
Receitas Nutricionais – Vegetarianas

Babaganoush

Ingredientes:

1 berinjela grande (de preferência orgânica)
2 dentes de alho pequenos (sem o miolo)
8 colheres de sopa de azeite de oliva
3 colheres de sopa de tahine (pasta de gergelim)
Suco de 1 limão médio a grande
Sal marinho a gosto

Modo de preparo:

Lavar bem a berinjela e cortar em cubos.
Cortar 1 dos dentes de alho bem picadinho.
Aquecer 2 colheres de sopa de azeite numa panela, adicionar o alho e deixar por 1 
minuto (cuidado para não tostar), em seguida adicionar a berinjela e refogar até que 
fique macia, caso seja necessário adicionar um pouquinho de água para que não pegue 
no fundo. Colocar para refrigerar.
Depois de refrigerada (aproximadamente 2 horas), retirar o miolo do outro alho e cortar 
em 4 pedaços. Colocar a berinjela, o alho, o tahine, o suco de limão, sal e azeite no 
liquidificador e bater bem até formar uma pasta cremosa e homogênea.

Bolinho de Grão de Bico

Ingredientes:

1 xícara de grão-de-bico (ou a mesma medida de lentilha cozida)
1 colher de sopa de farinha de linhaça dourada
150ml de água
½ cebola
1 dente de alho
2 colheres de sopa de farinha de quinoa
Farinha de mandioca para empanar
Cheiro verde a gosto
Sal marinho a gosto
2 colheres de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a farinha de linhaça, adicione 150ml de água e deixe 
descansar por uma hora, até formar um gel. Bata em um processador o grão-de-bico (ou 
a lentilha), a cebola e o alho. Se necessário adicione um pouco de água, mas não pode 
ficar muito ralo. Transfira para outro recipiente, adicione os temperos, a farinha de 
quinoa e o gel de linhaça, e misture bem. Faça bolinhas, passe na farinha de mandioca e
leve para assar por 20 minutos em forno preaquecido a 200ºC.

Empadinhas veganas

Ingredientes da massa:

200g de purê de grão de bico firme



50g de fubá orgânico
30g de polvilho doce
1 colher de chá de sal marinho
3 colheres de sopa de azeite de oliva
2 colheres de sopa de chia
Azeite de açafrão para pincelar
Gergelim para polvilhar

Modo de preparo da massa:

Deixar aproximadamente 1 xícara de grão de bico de molho na água por no mínimo 6
horas. Descartar a água e lavar bem. Cozinhar o grão de bico na pressão por 30 minutos. 
Fazer um purê firme e homogêneo de grão de bico. Adicionar os demais ingredientes e 
misturar até a massa ficar homogênea, levemente quebradiça. Forrar forminhas de 
empada com a massa, rechear e fazer a tampinha. Pincelar o azeite de açafrão, 
polvilhar gergelim e assar em forno pré aquecido entre 200°C e 220°C por 
aproximadamente 25 minutos.

Escondidinho de Abóbora Vegetariano

Ingredientes

Massa:

2 xícaras de abóbora vermelha, cortada em cubos
2/3 de xícara de farinha de quinoa
1 cebola, picada
3 dentes de alho, amassados
1 colher de sopa de azeite
1 colher de sopa de biomassa de banana verde

Recheio:

2 xícara de shiitake, shimeji, cogumelos de paris e champignon
1 colher de sobremesa de azeite
1 colher de sopa de mostarda escura

Modo de preparo:

Cozinhe a abóbora ao ponto de desmanchar. Reserve. Em uma panela refogue no azeite a
cebola e o alho. Em seguida, adicione a abóbora, a biomassa, a farinha de quinoa, o sal 
e a pimenta do reino. Mexa até que fique um purê mais grosso. Em outra panela prepare
o recheio, refogando os cogumelos no azeite, com a mostarda escura. Depois é só 
montar: intercale uma camada da abóbora com uma camada de recheio e vá 
completando até que a última camada seja a abóbora.

