas do talo. 
Misture bem. Tempere com o sal e adicione a 
salsinha. Sirva com a moqueca.

MOQUECA VEGANA

• 2 xícaras (chá) de farinha de mandioca 

• 1 xícara (chá) de castanha de caju picada 
grosseiramente 

• 1 cenoura pequena ralada 

• Folhas do talo da cenoura picada 

• 1 colher (chá) de sal do himalaia

• Salsinha picada a gosto
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Cheesecake de morango

Por Kelly Soares
@docevegana
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INGREDIENTES

Para a base:

• 300 g biscoito vegano triturado 

• 100 g de castanha de caju torrada e triturada
 
• 3 colheres de sopa de óleo de coco 

• 2 colheres de sopa de água 

Para o recheio:

• 250 g de tofu 

• 1 caixa de creme de arroz

• 1  colher de sopa de óleo de coco 

• Suco de limão

• Essência de baunilha
 
• 250 ml água 

• 1 colher de sobremesa rasa de ágar-ágar
 
• 2 colheres de sopa de açúcar

Para a cobertura:

• 250 g de morangos
 
• Suco de limão 

• ¼ xícara de açúcar demerara

MODO DE PREPARO

1. Base: triture o biscoito, depois triture a 
castanha no modo pulsar, acrescente o óleo 
de coco e a água até formar uma massa 
homogênea. Espalhe na forma de fundo falso 
e reserve.

2. Recheio: dilua o ágar-ágar e leve ao fogo 
médio por 3 minutos. No liquidificador, 
bata os demais ingredientes até formar um 
creme homogêneo e acrescente o ágar-ágar. 
Ainda quente, torne a bater até que todos os 
ingredientes estejam incorporados.

3. Cobertura: pique os morangos, acrescente o 
açúcar e o suco de limão, leve ao fogo médio 
por aproximadamente 5 minutos ou até que 
a calda tenha reduzido um pouco. 

4. Finalização: com a base ainda na forma, 
acrescente o recheio e leve a geladeira até 
firmar, por aproximadamente 30 minutos. 
Desenforme a torta e acrescente a calda em 
temperatura ambiente. 

CHEESECAKE DE MORANGO
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Bolinho caipira com recheio de pinhão

Por Diogo Venancio
@restaurante_alquimia
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INGREDIENTES

Para a massa:

• 800 ml de caldo de legumes

• 3 colheres de óleo de girassol

• 3 colheres de sopa de farinha de mandioca

• 250 g de farinha de milho flocada amarela

Para o recheio:

• 2 xícaras de chá de pinhão cozido e picado

• ½ cebola roxa picadinha

• 2 dentes de alho picado

• 2 colheres de sopa de salsinha picada

• 2 colheres de sopa de cebolinha picada

• 1 colher de sopa de azeite 

• Pimenta do reino e sal 

*Óleo para fritar

MODO DE PREPARO

1. Massa: em uma panela adicione o caldo 
de legumes e em fogo médio deixar entrar 
em fervura. Adicione o óleo e em seguida 
as farinhas, mexendo bem para não ficar 
empelotado. Quando desgrudar da panela 
esta pronto, reserve.

2. Recheio: em uma frigideira frite o alho 
e cebola no azeite. Adicione os pinhões 
picados e refogue. Em seguida adicione os 
temperos: salsinha, cebolinha, pimenta do 
reino e sal para finalizar.

3. Deixe esfriar um pouco, sove bem a massa 
e faça bolinhas. Abra um buraco e coloque 
o recheio. Modele em formato de bolinho 
caipira ou mesmo bolinhas.

4. Em óleo quente só fritar.

DICAS

1. Modelar a massa ainda morna, pois facita na 
hora de fechar os bolinhos.

2. Para o recheio não ficar muito ressecado, 
incluia requeijão ou queijo vegan, assim além 
de realçar o sabor ficará cremoso.

