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TORRADAS COM PATÊ DE CENOURA E TOMATE SECO  
E ABACATE COM LIMÃO SICILIANO 

 

 
 
 
Ingredientes 
 
Patê de cenoura com tomate seco 
• 5 cenouras descascadas e cozidas 
• 5 tomates secos 
• 2 colheres de sopa de missô  
• 3 colheres de sopa de azeite de oliva 
• 1 colher de chá de páprica defumada 
• 1 colher de chá de mostarda em pó 
• 1 dente de alho (pra ficar mais gostoso, asse o alho no forno por 

aproximadamente 20 minutos enrolado em papel alumínio) 
• Sal e pimenta a gosto 

 
Maionese de abacate com limão siciliano 
• 1 abacate 
• Suco de 1/2 limão siciliano 
• 1 colher de chá de lemon pepper 
• 1 colher de chá de açafrão em pó 
• Salsinha picada 
• Sal a gosto 
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Modo de preparo 
 
Patê de cenoura com tomate seco 
Processe todos os ingredientes em um processador / liquidificador por 
aproximadamente 15 minutos, mexendo às vezes, até obter uma pasta 
cremosa e consistente (sem pedacinhos de cenoura). Se for preciso adicione 
um pouco mais de azeite de oliva ou até mesmo um pouquinho de água. 
Confira o tempero e sirva com torradas, em sanduíches, ou com palitos de 
cenoura e pepino. 
 
Maionese de abacate 
Em uma tigela, amasse o abacate com um garfo, mas deixe alguns 
pedacinhos grandes. Adicione o suco do limão siciliano e o restante do 
temperos e mexa bem. Cheque o tempero e sirva. 
 
Notas 
Ambos podem ser guardados na geladeira em um recipiente fechado por 
aproximadamente 3 dias, mas são mais gostosos se consumidos logo. 
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PANQUECA VEGANA E PROTEICA 
 

 
 
Tempo de preparo:5 min Tempo de cozinhar:10 min Tempo total:15 min  
 
Ingredientes 
• 1/5 xícara de farinha de aveia (caso seja celíaco compre a sem glúten 

/ caso só tenha a em flocos em casa, basta triturar ela no 
liquidificador) 

• 1 colher de sopa de farinha de linhaça (caso só tenha a linhaça em 
grão, triture no liquidicador ou processador) 

• 1 colher de sopa de chia 
• 1 banana amassada 
• 1 colher de chá de fermento 
• 1 colher de chá de canela 
• 1/5 xícara de leite vegetal (ou água) 
• Essência de baunilha (ou amêndoa / outra de sua preferência) 
• 1 beterraba para dar a cor 

 
Opcional para o recheio: pasta de amendoim, uva passa, coco ralado, nibs 
de cacau... 
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Modo de preparo 
 
Retire a casca da beterraba e rale na parte mais fina do ralador. Esprema o 
bagaço com a ajuda de uma colher e guarde o líquido em um recipiente. 
Reserve. 
Em um recipiente médio, misture todos os ingredientes e vá adicionando o 
suco da beterraba aos poucos para a cor ficar na intensidade desejada (se 
ficar muito líquido adicione um pouco mais de farinha de aveia). Deixe 
descansar por aproximadamente 2 minutos. 
Esquente uma frigideira, unte com um pouco de óleo de coco (se for 
antiaderente não há necessidade), coloque um pouco da massa, espalhe com 
uma colher e deixe fritar por aproximadamente 3 minutos ou até perceber 
que ela já pronta para ser virada. Vire e frite do outro lado por mais 2 
minutos. 
Sirva com o que você preferir! Você pode fazer várias panquecas pequenas 
em camadas com pasta de amendoim e vários toppings diferentes. 
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WRAP INTEGRAL DE TOFU E SHIMEJI 

 

 
Tempo De Preparo:15 Min Tempo De Cozinhar:20 Min Tempo Total:35 
Min 
 
Ingredientes 
 
Wraps integrais 
• 200g de tofu marinado 
• 100g de shimeji preto 
• 1 cebola picada 
• 2 colheres de sopa de óleo de coco 
• 3 colheres de sopa de shoyu 
• 1 colher de café de páprica picante defumada 
• Cebolinha picada 
• Sal a gosto 

