
PRATOS SALGADOS
PARA O DIA A DIA

Receitas Veganas Plant Based

ALIMENTAÇÃO
INTELIGENTE

por Malu Paes Leme



Introdução

Variar o cardápio no dia a dia nem sempre é a tarefa mais fácil, principalmente 
se você ainda não tem tanta experiência na cozinha ou se acabou de mudar a 

alimentação. 

Mas, não se assuste :) Uma culinária mais saudável e natural pode ser muito 
mais simples do que você imagina. Basta que a gente aprenda algumas técnicas, 

e tenha um arsenal de receitas para nos inspirar a variar mais a alimentação. 

Aproveite as receitas deste ebook para se surpreender com tantas possibilidades 
deliciosas de pratos salgados!

Este ebook é um produto para uso pessoal, não pode ser reproduzido,
vendido ou enviado para terceiros sob pena da Lei Federal 9.610/98 de Direitos Autorais. 



Olá! Meu nome é Malu Paes Leme e eu sou Mãe, Chef, Escritora e Health Coach. 

Eu sou apaixonada por comida de verdade e pela transformação posi�va que ela 
causa no nosso corpo e no meio ambiente. 

Uma das minhas missões é mostrar que uma alimentação plant based pode ser 
prá�ca, fácil e muito saborosa, e como isso pode contribuir posi�vamente para 
sua saúde e a saúde do planeta. 

Vem comigo?

Um grande beijo,

Malu

@malupaesleme
www.malupaesleme.com.br
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Receitas





Quiche sem glúten com queijo de tofu e espinafre
Ingredientes para a massa:

    1 xícara de farinha de grão de bico 
    1 xícara de fubá 
    1 xícara de farinha de amêndoas 
    1 colher de chá de sal marinho não refinado
    1 colher de sopa de linhaça em grãos marrom (opcional)
    Azeite o quanto baste - por volta de 1/3 à 1/2 xícara  
    Um pouco de água quente para dar a liga

Modo de Preparo:

Primeiro misture bem as farinhas, o sal e a linhaça. Depois adicione aos poucos o 
azeite  e vá misturando e amassando com as mãos. Coloque aos poucos um pouco 
de água quente até dar a liga. O ponto da massa é conseguir formar uma bola que 
não se desfaça com facilidade. Unte uma fôrma de 23 cm (ou use fôrmas menores 
para fazer mini quiches) com azeite e abra a massa moldando-a bem por toda a 
fôrma no fundo e subindo nas laterais. É importante apertar bem para ela ficar 
homogênea e mais lisinha. Fure o fundo de leve com um garfo e leve para o forno 
à 200 graus por 10 minutos antes de rechear.

Ingredientes para o recheio:

    800g de tofu firme 
    1/2  x ou mais de leite vegetal - o que recomendo é o de castanha de caju 
(coloque aos poucos) 
    2 colheres de sopa de Azeite
    1/2 colher de sopa de Sal 
    Pitada generosa de Noz moscada 
    1 maço grande de espinafre ou bertalha sem os talos 
    3 dentes de alho ralados 
    Azeite para refogar

Modo de Preparo:

Drenar o tofu por 20/30 minutos colocando-o em uma peneira ou secar bem com 
papel toalha. Depois liquidifique o tofu com um pouco de leite vegetal, azeite, sal 
e noz moscada. Reserve. Refogue a bertalha com alho e um pouco de azeite até 
murchar. Misture a bertalha com o creme de tofu, recheie a massa e leve ao forno 
pré aquecido por 25-30 minutos dependendo do seu forno até a massa ficar 
crocante e o queijo ficar mais sequinho
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Panqueca sem glúten versão 1
Ingredientes:

    1/2 x de farinha de arroz integral
    1/2 x de farinha de grão de bico 
    1 xícara de leite de coco ou amêndoas caseiro
    1/3 de xícara de água
    1 colher de sopa de farinha de linhaça hidratada em 4 colheres de sopa de água
    Pitada de sal marinho 
    1 colher de sopa de azeite

Modo de Preparo:

Adicione o leite de coco, água e o restante do ingredientes no liquidificador e 
liquidifique bem até ficar uma massa lisinha e homogênea. Aqueça uma frigideira 
de panqueca an�aderente untada com azeite e adicionei por volta de 1 concha de 
massa. A medida ideal é 3/4 de uma concha grande. Espalhe bem e deixei dourar 
dos dois lados. Recheie com vegetais refogados, queijinho vegan, ricota de 
amêndoas etc. 
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Panqueca sem glúten versão 2
Ingredientes:

    1 xícara de leguminosa crua hidratada* (grão de bico, feijão fradinho, len�lha, 
ervilha etc.) 
    1/2 xícara ou mais de água filtrada
    1 colher de chá de sal marinho não refinado
    1/2 colher de chá de açafrão
    Pitada de pimenta do reino
    1 dente de alho pequeno 
    1 fio de azeite

Modo de Preparo:

*Primeiro hidrate 1/2 xícara da leguminosa crua escolhida por pelo menos 8 
horas. Na hidratação ela vai inchar e vai se tornar 1 xícara. 
Depois escorra a água, lave bem as leguminosas e acrescente-as cruas no 
liquidificador. Adicione todos os temperos e ½ xícara de água. 
Liquidifique um pouco e sinta se precisa de mais água. O ideal é que a massa fique 
mais lisinha e líquida, mas cuidado com a quan�dade água e vá adicionando aos 
poucos. 
Unte uma frigideira com um pouco de azeite ou óleo de coco. Acrescente por 
volta de 1 concha de massa e deixe dourar dos dois lados. Sirva com queijinho 
vegan, molho de tomate, pesto, vegetais refogados etc
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Quibe de forno com Abóbora
Ingredientes:

    3 xícaras de quinua cozida 
    1/2 abóbora japonesa média sem caroços assada*
    1 cebola grande picadinha
    3 dentes de alho amassados
    1 molho de hortelã ou capim limão fresco
    2 limões (suco) 
    Sal e Pimenta à gosto
    Outras especiarias: páprica, feno grego, cominho, curry etc. 
    Queijo de castanhas ou tofu (opcional) 

Modo de Preparo:

*Primeiro asse a abóbora inteira ou em pedaços com um pouco de azeite (basta 
colocar um fio de azeite e espalhar por ela toda com as mãos. Acrescente uma 
pitada de sal e leve para assar em forno à 200 graus até ficar bem macia. Depois 
que es�ver macia, amasse-a bem com um garfo. Então refogue a cebola no azeite. 
Depois acrescente o alho e refogue mais um pouco. Acrescente a abóbora 
amassada e misture tudo muito bem. Desligue o fogo. Liquidifique o suco de 
limão com hortelã ou capim limão e adicione ao creme de abóbora. Misture. 
Depois adicione a quinua (reserve 1/3 de quinua para salpicar por cima). Unte 
uma forma e acrescente a mistura cobrindo toda ela. Adicione o restante da 
quinua por cima. Leve ao forno médio (200 ou 220 graus) até dourar. 

*Você pode subs�tuir a abóbora por caponata de beringela ou queijo de 
castanhas (ou de tofu - ver receita do queijo na página 01). E também pode 
acrescentar outras especiarias para mudar o sabor. 

A receita do queijo de castanha você encontra no meu E-book de Receitas Base 
para facilitar a cozinha vegana e plant based.
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Spaguetti sem Glúten com Abóbora no forno 
Caramelizada

Ingredientes para abóbora caramelizada: 

    1/2 abóbora picada 
    1 cebola pequena picada 
    3 dentes de alho inteiros sem casca  
    Pitada de pimenta do reino 
    1 colher de sopa de vinagre balsâmico
    1 colher de chá de Sal marinho 
    1/2 colher de sopa de óleo de coco ou azeite 
    1/2 colher de sopa de de melado de cana 
    Ervas frescas: tomilho / alecrim / orégano 

Modo de Preparo:

Corte a abóbora em quadradinhos médios. Coloque-os em uma travessa bem 
espalhados. Acrescente o sal, a pimenta e as ervas. Por cima de tudo acrescente o 
óleo de coco, melado e vinagre balsâmico. Misture bem com as mãos e leve ao 
forno pré aquecido a 180 graus até cozinhar e caramelizar toda a abóbora.

Ingredientes para o spague�: 
    350g de macarrão do �po spague� 
    1L e 500ml de água 
    1 colher de sopa de sal 
    1 colher de chá de azeite

Modo de Preparo:

Ferva a água com o sal marinho e o azeite. Assim que ferver, acrescente o 
macarrão e mexa delicadamente. deixe cozinhar em fogo médio mexendo de vez 
em quando. Assim que ele es�ver al dente conte mais 2 minutos e escorra. Volte 
rapidamente o macarrão para a panela, acrescente um pouco de azeite, misture 
bem e depois acrescente folhas de espinafre e a abóbora assada. Sirva logo em 
seguida.