BOLINHO CAIPIRA COM RECHEIO DE PINHÃO
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Bobo de palmito na mini abóbora

Por Inti Mendez
@intimendez
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INGREDIENTES

• 250 kg de palmito em conserva

• 3 mandioquinhas

• 200 ml de leite de coco

• 2 colheres de sopa de azeite de dendê

• 4 colheres de sopa de azeite

• ½ pimentão verde

• ½ pimentão vermelho

• ½ pimentão amarelo

• ½ cebola

• 1 tomate

• 2 dentes de alho

• Sal a gosto

MODO DE PREPARO

1. Cozinhe as mandioquinha até ficarem moles.
Coloque em liquidificador e adicione o leite 
de coco. Bata ate obter uma consistência de 
creme e reserve.

2. Fatie os palmitos na espessura de um dedo 
e reserve. Corte em cubinhos bem pequenos 
os pimentões, a cebola e o tomate. Amasse 
o alho e leve ao fogo em uma panela com os 
azeites.

3. Junte os pimentões, a cebola e o tomate. 
Deixe refogar por 10 minutos. Adicione 
os palmitos, creme de mandioquinha e o 
sal. Deixe ferver para pegar o gosto por 10 
minutos.

BOBO DE PALMITO NA MINI ABÓBORA
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Lasanha de abobrinha

Por Fabiana Nachbal
@alcachofranaturaloficial
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INGREDIENTES

• 3 abobrinhas italianas fatiadas no sentido do 
comprimento (usar fatiador tipo mandoline)

• 1 couve-flor pequena

• 100 g de tomate seco desidratado

• 6 tomates maduros picados

• 1 cenoura pequena picada

• ½ colher de chá de sal

• 1 colher de sopa de azeite

• 1 pitada de noz moscada

• 2 colheres de sopa de orégano

• 2 xícaras de queijo de castanha temperado

• Folhas de manjericão fresco a gosto

• Castanha do Pará ralada (paramesão)

MODO DE PREPARO

1. Molho branco de couve-flor: lavar, picar os 
buquês e cozinhar a couve-flor (na água 
ou no vapor) até ficar macia. Bater no 
liquidificador com sal, noz moscada e um fio 
de azeite. Reserve.

2. Molho vermelho de tomate seco: no 
liquidificador bater o tomate seco, os 
tomates frescos, orégano, sal, a cenoura 
e um fio de azeite até ficar homogêneo. 
Reserve.

3. Em uma assadeira vá alternando entre 
camadas de molho, fatias de abobrinha e o 
queijo de castanha.

4. Para finalizar, acrescente castanha do Pará 
ralada.

5. Asse em forno médio por 30 minutos ou até 
dourar. Acrescente as folhas de manjericão.

LASANHA DE ABOBRINHA COM QUEIJO DE CASTANHA
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Sucão da vida

Por Luana Ferreira
@luanaferreiramoura
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INGREDIENTES

• 200 ml de água de coco

• 1 cenoura

• ½ chuchu

• ½ beterraba

• ½ limão

• ¼ de manga madura e congelada

• 2 cm de cúrcuma ou gengibre em raíz

MODO DE PREPARO

1. Bata todos os ingredientes no 
liquidificador, exceto a manga. Coe, 
adicione a manga e liquidifique 
novamente. Sirva imediatamente. 

SUCÃO DA VIDA
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Espetinhos de pepperoni

Por Giridhari Gopinath Das
@giridharigopinath
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INGREDIENTES

• 1 ½ xícara de feijão branco

• ¼ xícara de água

• 3 colheres de páprica defumada

• ½ colher de pimenta calabresa

• 1 colher de chá de pimenta do reino

• 2 colheres de sal

• 2 colher de fumaça líquida

• 1 colher de chá de assafetida

• ½ xícara de farinha de arroz

• 4 colheres de óleo de coco

• 2 colheres de azeite de oliva

ESPETINHOS DE PEPPERONI

MODO DE PREPARO

1. Misture o feijão com o purê do arroz até que 
fique uma pasta homogênea, lembre sempre 
de escorrer a água do feijão.

2. Misture os demais ingredientes e bata no 
mixer. Os ingredientes que você quiser 
inteiros deixe-os para misturar no final, como 
o tomate e o gergelim.