Opcional: cenoura ralada, tomate, alface 
Para Marinar O Tofu 
• Suco de meio limão 
• 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico 
• 1 colher de sopa de azeite 
• Sal e pimenta a gosto 
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Modo De Preparo 
 
Marinada 
Amasse o tofu com um garfo para que ele fique em pedaços uniformes. 
Adicione os ingredientes, misture e deixe descansar por aproximadamente 
10 minutos. Quanto mais tempo ele ficar marinando mais intenso será o 
sabor. 
 
Wrap Integral De Tofu Com Shimeji 
Em uma frigideira média, doure a cebola no óleo de coco até que ela fique 
murchinha. Adicione o tofu e mexa. Deixe cozinhar em fogo médio por 
aproximadamente 10 minutos ou até perceber que a água do tofu evaporou. 
Enquanto isso, lave o shimeji e divida ele em partes menores. Quando o 
tofu estiver seco o suficiente para começar a dourar e ficar com partes 
queimadinhas, adicione o shimeji, o shoyu, a páprica, o sal e a cebolinha. 
Mexa até que o shimeji murche, acerte o sal e reserve em um recipiente. 
Na mesma frigideira, doure cada wrap dos dois lados para ficarem mais 
crocantes. Transfira para um prato e monte com o recheio de tofu com 
shimeji e o que mais preferir - eu usei alface, tomate e cenoura ralada. Sirva 
imediatamente! 
 
Notas 
Caso seu tofu esteja com muita água aconselho secá-lo um pouco com um 
pano, pressionando com as mãos para que ele absorva o máximo de líquido 
possível. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por	Marissol	Rios		

BOLO DE BANANA VEGANO FACIL 
 

 
 
Tempo De Preparação:10 Min Tempo De Cozimento:40 Min Tempo 
Total:50 Min Rendimentos 12 
 
Ingredientes 
• 4 bananas bem maduras amassadas (usei a prata - se for usar caturra 

ou nanica, use 3) 
• 1/4 xícara de óleo de coco (ou outro) 
• 1/4 xícara de água 
• 2/3 xícara de açúcar mascavo 
• 2 xícaras de farinha de aveia (ler observações) 
• Especiarias a gosto (usei 1 colher de chá de canela, 1 colher de café de 

cravo em pó, e 1 de café de noz moscada) 
• 1 colher de sopa de fermento em pó 
• Mix de castanhas, açúcar mascavo e canela para a crostinha 

 
Instruções 
Unte a forma que for usar (usei uma retangular de pão de 27X12cm) e 
preaqueça o forno a 200ºC. 
Em uma tigela, amasse bem as bananas, acrescente o óleo de coco em estado 
líquido, a água e o açúcar e misture bem. Adicione a farinha, a proteína (se 
estiver usando), as especiarias e mexa bem. Acrescente o fermento e 
incorpore. Se quiser pode usar 1 colher de sopa de vinagre de maçã pro bolo 
ficar mais fofinho. 
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Despeje a massa na forma untada e salpique canela, mascavo e castanhas 
por cima - com avelã, nozes e amêndoas ficou sensacional. Asse por 
aproximadamente 40 minutos a 200ºC ou até que esteja douradinho 
 
Observações 
Ao invés do mascavo, você pode usar 1 e 1/2 xícara de frutas secas, como 
descrito no texto. Também já fiz uma versão com 1/2 xícara de eritritol e 
1/4 de mascavo que ficou super bom! 
Você pode substituir 1/4 de xícara da farinha pela mesma quantidade de 
proteína vegana sabor baunilha - uso da Chocolife - nesse caso, use 1/3 de 
xícara de água ao invés de 1/4. 
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SPAGHETTI DE ABOBRINHA À BOLONHESA DE COGUMELOS 
 

 
 

Tempo De Preparação:20 Min Tempo De Cozimento:20 Min Tempo 
Total:40 Min Rendimentos 4 
 
