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O Valor das Receitas Base
no seu Dia a Dia

Quando falamos em alimentação saudável, falamos automa�camente em uma 
alimentação livre ou que contenha minimamente industrializados. Ou seja, 

falamos em uma alimentação mais de verdade, com alimentos que venham da 
terra diretamente para nossa mesa ou que passam por mínimos processos 

artesanais (e menos industriais) para chegar até nós. 

Desta forma nós nos asseguramos em ter alimentos mais biologicamente feitos 
para nós digerirmos, assimilarmos e eliminarmos de forma suave e harmoniosa. 

A alimentação plant based é uma ó�ma opção para redescobrirmos alimentos 
de origem vegetal que podem ser usados para receitas que ficam MUITO 

parecidos com o gosto e textura dos alimentos de origem animal e/ou 
convencionais. Abre-se um leque de opções e de VARIEDADE que normalmente 
quem tem uma alimentação tradicional à base de alimentos de origem animal e 

industrializados acaba nunca se dando a oportunidade de experimentar e 
REALMENTE SE NUTRIR com variedade e qualidade. 

Quando a gente não tem esses alimentos base, se torna mais di�cil consumir 
uma alimentação saudável sem apelar para os industrializados. E também fica 

mais di�cil chegarmos a texturas, sabores e pratos desejados. 

Por isso a proposta deste ebook é de mostrar para você as mil e uma 
possibilidades de alimentos BASE de origem vegetal / plant based para você ter 

sempre pronto para usar em qualquer receita que desejar.



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.alimentacaointeligente.com.brwww.malupaesleme.com.br



O 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.
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Sal de Ervas
Ingredientes:

    1/4 de xícara de alecrim desidratado
    1/4 de xícara de salsinha desidratada
    1/4 xícara de manjericão desidratado
    1/4 xícara de alho e/ou cebola desidratados
    1/3 de xícara de sal marinho não refinado de boa qualidade

Modo de Preparo:

Processe tudo no liquidificador ou processador até ficar trituradinho.
Armazene em pote de vidro bem fechado.

1
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Gersal
Ingredientes:

    1/2 xícara de chá de gergelim integral
    1 colher de chá de sal marinho não refinado

Modo de Preparo:

Primeiro adicione o sal marinho em uma frigideira e deixe secar por 1 minuto em 
fogo baixo. Transfira o sal para o liquidificador. Depois na mesma frigideira, 
adicione o gergelim e deixe tostar até dourar mas sem queimar. Você pode mexer 
de vez em quando para dourar por todo ele. Adicione o gergelim no liquidificador 
e processe tudo até virar uma farofa. Deixe esfriar completamente e armazene em 
um pote de vidro bem fechado. 
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Manteiga de Oleaginosas
Ingredientes:

    2 xícaras de alguma oleaginosa ou um mix de várias (amendoim, castanha de 
caju, macadâmia, avelã, amêndoas, gergelim etc.) 
    1 pitada de sal marinho não refinado 
    1/2 colher de sopa rasa de óleo de coco (se precisar para ajudar a processar)  
    Opcional - Um pouco de açúcar (mascavo, de coco, rapadura, melado etc.) 
    Opcional -  2 à 3 colheres de sopa de cacau em pó 100%

Modo de Preparo:

Quando você prepara sua própria manteiga de oleaginosas caseira, você deve 
primeiro dar uma leve assada no forno para que as gorduras soltem com mais 
facilidade e você consiga processar melhor dando a textura e sabor desejados. Por 
isso, leve a oleaginosa escolhida para o forno a 180 graus e deixe assar até 
começar a ficar dourada. Rapidamente leve essa oleaginosa para o processador e 
acrescente pitadinha de sal e açúcar se desejar. Processe bem parando algumas 
vezes para re�rar o excesso das bordas. Processe bem até a�ngir uma consistência 
cremosa. Armazene em potes de vidro de boa vedação e previamente 
esterilizados.
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Granola
Ingredientes:

    2 xícaras de aveia em flocos grossos 
    1⁄2 xícara de amaranto ou quinua em flocos 
    1⁄4 xícara de sementes de girassol 
    1⁄4 xícara de oleaginosa (amêndoas, castanha de caju, macadâmia, semente de 
abóbora etc.) 
    1⁄2 xícara de óleo de coco 
    1⁄3 à 1⁄2 xícara de melado de cana 
    1 colher de chá de canela em pó 
    1 colher de chá de cardamomo em pó 
    1⁄2 colher de chá de noz moscada 
    Pitadinha de sal marinho não refinado

Modo de Preparo:

Misture a aveia, flocos de amaranto ou quinua, semente de girassol, canela e 
cardamomo e a pitadinha de sal. Depois acrescente o óleo de coco e o melado. 
Misture bem. Pré aqueça o forno a 180 graus. Espalhe a mistura em uma travessa 
grande e larga ou em duas pequenas (pois a mistura precisa ficar bem espalhada 
para dourar por todas as partes). Leve ao forno por volta de 20 minutos  mexendo 
de vez em quando. Depois acrescente as oleaginosas e leve por mais 10 minutos 
ao forno. Depois que re�rar do forno coloque em outra travessa e espere esfriar 
para ficar crocante. 

Armazene a granola em potes de fecho hermé�co ou sacos zip lock para manter a 
crocância. A granola se mantém por até 15 dias. Se ficar um pouco mole, basta 
colocar novamente no forno baixo para ficar crocante novamente.
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Pão tipo Torradinha de Aveia
Ingredientes:

    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 e todos os ingredientes secos. Abra um buraquinho no meio e 
adicione o óleo de coco. Adicione a água fervente em cima do óleo de coco para 
derreter se ele es�ver duro. Misture tudo muito bem. Depois que esfriar um 
pouquinho misture com as mãos pois ficará mais fácil. Pré aqueça o forno a 200 
graus. Em um tabuleiro grande (de preferência), não precisa untar, adicione a 
massa es�cando bem com as mãos e os dedos para ficar bem fininha. (se quiser 
pode usar um rolo para ajudar a deixar fininha a espessura). Com uma faca faça o 
desenho dos cortes na massa para ficar mais fácil de re�rar da forma sem quebrar. 
Leve ao forno até ficar crocante. Por volta de 30 minutos dependendo do seu 
forno.

Você pode armazenar o pão em recipiente hermé�co por 3 dias e ele fica 
super crocante e é uma ó�ma opção para comer com hummus, guacamo-

le, queijinho vegan, requeijão ou quebrar em pedaçinhos e colocar na 
salada ou na sopa!

5

(opcional)
derretido

1/2 *

* Você precisa sentir a massa. Se ela estiver muito seca, adicione um pouco mais de água.
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Fermento Caseiro
Ingredientes:

    2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio
    4 colheres de sopa de cremor de tártaro* 

Modo de Preparo:

Misture os dois bem e armazene em um pote de vidro com tampa bem vedado 
em local seco e fresco. Pode ser usado em todas as receitas de bolo e pães sem 
glúten que pedem fermento químico. O fermento caseiro tem menor validade 
que o fermento químico industrial. Então, para saber se seu fermento ainda está 
bom, ferva uma água e adicione 1 colher de sopa. Ele precisa borbulhar bastante. 
Se não borbulhar pode jogar fora. 

*Cremor de tártaro é um subproduto da produção de vinho, que fica no fundo do 
barril após o final do processo, e é então re�rado e moído para ser u�lizado. Você 
encontra em supermercados na área de condimentos. 
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Mix de Farinha sem glúten
Ingredientes:

    3 xícaras de farinha de arroz branca 
    1 xícara de fécula de batata
    1/2 xícara de polvilho doce

Modo de Preparo:

Peneire todas as farinhas, misture com um fouet ou colher e depois armazene em 
pote de vidro de boa vedação e armazene em local seco e fresco.