3. Use a criatividade, tenha essa receita como 
base e adicione os ingredientes que te 
inspire.

4. Enrole em folhas de bananeiras, amarre 
bem para não entrar água e cozinhe por 30 
minutos. 

5. Coloque na geladeira por algumas horas e 
sirva como preferir, frito ou assado.

6. Como sugestão, seus espetinhos podem 
intercalar azeitonas, tomate cereja e algum 
queijo vegano. 
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Brigadeiro gourmet

Por Rosely Puccini
@asseamagastronomia
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INGREDIENTES

Leite condensado de aveia

• 2 xícaras de açúcar refinado

• 1 ½ xícara de água fervente

• 1 ½ xícara de aveia em flocos

Brigadeiro

• 400 g de chocolate meio amargo (sem leite)

• ¼ xícara de manteiga de cacau em pó

• 1 colher de sopa de cacau em pó

• 320 g de leite condensado de aveia

• 1 colher de sopa de glucose de milho

BRIGADEIRO GOURMET

MODO DE PREPARO

1. Leite condensado de aveia: coloque a água 
fervente no copo do liquidificador e em 
seguida coloque o açúcar. Bata por cerca 
de 2 minutos em potência alta, acrescente 
a aveia e bata mais 3 minutos, até obter um 
creme liso. Conserve em pote fechado na 
geladeira por até 5 dias.

2. Brigadeiro: derreta a manteiga de cacau com 
o cacau em pó. Adicione o leite condensado 
e quando começar a aquecer acrescente a 
glucose. Mexa bem para agregar e adicione 
o chocolate meio amargo. Deixe no fogo 
mexendo sempre por cerca de mais 6 
minutos. Retire do fogo e despeje em um 
refratário de vidro, cubra com plástico 
untado de óleo de milho, e deixe de um dia 
para o outro para não bolear. Não coloque 
na geladeira. Boleie os brigadeiros e passe no 
chocolate granulado, coloque em forminhas 
e sirva em seguida. 

3. Observações: se for enolar o brigadeiro fazer 
com 400g de chocolate. Se for brigadeiro de 
colher usar 100g de chocolate.
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Geleia de amendoim e doce de abóbora

Por Eduardo Corassa
@saudefrugal
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INGREDIENTES

Geleia de amendoim

• 3 ou mais bananas médias

• 150 g de amendoim

• 100 g de tâmaras

• Canela em pó (opcional) ou cacau em pó 
(opcional)

INGREDIENTES

Doce de abóbora

• 20 tâmaras secas sem caroço (150 gramas)

• 1 fatia de abóbora sergipana sem casca     
(450 gramas)

• 1 mamão Papaia pequeno ou 1/5 de um 
mamão Formosa (200 gramas)

• 2 colheres de sobremesa de canela em pó  
(15 gramas)

• ½ de um coco seco fresco ou 10 colheres  de 
coco seco ralado (100 gramas)

MODO DE PREPARO

1. Coloque as bananas muito maduras e os 
outros ingredientes no liquidificador. Vá 
aumentando a quantidade de bananas, ou 
colocando água, o mínimo possível só para 
bater os ingredientes e ficar uma geleia. 
Quanto mais densa melhor.

MODO DE PREPARO

1. Descasque e descaroce a abóbora e 
congele-a por 8 horas. Depois descongele-a. 
Pode ser feito sem congelar, mas fazê-lo é 
melhor para o sabor final da receita. 

2. Agora, corte as tâmaras, descaroce o mamão 
e fatie o coco seco. Liquidifique todos os 
ingredientes por volta de 1 a 2 minutos. 