Ingredientes 
• 4 abobrinhas italianas 
• 400 gr de cogumelos - usei shitake e shimejii 
• 50 gr de cenoura - aproximadamente 1 cenoura 
• 50 gr de aipo - 1 aipo 
• 50 gr de cebola - 1 cebola média 
• 2 a 3 dentes de alho 
• 300 gr de molho de tomate caseiro ou tomates pelados 
• ½ copo de vinho branco seco 
• ½ copo de brodo ou água limpa 
• ½ copo de leite vegetal - usei de castanha de caju 
• 4 colheres de sopa de azeite 
• 1 colher de café de páprica defumada 
• ½ colher de café de noz moscada 
• ½ colher de café de canela em pó 
• cheiro verde a gosto 
• sal e pimenta do reino a gosto 
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Instruções 
Prepare o mise en place: higienize todos os ingredientes e pique os 
ingredientes do molho BEM picadinhos. Prepare o leite vegetal e rale as 
abobrinhas no sentido vertical - só a parte da casca, não usaremos o miolo 
que é mais mole (você pode usar raladores especiais para que fiquem ainda 
melhores - é só dar uma procuradinha no google). 
Em um frigideira ou uma panela, coloque o azeite e acrescente a cebola. 
Doure bem, em fogo baixo, por uns 3 minutos, mexendo sempre. 
Coloque a abobrinha em um escorredor de arroz e salpique sal, misturando 
bem. Dessa forma ela vai eliminar o excesso de líquido enquanto você 
prepara o molho. 
Acrescente o alho e espere dourar. 
Coloque os cogumelos picadinhos, a páprica defumada e a pimenta do reino 
e mexa bem por uns 2 minutos. 
Adicione o vinho e mexa delicadamente até que evapore todo o álcool. 
Acrescente o molho de tomate, o brodo (ou água), e os demais temperos 
(exceto o cheiro verde) e tampe a panela. Deixe cozinhar bem, em fogo 
baixo, enquanto você finaliza o spaghetti. 
Em outra frigideira ou panela, despeje um fio de azeite e refogue a 
abobrinha. Ela deve ficar ao dente, não deixe amolecer demais. Uns 2 
minutinhos serão suficientes. Reserve. 
Quando o molho estiver mais denso e bem cozidinho, desligue o fogo, 
acrescente o leite vegetal e misture bem. 
Misture a abobrinha e o molho, adicione o cheiro verde e deixe a panela 
tampada por uns 3 minutinhos para pegar o sabor. 
Sirva-se e depois me conte o que achou 
 
Observações 
Você pode ir variando as ervas para obter sabores diferentes dê preferência 
para manjericão, manjerona, salsinha, cebolinha, orégano, e tomilho. 
Se você não tiver ou não quiser usar todos os ingredientes da receita, tudo 
bem! Como eu disse, eles instituíram na Itália que essa seria a receita 
"tradicional", mas na verdade cada família tem sua própria receita, então 
use sua imaginação pra recriar a sua preferida 
Se você não encontrar páprica defumada, pode usar qualquer ingrediente 
defumado (existe tofu defumado, por exemplo) ou simplesmente não usar. 
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RISOTO DE ALHO PORÓ, SHIITAKE E TOMATE CEREJA 

 

 
 

 
Tempo De Preparação:20 Min Tempo De Cozimento:1 Hr Tempo Total:1 
Hr 20 Min 
 
Ingredientes 
• 300gr de arroz cateto vermelho (pode ser outro) 
• 1 litro de brodo (caldo de legumes) ou água* 
• Água quente para terminar de cozinhar o arroz, caso preciso 
• 1 cebola picadinha 
• 1/4 xícara de azeite de oliva 
• 1/2 xícara de vinho branco seco - opcional 
• 2 dentes de alho 
• 1 alho poró 
• 200gr de tomate cereja 
• 200gr de shiitake 
• 3 colheres de sopa de biomassa de banana verde (opcional) 
• Temperinhos a gosto (usei noz moscada, pimenta do reino, louro e 

