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Introdução

Vamos combinar que pão de queijo, batata frita, croquete são receitas deliciosas. 
Porém, infelizmente muitas dessas receitas não tem qualidade. Ou seja, são 

altamente processadas e industrializadas, são feitas e/ou fritas em óleos ranço-
sos e nada saudáveis, usam alimentos que vem de exploração animal e quando 
consumidos em excesso acabam nos intoxicando e prejudicando a nossa saúde. 

Nesse ebook você vai encontrar receitas de snacks salgados em sua versão 
vegana, plant based e sem glúten que vão te surpreender de tão saborosos que 

são!

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





Batata “Frita” de forno
Ingredientes:

    1 batata inglesa (ou doce ou barôa) média em palitos 
    1/3 xícara de farinha de mandioca
    Sal à gosto
    Pimenta do reino à gosto 
    Uma pitada de Ervas frescas (alecrim, tomilho, sálvia)
    1 colher de sopa de Azeite ou Óleo de coco

Modo de Preparo:

Cozinhe levemente as batatas no vapor até ficarem macias por dentro porém 
firmes por fora sem quebrar - importante que seja no vapor para ficarem mais 
sequinhas. Pré aqueça o forno. Em um bowl, coloque as batatas em palitos e 
regue com azeite ou óleo de coco derre�do, adicione sal, pimenta e ervas frescas, 
misture tudo com as mãos e por úl�mo salpique bem a farinha de mandioca. 
Depois coloque as batatas temperadas em uma assadeira comprida e espalhe 
bem lembrando de separar cada uma para que consigam assar por igual e ficar 
realmente crocantes. Leve para o forno a 220 graus até ficarem crocantes.

Obs.: Você pode mexer um pouco as batatas para dourarem por igual ou pode 
assar diretamente em uma grelha dentro do forno. 
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Chips de Batatas
Ingredientes:

    1 batata doce média
    1/2 colher de sopa de óleo de coco ou azeite 
    Pitada de ervas aromá�cas: tomilho, alecrim, orégano fresco, sálvia
    Pitada de sal marinho não refinado
    Opcional: Pitada de páprica doce, pimenta do reino, feno grego em pó ou 
outros condimentos que desejar

Modo de Preparo:

Pré aqueça o forno a 180 graus. Fa�e fininho as batatas em um mandolim 
(fa�ador manual). Misture primeiro um pouco de sal, condimentos, ervas 
aromá�cas e as batatas. Depois adicione o óleo de coco ou azeite e cer�fique-se 
que todas as batatas estão bem temperadas e com óleo. Para isso, misture tudo 
com as mãos lambuzando bem cada fa�a de batata. 
Disponha as batatas em um tabuleiro grande an�aderente ou de vidro e coloque 
fa�a por fa�a separadamente distribuindo pelo tabuleiro tomando cuidado para 
não deixar uma em cima da outra. Pois é aí que está o segredo para elas ficarem 
crocantes. 
Coloque no forno e deixar assar até elas soltarem um pouco do tabuleiro. Re�re 
do forno, coloque em ouro recipiente e aguarde um pouco antes de comer, pois 
desta forma elas ficarão bem crocantes. 

2





Snack de Grão de Bico
Ingredientes:

    2 xícaras de grão de bico cru (deixe de molho em água filtrada com gotas de 
limão por 8 à 12 horas) 
    1 colher de chá (para o cozimento) + 1/2 colher de chá de sal marinho não 
refinado (para o snack quando for ao forno)
    Pitada de pimenta do reino
    Pitada de páprica defumada
    Pitada de Nos Moscada
    Pitada de Açafrão em pó
    Pitada de cebola e/ou alho em pó
    1 colher de sopa de azeite

Modo de Preparo:

Escorra a água do grão de bico de molho. Depois descarte a água e lave bem. 
Adicione o grão de bico na panela de pressão com água e pitada de sal e cozinhe 
por 8 minutos. Depois desligue e deixe a pressão sair naturalmente. O ideal é que 
o grão de bico fique al dente para ficar mais crocante quando for pro forno. (Você 
pode cozinhar em panela normal também, só vai demorar mais tempo e você terá 
que ficar de olho na consistência que precisa ficar al dente). 
Depois escorra a água e seque bem os grãos com papel toalha. 
Pré aqueça o forno a 200 graus. 
Coloque-os em um bowl e adicione sal, pimenta, páprica defumada, noz moscada, 
açafrão em pó, alho ou cebola em pó, misture bem com as mãos e depois adicione 
azeite até que besunte todos os grãos para dourarem por inteiro (não precisa 
colocar muito, mas o suficiente pra envolver todos os grãos. Por isso misturar e 
massagear com as mãos é o ideal). Adicione os grãos temperados em uma 
travessa grande e bem espalhados. Quanto mais espalhados os grãos mais eles 
conseguirão dourar por inteiro e ficar crocantes.  
Coloque no forno e ajuste para 220/230 graus dependendo do seu forno. O ideal 
é que fique médio pra alto para dourar por fora. Fique de olho e vá mexendo de 
vez em quando até dourar. Re�re do forno e deixe esfriar um pouco para ficarem 
realmente crocantes ;) 

Antes de guardar/armazenar, deixe ficar totalmente frio. 
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Pão de Queijo Vegano
Ingredientes:

    600g de batata barôa 
    3 xícaras de polvilho azedo 
    2 xícaras de polvilho doce
    1⁄2 xícara de azeite 
    1⁄4 de xícara de água filtrada morna ou temperatura ambiente 
    1 colher de sopa de nutri�onal yeast (opcional) 
    1 colher de chá de açafrão em pó
    1⁄2 colher de chá de alho em pó 
    1 colher de sopa rasa de sal marinho não refinado 
    Opcional: você pode colorir os paezinhos com pó de espirulina ou pó de 
beterraba. 

Modo de Preparo:

Descasque a batata, corte em rodelas finas. Você precisa fazer um purê da batata 
barôa. E ele precisa ser bem sequinho. Para obter o purê de batata barôa 
sequinho, basta cozinhá-la bem no vapor e depois amassar bem amassadinha 
com um garfo ou amassador de batatas.   Nunca liquidifique ou processe no 
processador. Pré aqueça o forno a 200 graus. Em um bowl adicione o purê, meia 
colher de sopa de sal, metade do azeite, o nutri�onal yeast e o alho para fazer o 
queijo. Misture tudo muito bem. Depois adicione os polvilhos, mais 1⁄2 colher de 
sopa de sal, o restante do azeite e a água. Misture tudo com uma colher e depois 
com as mãos até a�ngir o ponto de “massinha de modelar” sem grudar nas mãos. 
Se ainda não chegar nesse ponto, adicione um pouco mais de polvilho doce e 
azedo. Faça bolinhas no tamanho desejado mas não faça a bolinha ficar tão lisinha 
e perfeita. Na verdade para ficar bem parecido com o tradicional faça uma bolinha 
imperfeita. Unte uma assadeira com azeite e adicione os pãezinhos de queijo 
veganos dando um espaço entre eles. Leve para assar a 200 graus até ficarem 
dourados e crocantes.
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Mini Pizza com queijo vegano e Molho de Tomate caseiro
Ingredientes para a base da pizza:

    2 xícaras de farinha de aveia 
    6 colheres de sopa de farinha de arroz 
    2 colheres de sopa de farinha de grão de bico 
    3 colheres de sopa de óleo de coco 
    3⁄4 xícara de água fervente (coloque aos poucos)
    Sal à gosto
    Pimenta do reino à gosto 
    1 colher de sopa cheia de orégano seco (opcional)
    Pitadinha de açafrão em pó
    1 à 2 colheres de sopa de sementes (gergelim, girassol, abóbora)

Modo de Preparo:

Misture as farinhas, o sal, a pimenta, orégano e o açafrão. Abra um buraquinho no 
meio, e acrescente a água e depois o óleo de coco. Misture bem com uma colher 
e logo esfriará e você poderá mexer com as mãos. Essa massa não gruda nas mãos 
e você nem precisar untar a assadeira. Recomendo que acrescente a água aos 
poucos e misture até dar o ponto para ela não ficar mole demais. 
Acrescente esta massa numa assadeira e espalhe bem apertando com as mãos 
para ela ficar bem fina. Com uma faca já desenhe cortando os pedaços no 
tamanho que desejar para ficar mais fácil de re�rar depois de pronto. Você pode 
u�lizar moldes redondos ou com desenho que desejar. Leve para o forno a 200 
graus por volta de 25/30 minutos ou até ficarem crocantes. Uma dica é re�rar do 
forno as bases da pizza das pontas pois elas ficam mais crocantes antes. Deixe os 
pedaços do meio por um pouco mais de tempo para ficarem tão crocantes quanto 
as das pontas.