7
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Leite de Coco
Ingredientes:

    1 coco seco ou 1 copo cheio de coco ralado fresco 
    2-3 xícara de água quente (dependendo da consistência que se quer)
    1 paninho de voal para coar

Modo de Preparo:

Para fazer o leite de coco existem 3 formas: 
A primeira é você já pegar o coco ralado fresco em feiras e/ou hor�fru�s (só tome 
cuidado com a procedência e quando foi ralado), liquidificar com água quente 
(para ajudar a soltar mais a gordura do coco e o leite ficar mais encorpado) e coar 
em um paninho de voal. 

A segunda forma é congelar o coco seco inteiro por algumas horas (por volta de 
6-8 horas). Antes de preparar o leite, re�re o coco do congelador algumas horas 
antes (vou dar um exemplo: coloque o coco para congelar na parte da noite antes 
de dormir. Quando acordar, re�re o coco do congelador e aguarde até fim de tarde 
ou noite para abrí-lo). Com a ajuda de um martelo vá dando algumas ba�dinhas 
até ele abrir um pouco a casca e sair água. Descarte esta água. Depois con�nue 
dando algumas ba�dinhas por ele todo até quebrar em partes. Com a ajuda de 
uma faca sem ponta, vá FACILMENTE re�rando a polpa. Acrescente esta polpa no 
liquidificador com água quente e liquidifique bem. Coe este leite em um paninho 
de voal. 

A terceira forma é re�rar a água do coco seco furando um dos 3 olhinhos que ele 
tem. Depois que re�rou a água, leve o coco inteiro para o forno em fogo baixo por 
uns 15 minutos, até sua casca rachar. Re�re do forno, e a com a ajuda de um 
martelo dê umas ba�dinhas por ele todo para sua polpa sair facilmente. 
Acrescente esta polpa no liquidificador com água quente e liquidifique bem. Coe 
este leite em um paninho de voal.

8
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Leite de Amêndoas
Ingredientes:

    1 xícara de amêndoas cruas hidratadas por 8 horas 
    3 xícaras de água filtrada
    1 paninho de voal

Modo de Preparo:

Se você quiser u�lizar a amêndoa descascada para deixar o leite mais branquinho 
e/ou depois quiser u�lizar seu bagaço para fazer rico�nha bem temperadinha que 
fique branquinha, então você pode ferver uma água, e acrescentar as amêndoas, 
contar até 10 e escorrer rapidamente a água. Dessa forma você consegue 
facilmente re�rar a casca muito mais rápido com as mãos. De qualquer forma, se 
não quiser re�rar a casca, não tem problema, e o leite vai ficar branquinho 
também e a rico�nha também poderá ser feita, mas virá junto com os pedaçinhos 
da casca que não alteram tanto o sabor. Feito isso, liquidifique com água até ele 
ficar branquinho, branquinho. Depois só precisa coar em um paninho �po voal.

Para assis�r meu vídeo passo a passo como fazer o leite de amêndoas acesse por 
este link: h�ps://youtu.be/I7cEeXlqD74
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Iogurte de Coco
Ingredientes:

    4 xícaras de polpa de coco verde mais firme e maleável
    1 xícara de água de coco ou filtrada 
    1 cápsula de probió�cos ou 1/3 xícara de rejuvelac 
    1 colher de chá de suco de limão (opcional)

Modo de Preparo:

Liquidifique bem a polpa de coco verde com a água e o probió�co até ficar numa 
textura bem lisinha e na consistência desejada. Depois coloque esse creme em 
um pote de vidro que tenha tampa. Mas deixe fermentar com um pano por cima 
(sem a tampa) em um local fresco. Deixe de 4 à 6 horas no máximo fermentando. 
Armazene na geladeira.
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Requeijão Vegan
Ingredientes:

    150g de castanha de caju  crua  hidratadas 
    1 1⁄2 colher de sopa de polvilho azedo 
    1 colher de sopa rasa de nutri�onal yeast 
    1/2 colher de sopa de vinagre de maçã ou suco de limão 
    1 colher de chá de sal marinho não refinado 
    1 xícara e meia de água 