manjericão) 
• Sal a gosto 
• cheiro verde e mix de castanhas trituradinhas pra finalizar 
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Instruções 
Pra começar, preaqueça o forno a 250ºC mais ou menos. 
Em uma forma de vidro, coloque os tomates já lavadinhos, 1 dente de alho 
macerado, 3 colheres de sopa de azeite, sal e pimenta do reino. Misture bem 
e leve ao forno por aproximadamente 30 minutos. 
Enquanto isso, deixe os demais ingredientes prontinhos: fatie o alho poró 
(inclusive a parte verde), pique a cebola em cubinhos bem pequenos, corte 
o shiitake em pedaços menores., pique o cheiro verde e triture as castanhas. 
Use o restante do azeite para fritar a cebola picadinha já na panela que você 
vai fazer o risoto. Em fogo baixo/médio, mexa bem pra não queimar e, 
quando estiver quase transparente, acrescente o alho macerado e deixe 
dourar. 
Coloque o arroz na mesma panela e dê uma "fritadinha" nele também. 
Acrescente o alho poró, o shiitake, o sal, o vinho e mexa bem. 
Lembre de olhar o tomate no forno e ver se já estão murchinhos Se já, pode 
tirar do forno e reservar. 
Acrescente os temperos, um pouco do brodo quente e deixe ferver. Aos 
poucos, vá colocando mais brodo e mexendo o arroz. Nesse meio tempo, 
enquanto a água está fervendo, acrescente a biomassa e dilua bem. Ela vai 
ajudar seu risoto a ficar cremoso, mas não é super necessária! 
Vá experimentando o risoto e, se o brodo acabar, use mais água quente para 
terminar de cozinhar o arroz. Ele está bom assim que estiver al dente (aqui 
em casa levou uns 40 minutos) não deixe cozinhar demais senão vai virar 
uma papinha. 
Pra finalizar, acrescente o tomate confitado (pode jogar todo o caldinho 
dele no risotto), de uma mexidinha de leve pra que eles não de desfaçam 
muito, e sirva com cheiro verde e castanhas tostadinhas 
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PETIT GATEAU DE CHOCOLATE, CANELA E PIMENTA 

 

 
 

Tempo De Preparo:5 Min Tempo De Cozinhar:3 Min 
 
Ingredientes 
• 1/2 xícara de farinha de trigo 
• 1/2 xícara de farinha de castanha do pará (basta processar as 

castanhas até ficar em consistência de farinha - você pode usar 
amendoim também caso queira deixar a receita mais barata, rs) 

• 200g de chocolate meio amargo (vegano e sem açúcar - eu usei o da 
NUTRAWELL) 

• 1 colher de sopa de óleo de coco (pode substituir por óleo vegetal) 
• 1 colher de sopa de melado de cana 
• 1 xícara de leite vegetal (usei o de castanha de caju da A Tal da 

Castanha) 
• 1 colher de sobremesa de canela 
• 1 colher de chá de pimenta em pó 
• 1 colher de chá de fermento 
• Uma pitada de sal 
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Modo De Preparo 
Derreta 100g do chocolate no microondas e, em seguida, em uma tigela, 
misture ele com o restante dos ingredientes. Depois distribua em duas 
canecas (ou mais dependendo do tamanho das suas), corte o restante do 
chocolate em pedaços e coloque no meio da massa em cada caneca (pode 
caprichar!). Leve ao microondas por 3 minutos. Depois cheque se a massa 
está cozida e pronto! Sirva imediatamente com um pouco de canela 
polvilhada. 
 