DICA: Você pode adicionar um pouco de suco e raspas de limão por cima 
do macarrão que ficará ainda mais saboroso!
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Wrap de Couve com Tabule de Quinua e Molho Manga 
Chutney

Ingredientes para o Wrap de Couve e Tabule de Quinua:

    1 xícara de grãos de quinua crus
    1 colher de chá de sal 
    1/2 xícara de caldo de vegetais + 1 xicara de água ou somente 1 1/2 xícara de 
água 
    1 pepino japonês médio picado
    1 tomate grande maduro picado
    1/2 cebola roxa ou branca picada
    Folhinhas de hortelã ou salsinha, cebolinha, coentro etc. 
    1/2 limão (suco) 
    Pitada de Coentro em pó
    Pitada de pimenta do reino
    Pitada de noz moscada em pó
    1/4 de abacate grande ou 1 avocado em fa�as finas
    2 folhas de couve grandes ou 4 pequenas (re�re a haste da couve)

Ingredientes do Chutney de Manga:

    1/2 manga palmer bem madura (ela é ideal pois não tem fiapos)
    1/2 xícara de tomate cereja picado
    2 colheres de sopa de cebolinha verde picada
    1 colher de chá de suco de limão 
    Pitada de sal (opcional)

Modo de Preparo do Tabule de Quinua:

Lavar a quinua em água corrente, depois levar para a panela com caldo de 
vegetais ou água e sal. Deixar cozinhar até ficar sequinha e sol�nha. Depois em 
um bowl, misturar a quinua com tomate, pepino, cebola, suco de limão, pitada de 
coentro em pó, pimenta, noz moscada, sal e o pepino. Misturar bem. Colocar na 
geladeira enquanto prepara o molho chutney de manga.

Modo de Preparo Molho Manga Chutney:

No liquidificador ou com um mixer, acrescentar a manga, os tomates na mesma 
proporção, cebolinha, suco de limão e sal se quiser. Triturar no liquidificador no 
modo pulsar ou no mixer. No mixer é mais prá�co, menos sujeira. Mas se não �ver 
um mixer, o modo pulsar do liquidificador funciona super bem. 
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Modo de Preparo do Wrap:

Corte ao meio cada folha de couve e re�re a haste. Depois misture o tabule com 
um pouco de abarecheie cada metade da folha com um pouco de tabule de 
quinua e enrole. Sirva com o molhinho manga chutney. Outra opção é acrescentar 
um pouco do molho de manga chutney na quinua e enrolar tudo junto já 
temperadinho.
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Arroz de Couve Flor Colorido

Ingredientes para o Arroz de Couve Flor Colorido:

    1 couve flor média crua  
    1/2 colher de chá de noz moscada
    1 colher de chá de sal marinho
    1 cenoura crua ralada ou cenoura picada já cozida 
    1 punhado de Ervas frescas picadas 
    1 cebola roxa picada
    2 dentes de alho amassados
    1/4 de alho poró picado fa�ado
    Óleo de coco ou azeite

Modo de Preparo do Arroz de Couve Flor:

Lavar bem a couve-flor. Depois secar bem os floretes com algum pano de prato. 
Triturar no processador no modo pulsar os floretes até ficarem granulados 
(cuidado pra não processar muito e virar pasta!) ou rale manualmente. 
Aqueça uma frigideira com óleo de coco, acrescente o alho poró e a cebola e 
refogue bem. Depois adicione a couve-flor triturada e mexa bem por uns 3-5 
minutos. Acrescente a cenoura ou abóbora. Adicione sal e algum condimento que 
desejar. No final acrescente umas ervas picadas como salsinha por exemplo. Sirva 
o arroz com as folhas verdes e outros acompanhamentos como: feijão, vegetais 
assados etc. 
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Macarrão com Molho de Tomate caseiro, Agrião e 
Sementes levemente Tostadas

Ingredientes para o macarrão:

    250g de macarrão �po bifum de arroz ou de milho não transgênico
    1 xícara de molho de tomate caseiro*
    Pitada de Sal
    Pitada de pimenta do reino
    Pitada de noz moscada
    1/2 talo de alho poró fa�ado
    1/2 cebola roxa ou branca picada
    Pitada de Orégano seco
    1/2 molho de agrião ou outra folha verde disponível
    Óleo de coco ou azeite
    1/2 xícara de sementes de abóbora ou de girassol

Modo de Preparo do Macarrão:

Ferver uma panela com água suficiente para 250g de macarrão. Acrescentar o 
macarrão, uma pitada de sal um fio de azeite e mexer de vez em quando. 
Enquanto isso, refogue a cebola e o alho poró com óleo de coco ou azeite. Depois 
acrescente o molho de tomate, pitada de orégano e ajuste no sal. Acrescente o 
agrião e misture. 
Escorra o macarrão. Depois acrescente o macarrão no molho e misture tudo 
muito bem. 