Modo de Preparo:

Deixe a castanha de molho em água filtrada por 4 à 8 horas na geladeira. Re�re da 
geladeira, despreze a água do molho e lave bem as castanhas. Adicione as 
castanhas no liquidificador com o restante dos ingredientes. Liquidifique bem até 
chegar em uma textura homogênea e mais lisinha possível. Transfira para uma 
panela e leve ao fogo médio. Mexa sem parar até começar a ferver e engrossar. 
Reserve até amornar. Transfira para um recipiente com tampa e guarde na 
geladeira.  Dura cerca de 6 dias . Depois de resfriado a consistência fica mais 
espessa.

11
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Manteiga Vegana
Ingredientes:

    125 ml de óleo de coco líquido 
    75 ml de óleo de linhaça (extra virgem de boa procedência)
    Pitada de açafrão em pó 
    1 colher rasa de chá de sal marinho 

Modo de Preparo:

Se o tempo es�ver frio provavelmente o óleo de coco solidificará. Isso é uma coisa 
natural que acontece com os óleos saturados. Você só precisa levar para a panela 
em banho maria e derretê-lo. Depois meça direi�nho cada parte de óleo pois isso 
influenciará muito o sabor final que fica NEUTRO e com gosto de manteiga 
mesmo. Eu uso aquele medidor de vidro que já vem com as medidas no próprio 
vidro. Outro detalhe é a procedência do óleo de linhaça que você u�lizará para a 
receita. Se não conseguir encontrar um mais neutro, você pode testar colocar um 
pouco mais de óleo de coco. Misture tudo com ajuda de uma colher ou um fouet 
mexendo bem até ficar bem homogêneo. Leve para geladeira em um pote de 
vidro fechado até endurecer. Pode levar algumas horas. Se achar que ficou sem 
sal, pode ser que tenha decantado para o fundo do pote, então experimente �rar 
da geladeira um pouco antes dela estar completamente durinha, e mexa mais um 
pouco. Desta forma com certeza ela ficará salgadinha.
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Parmesão Vegano
Ingredientes:

    1 xícara de castanha de caju CRUA seca
    1 colher de sopa de nutri�onal yeast
    Pitada de sal

    1 fio de azeite

Modo de Preparo:

Em um mini processador ou liquidificador no modo pulsar, acrescente os 
ingredientes e processe um pouco até ficar �po parmesão. Armazene em um 
recipiente bem fechado na geladeira.
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Maionese de Castanha de Caju
Ingredientes:

    1 e 1/2 xícara de castanha de caju CRUA hidratada por 4 horas em temperatura 
ambiente ou até 8 horas dentro da geladeira
    3/4 xícara de água filtrada (coloque aos poucos)
    1 colher de sopa de azeite
    1 limão (suco)
    1 + 1/4 de colher de chá de sal marinho
    4 folhinhas de sálvia fresca (faz toda a diferença!)

Modo de Preparo:

Escorra a água que a castanha ficou de molho, lave-a e leve ao copo do 
liquidificador com o restante dos ingredientes. Liquidifique bem até ficar lisinho. 
Se precisar, ajuste no limão e sal. Coloque em um po�nho de vidro com tampa 
previamente esterilizado e armazene por até 3-4 dias na geladeira na parte mais 
alta. 

Se quiser uma versão de maionese de ervas com a cor verdinha e com um sabor 
especial, acrescente algumas ervas frescas como: salsinha, cebolinha e hortelã 
juntas e liquidifique bem. 