Ingredientes para o queijo vegano:

    1 xícara de amendoim sem casca e sem pele (ou castanha de caju, ou 
amêndoas)
    1 xícara de castanha do pará hidratada por 8 horas
    1 colher de chá de probió�co (sachês / cápsulas) - se usar rejuvelac* u�lize 
1/2 xícara 
    Suco de 1 limão tahi�
    2 colheres de chá de sal 
    Temperos diversos: especiarias, ervas secas, ervas frescas, alho ou cebola em 
pó etc. 
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Modo de Preparo:

Primeiro processe o amendoim e a castanha do pará com probió�co escolhido e 
suco de limão. Triture bem. Evite usar água nesta receita, mas se precisar adicione 
aos poucos até você conseguir liquidificar bem e deixar bem homogêneo. 
Acrescente esse queijo em um voal e pendure em algum lugar da cozinha e deixe 
fermentar por 1 dia. Leve esse queijo fermentado para um bowl e tempere como 
desejar. Depois é só servir em cima do craker desejado.  

*Rejuvelac é um probió�co caseiro e super potente. Você encontra a receita 
passo a passo no meu E-book de Receitas Base para facilitar a cozinha vegana e 
plant based. 

Ingredientes para o molho de tomate caseiro:

    1 xícara de tomate fresco (mini italiano ou cereja) 
    1 xícara de tomate seco desidratado puro (somente rehidratar com água) 
    Gotas de limão 
    2-3 tâmaras frescas sem caroço ou 1 colher de sopa de açúcar mascavo ou de 
coco 
    1/2 colher de chá de sal
    2 colheres de sopa ou mais de cebolinha verde picada 
    1 colher de sopa de tomilho ou manjericão fresco 
    1 colher de sopa de alho poró picado 
    1/2 colher de sopa de orégano seco  

Modo de Preparo:

No liquidificador, acrescente todos os ingredientes começando pelo tomate 
fresco no fundo do copo do liquidificador, e depois o restante dos ingredientes. 
Acrescente um pouquinho de água para ajudar a bater (se necessário). Acerte nos 
temperos e recheie os crakers e depois coloque o queijinho por cima. 
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Croquete Vegan
Ingredientes:

    1 xícara de abóbora ou batatas cozidas e amassadas
    1 xícara de feijão fradinho ou grão de bico previamente cozidos (o ideal é estar 
cozido al dente)
    1/2 xícara de quinua em grãos
    1 xícara de vegetais ralados (cenoura, beterraba, abobrinha, chuchu etc.)
    2 à 3 colheres de sopa de ervas frescas picadas (cebolinha, salsinha, coentro, 
manjericão etc.)
    1/2 cebola roxa ou branca picadinha
    1 dente de alho ralado ou amassado
    1 colher de sopa de tahine ou outra manteiga de oleaginosas
    1/2 colher de sopa de sal marinho 
    1/2 colher de chá de páprica defumada
    1/2 colher de chá de cominho 
    Pitada de pimenta do reino
    1/2 colher de chá gengibre em pó ou sumo de gengibre fresco
    1/2 colher de sopa de Azeite ou óleo de coco para refogar
    8 colheres de sopa de linhaça dourada ou marrom em grãos ou farinha de 
linhaça pronta
    Farinha de mandioca ou fubá - se precisar

Modo de Preparo:

Primeiro amasse bem a abóbora ou batata escolhida, a leguminosa escolhida e a 
quinua cozida. Misture tudo muito bem. 
Refogue a cebola e o alho. Depois acrescente os vegetais ralados, as especiarias e 
um pouco de água até cozinharem e secar mais a água. Adicione a mistura de 
abóbora com leguminosa e misture tudo muito bem. Acrescente as ervas frescas, 
o tahine ou outra pasta de oleaginosa, ajuste no sal e nas especiarias e misture 
tudo muito bem. Se sen�r que a massa está mole, acrescente um pouco de fubá 
ou farinha de mandioca fina. Molde os croquetes e passe na farinha de linhaça. 
Leve para assar em forno médio até dourar e ficar crocante. 