Falafel vegano proteico

Ingredientes:

1 xícara de quinoa cozida
2 xícaras de grão de bico cozido e amassado como purê firme (deixar de molho antes de 
cozinhar)
1 cenoura média ralada
1 cebola roxa pequena picadinha



1 dente de alho sem o miolo ralado
½ maço de salsinha
Sal marinho a gosto
Pimenta síria a gosto
Noz-moscada a gosto
Cominho a gosto
1 colher de sopa de gel de chia
1 colher de sopa de tahine
Açafrão da terra
1/2 xícara de flocos de aveia (se necessário para dar ponto)

Modo de preparo:

Misturar todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Unte as mãos com 
azeite e molde no formato de croquetes, caso esteja muito mole adicione a aveia. Leve 
para assar em forno pré aquecido 200°C – 220°C por aproximadamente 20 a 25 minutos 
até dourar. Se possível usar uma forma furadinha (de pizza) para o calor passar e não 
precisar virar. Se tiver dourador, acione.

Hambúrguer de soja

Ingredientes:

1 pacote de Proteína texturizada de soja (pequena)
2 colheres de sopa linhaça (deixar de molho na água)
Cebola
Alho
Cebolinha
Salsinha
Sal à gosto
Trigo

Modo de preparo:

Hidratar a soja, em seguida passar água fria em cima da soja e amassar para retirar o 
excesso de água. Colocar 2 colheres de sopa de linhaça em meio copo de água e deixar 
por meia hora.
Refogar a cebola e o alho, após misturar todos os ingredientes, colocar o meio copo de 
linhaça com água junto e ir acrescentando trigo até criar uma liga. Fazer os 
hambúrgueres e congelar em forma untada por 2 horas, após colocar em saquinhos 
especiais para alimentos, manter no freezer.

Iogurte de macadâmia com calda de açaí

Ingredientes:

1 xícara de macadâmia sem sal e crua
2 xícaras de água mineral
Raspas de ½ limão
1 colher de chá de Agar Agar
Raspas do limão a gosto
Água



Modo de preparo:

Deixar a macadâmia de molho por no mínimo 6 horas, descartar a água, lavar bem e 
colocar no liquidificador. Numa panela adicionar as 2 xícaras de água mineral e o Agar 
Agar e deixar ferver por 3 minutos mexendo sempre. Rapidamente desligar a chama e 
despejar no liquidificador para bater com a macadâmia por aproximadamente 3 minutos 
até ficar bem liso. Despejar a mistura num recipiente de vidro, colocar as raspas de 
limão e refrigerar por no mínimo 3 horas e você terá sua base pronta.

Molho branco Raw

Ingredientes:

1 xícara de castanha de caju cruas
1 xícara de água
2 colheres de suco de limão (preferencialmente siciliano)
1/2 dente de alho pequeno sem o miolo
1 colher de chá de sal marinho
1 colher de cafezinho de noz-moscada a gosto
2 colheres de sopa de manjericão
Manjericão para decorar

Modo de preparo:

Colocar as castanhas de molho por 6 horas, escorrer, lavar bem e reservar. Bater todos os
ingredientes no liquidificador até formar um creme. Corrigir os temperos Se ficar muito 
grosso adicionar um pouco mais de água, regar as almôndegas e decorar com 
manjericão.

Panqueca de banana com aveia e canela

Ingredientes:

1 banana pequena amassada
3 colheres de sopa de farelo de aveia
1 colher de sopa de flocos de amaranto
1 colher de sopa de farinha gel de linhaça
1 colher de chá de canela
2 a 3 colheres de sopa de água ou leite vegetal
Óleo de coco para untar

Modo de preparo:

Misturar todos os ingredientes até ficar uma massa homogênea. Untar uma frigideira 
com óleo de coco. Aquecer rapidamente e despejar a massa espalhando-a com auxilio de
uma espátula
Cozinhar em fogo baixo de ambos os lados cuidando para não queimar.

Pesto Detox

Ingredientes:

1 maço de manjericão orgânico



40g de castanha de baru (1 punhado cheio)
1 ½ xícara de floretes de brócolis branqueado
150mL de azeite de oliva extra virgem
100mL de água mineral
1 colher de chá de spirulina
1 dente de alho pequeno
Sal a gosto
Pimenta, açafrão e tomilho a gosto

Modo de preparo:

Cozinhar o brócolis no vapor e resfriar. Bater todos os ingredientes no liquidificador ou 
processador.
Conservar sob refrigeração por 3 dias ou congelar por até 60 dias.