14
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Cream Cheese Vegan
Ingredientes:

    2 xícaras de amêndoas sem pele hidratada por 8 à 12 horas 
    100 ml de água filtrada ou rejuvelac* 
    2 colheres de chá ou 2 cápsulas de probió�co  
    1 colher de chá de sal 
    1 limão pequeno (suco) 
    1⁄2 à 1 colher de sopa de nutri�onal yeast 
    Pitada de pimenta do reino

Modo de Preparo:

Hidrate as amêndoas com pele por 8 à 12 horas. Escorra a água, lave-as bem. 
Ferva uma panela pequena com água. Acrescente as amêndoas e conte 10 
segundos. Escorra rapidamente. Re�re com os dedos facilmente a pele das 
amêndoas. Coloque as amêndoas no liquidificador junto da água ou rejuvelac. 
Liquidifique bem triturando o máximo possível. O ideal é que não se u�lize muita 
água. Se seu liquidificador não for tão potente, tenha em mãos um biosocador 
(pepino inteiro, cenoura grande, talo de aipo firme) somente para ajudar a descer 
a mistura para a hélice do liquidificador. Mas, lembre-se de empurrar pelos lados 
do copo do liquidificador para que a hélice não pegue o biosocador. 

Depois de bem triturado, coloque a mistura das amêndoas dentro de um paninho 
de voal limpo e amarre. Pendure em algum canto da cozinha e deixe fermentar 
por 2 dias. Depois de fermentado, tempere à gosto com as opções que dei como: 
sal, limão, nutri�onal yeast, ervas secas etc. Armazene na geladeira.

**Rejuvelac é um probió�cos caseiro feito a par�r de grão de trigo ou quinua 
germinados e fermentados. Para ver a receita vá na página 22.

Você pode em vez de pendurar o queijo no paninho de voal, colocar dentro 
de um pote de vidro bem apertadinho, cobrir com um pano e deixar 
fermentando também por 2 dias. 

Você pode preparar esse queijo u�lizando outras oleaginosas e 
leguminosas como: castanha de caju, castanha do pará, macadâmia, grão 
de bico, amendoim etc. Eu gosto muito de misturar oleaginosas com 
leguminosas como por exemplo: castanha do pará com grão de bico, ou 
castanha de caju com macadâmia, ou amendoim com castanha de caju etc.

15
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Hummus
Ingredientes:

    2 xícaras de grão de bico cozido (previamente hidratado por 8 horas ou 24 
horas trocando a água de 12 em 12 horas) -> reserve por volta de 3⁄4 de xícara 
da água do cozimento.  
    Suco de 1 ou 2 limões 
    3 colheres de sopa de tahine cru (recomendo da marca Bioporã)
    2 dentes de alho pequenos 
    Sal á gosto
    Pitada de pimenta do reino 

    Um fio de azeite

Modo de Preparo:

Em um processador, acrescente todos os ingredientes junto com 1⁄2 xícara de 
água do cozimento do grão de bico ou água filtrada. Processe bem até ficar 
cremoso e armazene em pote de vidro com tampa. Deixe algumas horas ou de um 
dia pro outro na geladeira antes de servir para ele pegar bem o sabor. Se quiser 
que ele dure mais, acrescente um pouco de azeite na hora que es�ver 
processando o hummus. O azeite ajuda a dar mais durabilidade. O hummus dura 
uns 3 à 4 dias na geladeira.

Para agregar mais sabor, você pode cozinhar o grão de bico com caldo de 
vegetais numa proporção de 2 partes de água para 1 parte de caldo.

Outros condimentos que você pode adicionar para mudar o sabor: cominho, 
açafrão, páprica, feno grego etc.   

Ervas frescas também ajudam a mudar o sabor e dão um toque super espe-
cial além de nutrientes; cebolinha, hortelã, salsinha, coentro, manjericão, 
alecrim, tomilho, sálvia. 

Você pode alternar o grão de bico (leguminosa) por outras variedades 
como: feijão fradinho ou feijão branco por exemplo.
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Tofu Mexido
Ingredientes:

    500g de tofu firme orgânico
    1 colher de chá cheia de açafrão em pó 
    1⁄2 colher de sopa de sal marinho não refinado 
    Pitada de noz moscada
    1 colher de chá de alho e cebola em pó ou em flocos 
    1 à 2 colheres de sopa de azeite ou óleo de coco 
    Pitada de pimenta do reino à gosto 
    Opcional 1: Uma colher de chá de nutri�onal yeast ou Pitada de sal negro* 
    Opcional 2: toma�nhos cereja, orégano, ervas frescas picadas, alho poró, etc.