Receitas
BÔNUS
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Pipoca Saudável
Ingredientes:

    1/3 xícara de milho de pipoca orgânico (não transgênico)
    2 colheres de sopa de óleo de coco derre�do ou azeite
    1 pedacinho de cúrcuma fresca ralada e expremida (uitlizar só o sumo)
    Sal marinho não refinado com ervas secas à gosto

Modo de Preparo:

Em uma panela, acrescente o óleo de coco,  o sumo de cúrcuma fresca, o milho e 
uma pitada de sal com ervas. Feche bem e deixe aquecer até começar a estourar. 
Mexa a panela tampada de vez em quando para misturar bem. Sirva na hora.

Existe uma pipoca colorida orgânica no mercado super bacana! A marca 
ECOBIO resgatou as pipocas na�vas do Brasil. São 8 pipocas brasileiras, 
resgatadas dentro das reservas de índios caigangs, reservas de índios 
guaranis, pequenos produtores e guardiões de sementes. Tem pipoca azul, 
vermelha, rosa, amarela pequena, amarela grande e amarela média. Sabor 
único e que ficará ainda mais diver�do comer pipoca com os pequenos.
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Mini Sanduiches com Cheedar Vegano e Cebola 
Caramelizada

Ingredientes para o Cheedar Vegano: 

    1 xícara de castanha de caju hidratada 
    1/2 pimentão vermelho médio 
    Sal marinho 
    2-3 colheres de chá cheias de nutricional yeast 
    1 limão suco 
    Um pouco de água 
    1-2 colheres de chá de açafrão em pó 

Modo de Preparo:

Se seu liquidificador for muito bom ou profissional, basta acrescentar todos os 
ingredientes e liquidificar até a�ngir uma consistência lisinha. Se se seu 
liquidificador não for tão potente, então você precisa primeiro fazer um suco de 
pimentão vermelho e coar. Ele precisa ficar concentrado. Aí então adicione os 
ingredientes no liquidificador e o suco de pimentão. Liquidifique bem até a�ngir 
uma consistência lisinha. Coloque em po�nho de vidro, pois a consistência deste 
queijo tende a ser mais cremosa, principalmente se colocar um pouco mais de 
água.  

Ingredientes para a Cebola Caramelizada: 

    1 cebola fa�ada em rodelas finas
    2 colheres de sopa de azeite ou óleo de coco
    Pitadinha de Sal marinho não refinado 

Modo de Preparo:

Coloque as cebolas em uma travessa pequena e adicione o azeite ou óleo de coco 
e o sal por cima. Envolva bem todas as rodelas no óleo e leve ao forno por alguns 
minutos até caramelizar. Ou você pode também caramelizar na frigideira. 
Reserve.

Ingredientes para o Mini Sanduiche: 

    6 fa�as de pão sem glúten (ou integral) cortados ao meio
    4 folhinhas de rúcula picadas
    3 colheres de sopa de cheedar vegano
    Cebola caramelizada

Modo de Preparo:

Corte as fa�as ao meio. Adicione o queijo, depois a folha de rúcula picada, um 
pouco da cebola caramelizada e por úl�mo feche o mini sanduiche. 
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Pãozinho de Sementes

Ingredientes: 

    1 xícara de abóbora japonesa cozida e amassada (sem casca) 
    1 xícara de batata doce cozida e amassada (sem casca)
    1 xícara de polvilho azedo 
    2 xícaras de polvilho doce 
    1/2 xícara de azeite 
    1 colher de sopa de chia 
    2 colheres de sopa de semente de abóbora 
    1/2 colher de sopa de gergelim 
    1 colher de chá de sal de ervas 
    1 colher de chá de massala (opcional)
    1 colher de chá de sal marinho não refinado 
    Ervas secas ou frescas 

Modo de Preparo:

Misture primeiro a batata doce amassada e a abóbora amassada. Depois adicione 
metade da quan�dade de azeite e sal e misture bem. 
Adicione os polvilhos, as sementes, as ervas e o restante de sal e azeite e misture 
tudo muito bem com as mãos. Vá sen�ndo o ponto. A massa precisa ficar boa para 
modelar as bolinhas. Se �ver muito úmida grudando nas mãos adicione um pouco 
mais de polvilho doce e se es�ver muito seca (quebrando fácil) adicione um pouco 
mais de azeite e um pouquinho de água. Pré aqueça o forno a 200 graus. Modele 
os pãenzinhos no tamanho desejado. Unte uma forma com azeite ou u�lize um 
tape�nho de silicone e leve os pãenzinhos para assar por 25-30 minutos até 
ficarem dourados. 

*Lembrando que assim como a receita de pão de queijo vegano você pode 
congelar.