3. Bata bem, mas não esqueça de colocar os 
alimentos mais ricos em água primeiro, para 
facilitar o liquidificador. Se o seu liquidificador 
não for muito potente, ajude com um 
pouco de água, um pouco mais de fruta 
fresca (mamão ou caqui), ou um biosocador 
(cenoura ou pepino, utilizado para empurrar 
o liquido contra a hélice) e voilá! Mas lembre-
se, queremos um doce e não uma vitamina, 
portanto, muita fruta fresca fornece mais 
água a receita do que precisamos. Lembre-
se, ela deve ser consistente. 

4. Se precisar, aumente a quantidade de 
tâmaras e de coco seco.

GELEIA DE AMENDOIM E DOCE DE ABÓBORA
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Lasanha viva

Por Cris Pinho
@casaraw



INGREDIENTES

Queijo vegetal

• 1 xícara de castanha de caju crua

• 1 limão

• 10 g de orégano

• 5 g de tomilho

• 5 g de sal 

• 150 ml de água

• 20 g de levedura nutricional

Espinafre marinado

• 70 g de espinafre

• 5 g de sal

• 10 g de orégano seco 

• 20 ml de azeite

Molho de tomate

• 6 metades de tomate seco hidratadas por 
duas horas

• 3 tâmaras 

• 1 dente de alho

• 5 tomates

• 15 g de orégano fresco

• Suco de 1 limão

• 10 ml de azeite

LASANHA VIVA

Carne de portobelo

• 100 g de cogumelo portobello

• 6 metades de tomate seco hidratados

• 15 g de missô
 
• 10 g de orégano

• 15 g de sálvia fresca

• 1 pitada de caiena

• 10 ml de melado

• 5 ml de azeite

Abobrinha

• Lâminas de abobrinha marinadas no sal e 
pimenta do reino

MODO DE FAZER

1. Queijo vegetal: bater todos os ingredientes 
no liquidificador.

2. Espinafre marinado: marinar com as mãos.

3. Molho de tomate: bater todos os 
ingredientes no liquidificador.

4. Carne de portobello: processar tudo junto.

5. Para construir as camadas alterne:
• Lâmina de abobrinha
• Carne de portobello
• Molho de tomate
• Espinafre 
• Queijo
• Lâmina de abobrinha



Mini pizza 

Por Natalia Luglio
@natiluglio
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INGREDIENTES

Massa de pizza 100% integral

Fermento:

• 1 colher de sopa de fermento biológico seco

• 1 colher de sopa de melaço de cana

• 2/3 de xícara de água morda

• ½ xícara de farinha de trigo branca orgânica

Adicione:

• 2 colheres de sopa de azeite de oliva

• 1 colher de sopa de sal marinho

• ½ xícara de água morna
 
Massa:

• 3 xícaras de farinha de trigo integral orgânica 
(de preferência com moagem fina)

MODO DE PREPARO

1. Em uma recipiente misture o fermento, o 
melaço, 2/3 de xícara de água morna e ½ 
xícara de farinha de trigo branca. Cubra com 
filme plástico e deixe descansar em um lugar 
morno por 30 minutos. Misture o óleo, o sal 
e ½ xícara de água morna.

 
2. Vá adicionando a farinha pouco a pouco 

enquanto sova a massa. Quando estiver no 
ponto correto (nem tão seca, nem grudando 
nas mãos) coloque em um recipiente, unte 
com um pouco de azeite e deixe crescer por 
uma hora.

 
3. Sove novamente, porcione e abra a massa, 

deve ficar bem fininha, modele a borda. Asse 
em forno pré-aquecido à 220C. Tire do forno 
quando já estiver assada, mas não dourada. 
Recheie e leve ao forno novamente.