Notas 
Como a potência de cada aparelho é diferente, se a massa não estiver cozida, 
deixe mais 30seg no microondas. Caso você ache que a massa está seca, 
coloque mais um pouquinho de leite vegetal na caneca e leve ao microondas 
de novo! 
Você também pode fazer essa receita no forno 
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COOKIES DE CACAU E PIMENTA ROSA 
 

 
 

Tempo De Preparo:5 Min Tempo De Cozinhar:15 Min Tempo Total:20 
Min 
 
Ingredientes 
• 2 bananas amassadas 
• 1/2 xícara de óleo de coco (ou óleo vegetal de sua preferência) 
• 1 xícara de farinha de aveia 
• 1/2 xícara de aveia em flocos 
• 1/2 xícara de farinha de coco 
• 2 colheres de sopa de cacau em pó 
• 2 colheres de sopa de pasta de amendoim 
• 1 colher de sopa de melado de cana 
• 1 colher de chá de canela em pó 
• 2 colheres de sopa de pimenta rosa (a quantidade varia de acordo com 

a sua preferência) 
 
Opcional: amendoim (pode ir direto na massa ou apenas colocar direto nos 
cookies antes de assar) 
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Modo De Preparo 
Misture todos os ingredientes em uma tigela até obter uma massinha 
homogênea (você pode adicionar a pimenta rosa e amendoim direto na 
massa ou colocá-los por cima dos cookies moldados). Pré-aqueça o forno a 
180°. 
Modele a massinha em formato de cookies e distribua em uma assadeira. 
Asse por aproximadamente 15 minutos ou até perceber que estão 
começando a ficar torradinhos. 
 
Notas 
Os cookies podem ser guardados em um recipiente fechado for a da 
geladeira por 2 dias. 
Você pode variar o sabor dos cookies adicionando qualquer outro 
ingrediente de sua preferência! 
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MOUSSE DE MARACUJÁ 
 

 
 

Tempo De Preparo:10 Min Tempo Total:20 Min 
 
Ingredientes 
• 2 xícaras de castanhas de caju deixadas de molho por 24 horas 
• 1 xícara da polpa do maracujá (aproximadamente 2 maracujás) 
• 1/2 xícara leite vegetal 
• 1/2 xícara de água 
• 2 colheres de sopa melado de cana 
• 1 colher de sopa de agar agar 
• Opcional: uma pitada de canela em pó 
• Para a calda 
• Polpa de 2 maracujás 
• 1 colher de sopa de melado de cana (ou açúcar / outro adoçante de 

sua preferência) 
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Modo De Preparo 
Em uma panela em fogo médio, dissolva o ágar ágar no com 1/2 xícara de 
água filtrada até obter um creminho viscoso. Em um processador, adicione 
as castanhas de caju, o leite vegetal, a água com ágar ágar, o melado de cana 
e o maracujá*. Processe até obter um creme homogêneo e sem pedaços. 
Coloque no recipiente de sua preferência e leve para a geladeira por 
aproximadamente 5 horas. 
Para a calda, basta misturar a polpa com o melado de cana e reservar na 
geladeira. 
Sirva com a calda por cima e de preferência bem geladinho. 
 
Notas 
*se você não gostar das sementes, bata o maracujá no liquidificador com 
um pouco de água, coe e use apenas o suco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por	Marissol	Rios		

 
CAJUZINHO VEGANO 

 

 
 
 

Tempo De Preparo:15 Min Tempo De Cozinhar:10 Min Tempo Total:25 
Min 
 
Ingredientes 
• 1 xícara de ameixa seca 
• 1 xícara de amendoim torrado 
• 3 colheres de sopa de cacau em pó 
• Açúcar demerara para passar os cajuzinhos 

 
Opcional caso queira adoçar mais: 2 colheres de sopa de açúcar mascavo 
 
Modo De Preparo 
Processe o amendoim torrado em um processador até que vire uma farinha 
(veja foto no post). Adicione as ameixas e o cacau e processe até obter uma 
massa moldável e homogênea. 
Molde a massa no formato de cajuzinhos e passe-os no açúcar demerara. 
Enfeite com amendoim e coloque-os em forminhas de papel ou onde preferir 
servir! 
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Notas 
Caso passe eles no açúcar demerara procure comer logo porque o açúcar 
tende a derreter depois de um tempo. 
Para o doce ser completamente sem açúcar, passe os cajuzinhos em outro 
topping, como coco ralado, cacau ou farelo de amendoim, por exemplo. 
Lembrando que embora não leve açúcar, o doce contém açúcares naturais 
da ameixa. Diabéticos devem consumir com moderação. 

 