Polvilhinhos proteicos

Ingredientes:

250g de inhame cozido e amassado
150g de polvilho azedo
100g de polvilho doce
4 colheres de sopa de azeite de oliva
Quanto suficiente de água mineral (aprox. 100mL)
3 colheres de sopa de chia
5 colheres de sopa de flocos de amaranto
2 colheres de chá rasas de sal marinho
1 colher de sobremesa de açafrão da terra

Modo de Preparo:

Misturar os ingredientes exceto o inhame e fazer uma farofa com as mãos. Adicionar o 
inhame
amassado e misturar bem com as mãos. Adicionar um pouco da água, o ponto da massa é
até que desgrude das mãos, cuidado para não deixar a massa quebradiça nem muito 
mole. Modelar na forma de bolinhas e assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 
aproximadamente 35 minutos. Congelar os outros polvilhinhos.

Risoto de soja desfiada

Ingredientes:

200g de proteína de soja hidratada e escorrida
4 tomates grandes
2 cebolas
6 dentes de alho
1 ramo de cheiro verde
feno grego, curry, sal e pimenta do reino à gosto
200 ml de leite de coco
2 xícaras de arroz

Modo de Preparo:

Em uma panela, aqueça óleo. Coloque 3 dentes de alho picado, e antes de deixar dourar,



acrescente o arroz. Coloque água no dobro do nível do arroz, e sal à gosto. Em um 
liquidificador, coloque de pouco a pouco a proteína de soja, na função pulsar. Não 
coloque grande quantidade, senão o peso da soja irá fazer o liquidificador patinar, e a 
soja não desfiará. Em outra panela, aqueça o óleo, adicione o feno grego, deixe os grãos
estourarem, mas cuide para não queimar, pois isto amarga a preparação. Rapidamente 
adicione a cebola, e um pouco depois o alho. Coloque curry, sal e pimenta do reino. 
Depois, coloque a soja desfiada para absorver o tempero. Refogue por uns 10 minutos, 
coloque o
arroz cozido e o leite de coco. Desligue o fogo e adicione a salsa picada. Monte em aros 
para ficar esteticamente bonito.

Salada de Lentilha

Ingredientes:

500g de lentilha
1 cebola grande picada
1 dente de alho amassado
1 maço de cheiro verde picado
Azeite e vinagre a gosto
Sal e pimenta do reino a gosto
Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, junte a lentilha, a cebola, o alho e o cheiro verde. Tempere com sal e 
pimenta do reino. Acrescente água até ficar quatro dedos acima dos grão. Cozinhe até 
as lentilhas ficarem macias. Retire do fogo e escorra. Coloque a lentilha em uma 
saladeira, tempere com o azeite e o vinagre e deixe na geladeira por quatro horas para 
apurar o gosto. Momentos antes de servir, acrescente hortelã.

Tofu marinado

Ingredientes:

300g de tofu orgânico
1 colher de sobremesa de óleo de gergelim
1/2 pimenta dedo moça picadinha
3 colheres de sobremesa de gengibre ralado
5 colheres de sopa de shoyu sem glutamato
1 colher de sobremesa de pasta de amendoim sem sal
Cebolinha a gosto
Gergelim a gosto

Modo de preparo:

Cortar todos os ingredientes inclusive o tofu em pedaços menores. Temperar e deixar 
descansando no mínimo 15 minutinhos (até 1 hora). Aquecer uma frigideira antiaderente
untada com azeite. Fritar de ambos os lados até criar uma casquinha, cuidado pra não 
queimar!



Tofupiry

Ingredientes:

1 peça de tofu orgânico
Suco de 1 limão
5 colheres de azeite de oliva
Noz-moscada a gosto
1 colher de chá de sal
½ xícara de água mineral
Ervas a gosto

Modo de preparo:

Bater todos os ingredientes no liquidificador até ficar cremoso e homogêneo. Você pode 
adicionar qualquer ingrediente variar o sabor do seu tofupiry. Dura 3 a 5 dias na 
geladeira.
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