Modo de Preparo da Sementes Tostadas:

Leve as sementes escolhidas para uma frigideira an�aderente com uma pitadinha 
de sal e deixe tostar levemente para dar uma crocância. Acrescente as sementes 
por cima do macarrão e outras ervas frescas que desejar.

DICA: Você pode acrescentar parmesão vegano também por cima.
A receita do molho de tomate caseiro e do parmesão vegano você 
encontra no E-book de Receitas Base para facilitar a cozinha vegana e 
plant based.
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Salpicão Vegan com Maionese de Castanha e Batata
Doce Palha

Ingredientes para o Salpicão:

    1 cenoura  
    1/3  repolho roxo fa�ado 
    1/3 repolho branco fa�ado 
    1/3  cabeça de brócolis americano só os floretes picado
    1 pepino japonês pequeno picado 
    1 milho branco orgânico cru (quando ainda está novinho) ou cozido 
previamente
    1/4 xícara de tofu defumado fa�ado em lascas
    1 punhado de brotos variados 
    1 punhado de ervas frescas variadas 
    6 colheres de sopa de Maionese de Castanhas (você encontra a receita no 
ebook: Receitas Base para Facilitar a cozinha Vegana Plant Based)

Modo de Preparo:

Para a textura desejada, u�lize um mandolim para fazer macarrão de cenoura. 
Depois usando o mesmo mandolim porém sem a parte de ralar, fa�e o repolho. 
(Você também pode u�lizar a faca para fa�ar). Pique o pepino e misture tudo. 
Leve o brócolis para cozinhar no vapor por poucos minutos (queremos que ele 
fique crocante e macio). Depois acrescente o brócolis à mistura. Acrescente os 
grãos dos milhos e misture. Acrescente a maionese aos vegetais e misture 
delicadamente. Fa�e o tofu defumado e acrescente junto com os brotos e as 
ervas frescas. Se precisar, adicione mais maionese e acerte no sal. Leve a geladeira 
por pelo menos 1 hora antes de servir.

Ingredientes para Batata Palha:

    1 batata doce grande ralada no ralo grosso
    Óleo de coco ou azeite qb* 
    Pitada de Cebola ou Alho em pó 
    Pitada de Sal

Modo de Preparo:

Pré aqueça o forno a 180 graus. Rale a batata doce no ralo grosso. Tempere a 
batata doce com óleo de coco ou azeite, cebola ou alho em pó e sal. Misture bem 
com as mãos. Leve ao forno bem espalhadinha na travessa e deixe dourar.  Dica: 
Quanto mais espalhada mais crocante ela ficará. 

*Qb = quanto baste. 
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Veggie Burguer de Beterraba
Ingredientes:

    500g de tofu orgânico
    2 xícaras de quinua cozida al dente (ou seja, 1 xícara de quinua seca)
    1 cebola cebola grande picadinha ou 2 pequenas
    3 dentes de alho amassados ou 1/2 colher de chá de alho em pó
    Pitada de noz moscada
    2 colheres de chá de sal marinho não refinado
    Erva fresca à escolher (salsinha, coentro, manjericão) picados
    1 beterraba pequena ralado fino 
    Opcional - Bagaço do leite vegetal (de amêndoas, coco etc.)
    Farinha de mandioca para dar liga qb

Modo de Preparo:

Drenar o tofu (deixar o tofu em uma peneira escorrendo o excesso de água por 1 
hora). Cozinhar a quinua al dente, para cada 1 xícara de quinua seca lavada, 
colocar 1 xícara e ¾ de água e uma pitada de sal.
Em um bowl misturar todos os ingredientes (extrair o excesso do suco da 
beterraba expremendo-a) e ir acrescentando a farinha de mandioca aos poucos 
para dar liga. Moldar os burguers (pode u�lizar um molde redondo). Coloque os 
burguers no congelador por 1 hora para firmar. 
Depois grelhe com um pouco de azeite ou óleo de coco os dois lados.

Obs.: se não fizer todos os burguers, você pode armazenar no congelador.