MINI PIZZA
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Lehya Fortaleza Vegan

Por Gilberto Bassetto Jr
@gilberto.bassetto
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INGREDIENTES

• 10 g de canela em pó

• 10 g de gengibre em pó

• 5 g de cravo em pó

• 5 g de noz-moscada em pó

• 200 g de pasta de uvas passas pretas

• 100 g de açúcar mascavo

• 100 ml de águal mineral

• 120 ml de óleo de coco extra virgem

• 30 g de castanha de caju crua

• 30 g de castanha do Pará crua

• 30 g de amêndoas cruas

• 60 ml de melado de cana

• 1 cenoura de tamanho médio como 
biossocador

MODO DE PREPARO

1. Em primeiro lugar, deixe as uvas passas de 
molho em água (30 minutos) e reserve. Bata 
as castanhas secas (castanha do Pará, de 
caju e amêndoas) no liquidificador até formar 
uma farinha fina e reserve.

2. Adicione o açúcar mascavo em uma panela 
com 100 ml de água e deixe ferver mexendo 
sempre até dar um ponto de xarope (cuidado 
para não superaquecer e solidificar o açúcar). 
Desligue o fogo, adicione as especiarias em 
pó (canela, gengibre, cravo e noz-moscada) e 
misture bem.

3. Depois, adicione o óleo de coco líquido e o 
melado, misturando bem em cada uma das 
etapas. Se necessário, aqueça um pouco de 
óleo de coco para que esteja líquido.

4. Escorra a água da uva passa e com a 
ajuda de uma cenoura triture a mesma 
no liquidificador até formar uma pasta 
cremosa. Se tiver dificuldade em triturar por 
conta da quantidade, que é relativamente 
pequena para o liquidificador, adicione o 
dobro de uva passa para melhor obter a 
pasta necessária (nesse caso, você só usará 
metade da quantidade de pasta de uva passa 
produzida).

5. Por fim, adicione a farinha de castanha 
moídas e mexa bem até formar uma pasta 
homogênea. Guarde em pote de vidro com 
tampa, preferencialmente na geladeira.

LEHYA FORTALEZA VEGAN
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Refogado de tempê picado

Por Eduardo Lopes e Thomas Hendee
@munartesanal
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INGREDIENTES

• 1 tablete de 275 g de Tempê picado

• 3 colheres de sopa de óleo de coco

• 2 dentes de alho amassados

• 1 colher de sobremesa de gengibre em pó

• 1 colher de sobremesa de páprica defumada

• 5 folhas de couve cortadas finas

• 1 tomate cortado em cubos

• Sal e azeitonas a gosto

MODO DE PREPARO

1. Refogue no óleo de coco o Tempê picado 
com alho, sal e os temperos em pó. Deixe 
dourar bem e adicione a couve cortada, 
azeitonas e o tomate. 

2. Mexa por mais uns 5 minutos. Esse refogado 
pode ser usado como prato principal, 
acompanhado de arroz e salada por exemplo 
ou  como recheios diversos para: coxinha, 
pastel, empada, tacos, escondidinhos, bolos 
salgados, etc.

REFOGADO DE TEMPÊ PICADO
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Choco-banana muffins

Por Daniel Simas
@veganosp
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INGREDIENTES

• 125 ml de óleo vegetal

• 150 g de açúcar demerara

• 4 bananas muito maduras

• 175 g de farinha de trigo

• 1 colher de sopa de essência de baunilha

• 1 colher de sopa de fermento em pó

• 1 colher de chá de bicarbonato de sódio

• 1 colher de chá de sal 

• 80 g de castanha de caju picada 

• 60 g de uva passa preta 

• 120 g de chocolate amargo picado

• Canela em pó a gosto (recomendo duas 
colheres de chá).

MODO DE PREPARO

1. Pré aqueça o forno a 180 graus.

2. Unte e enfarinhe uma forma de buraco 
central.

3. Em uma vasilha, bata o açúcar, o óleo e a 
baunilha. Amasse as bananas com um garfo, 
acrescente na mistura e bata mais um pouco. 
Nesse momento, você pode colocar a canela 
em pó, se desejar. 

4. Junte a farinha misturada ao fermento, 
ao sal e bicarbonato. Incorpore bem. Por 
último, com uma espátula de borracha, 
delicadamente, insira a castanha de caju, as 
passas - que podem ser hidratadas em rum 
ou água morna por 10 minutos - o chocolate 
picado. 

5. Reserve algumas passas, um pouco da 
castanha e do chocolate se quiser decorar a 
superfície do bolo com eles.

6. Deite sobre a forma e leve ao forno por 
aproximadamente 45 minutos ou até que 
espetando um palito no centro do bolo, ele 
retorne limpo. Cuidado! Se você espetar o 
chocolate ele manchará o palito. Certifique-
se de que a massa esta sequinha. Espere 
esfriar um pouco e desenforme.

7. Pode ser assado também em formas de 
muffin com forminhas de papel. Nesse caso, 
o tempo de forno diminui para 25 minutos. 
Encha até 2/3 da forma para que não 
transborde.

CHOCO-BANANA MUFFINS

RENDIMENTO

• 1 bolo médio de aproximadamente 1kg ou 
15 muffins.
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Torta de manga

Por Juliana Gondo
@cake_vegan_cake
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INGREDIENTES

Base:
• 200 g de amêndoas torradas e moídas (ou 

oleaginosa de seu preferência: amendoim, 
castanha do Pará, etc)

• 200 g de tâmaras secas e sem caroço (ou 
fruta seca de sua preferência: uva passa, 
banana seca, etc)

• ½ colher de sopa de óleo de coco

• Pitada de sal marinho

Recheio:

• 2 mangas palmer grandes e maduras

• 400 ml de leite de coco fresco

• 200 g de tofu orgânico

• ½ colher de sopa de ágar-ágar

Topo:

• 3 colheres de sopa de purê de manga

• 150 ml de água

• 1 colher de café de ágar-ágar

MODO DE PREPARO

1. Base: junte todos os ingredientes em um 
processador e processe ate virar uma farofa. 
Passe a mistura para a forma e modele a 
massa de maneira uniforme no fundo da 
forma.

2. Recheio: ferva o ágar-ágar mais o leite 
de coco por 2 minutos e reserve. Lave, 
descasque e corte as mangas e bata sem 
agua no liquidificador. Extraia todo o suco 
das mangas para não desperdiçar. Separe 
3 colheres de sopa desse purê de manga e 
reserve. Junte o leite de coco fervido com 
ágar-ágar no liquidificador mais o tofu e bata 
por 2 minutos. Coloque o creme batido na 
base e reserve.

3. Topo: ferva o ágar-ágar na água por 
2 minutos e junte ao purê de manga. 
Misture bem e espere esfriar um pouco. 
Cuidadosamente coloque este última camada 
por cima do recheio. Leve a geladeira por 
aproximadamente 2 horas.

RENDIMENTO

• 12 fatias

RECIPIENTE

• Forma de fundo removível de 
aproximadamente 24 cm.

TORTA DE MANGA
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Quibe de sorgo

Por Renato Caleffi
@lemanjue
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INGREDIENTES

• 2,420 kg de sorgo cozido e triturado 

• 2 cebolas roxas

• 4 tomates picados

• Hortelã picado grosseiramente (a gosto)

• Salsa picada (a gosto)

• Sal temperado (a gosto)

• Suco de 2 limões pequenos

• 180 ml de azeite de hortelã
 
• 500 g de biomassa de banana verde

• Zatar (a gosto)

MODO DE PREPARO

1. Misturar todos os ingredientes.

2. Assar com alumínio por 15 minutos em 180 
graus.

3. Depois asse mais 20 minutos sem o alumínio.

4. Se a biomassa estiver muito mole, 
acrescentar 120 g de polvilho doce.

QUIBE DE SORGO

RENDIMENTO

• 35 pedaços
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Mousse de chocolate de abacate

Por André Vieland
@chefandrevieland
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INGREDIENTES

• 1 abacate bem maduro

• 3 colheres de cacau em pó

• 5 colheres de açúcar (pode ser mascavo, 
demerara, melado de cana, agave, etc)

MODO DE PREPARO

1. Bata tudo no liquidificador. Sirva gelado.

MOUSSE DE CHOCOLATE DE ABACATE
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