Modo de Preparo:

Primeiro drene o tofu deixando-o em uma peneira para re�rar o excesso de água. 
Você também pode ajudar usando um papel toalha para sugar ainda mais o 
excesso de água. Pois é importante que o tofu esteja bem sequinho. Depois 
transfira o tofu para um bowl e com um garfo amasse-o todo. Tempere-o já no 
bowl com açafrão, sal, noz moscada, alho e cebola em pó. Misture bem com o 
garfo. Depois unte uma frigideira com azeite e adicione o tofu. Mexa bem. Deixe 
cozinhar mexendo de vez em quando em fogo médio/alto para ir secando ainda 
mais e pegando os sabores.

Quando sen�r que já está sequinho no ponto desejado, prove, se precisar ajuste 
os temperos e depois adicione pimenta do reino. Misture bem e sirva.

O segredo do tofu (que é um queijo sem sabor) é temperá-lo muito bem e 
usar fogo médio/alto para conseguir texturas e sabores incríveis. Você pode 
até temperar na noite anterior e deixar esse tofu mexido já amassado e 
temperado (inclusive com azeite) na geladeira em um pote bem fechado 
"marinando" nos temperos para, então na manhã seguinte, refogar e 
u�lizar no desjejum ou rechear vegetais, colocar por cima do macarrão etc. 
Ficará ainda mais saboroso! 

*O sal negro é um sal rico em enxofre e lembra muito o gosto e cheiro do 
ovo. Vale a pena experimentar!
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Geléia de Frutas Vermelhas Express
Ingredientes:

    1 1⁄2 xícara de frutas vermelhas 
    1 colher de sopa de chia 
    Gotas de limão

    Adoçante natural: melado, rapadura, açúcar mascavo, açúcar de coco etc. 
(opcional)

Modo de Preparo:

Primeiro amasse as frutas com um garfo ou processe no modo pulsar em um 
processador ou liquidificador. Depois acrescente a chia e misture bem deixando 
incorporar. Se u�lizar algum adoçante natural, acrescente um pouco só e misture 
bem. Adicione gotas de limão (recomendo limão siciliano ou tahi�). Leve para a 
geladeira e deixe por algumas horas antes de servir. Dura até 4 dias na geladeira.  
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Pesto
Ingredientes:

    1/2 xícara de oleaginosa (nozes ou castanha de caju ou castanha do pará ou 
macadâmia ou semente de girassol etc.) 
    1/2 + 1/3 de xícara de azeite 
    1 colher de chá de sal marinho não refinado
    1 dente de alho
    1 xícara cheia de manjericão ou outras ervas ou um mix como: salsinha, 
hortelã etc. 
    1 colher de chá de nutri�onal yeast (opcional)

Modo de Preparo:

Em um processador ou liquidificador adicione primeiro o azeite, depois as 
castanhas, sal, o alho e o nutri�onal yeast. Processar ou liquidificar no modo 
pulsar. Depois adicione as ervas frescas e processe mais um pouco. Quanto 
menos você processar as ervas menos elas vão oxidar e ficar escuras. Armazene 
em um pote de vidro bem fechado por até 15 dias na geladeira. 
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Pasta de Tâmaras
Ingredientes:

    3 xícaras de tâmaras Frescas (do �po medjool) ou secas hidratadas em água 
quente até ficarem macias
    1/2 de xícara de água filtrada morna - adicione aos poucos
    5 gotas de baunilha líquida (opcional) 
    Algumas gotas de limão (opcional)

Modo de Preparo:

Re�re as sementes das tâmaras. Em um processador, adicione as tâmaras com um 
pouco de água e processe bem até virar uma pasta. Se precisar, adicione um 
pouco mais de água, porém cuidado para não exagerar. O ideal é que ela fique 
cremosa e não líquida. Se quiser, adicione gotas de baunilha para dar um sabor a 
mais ou gotas de limão. Armazene em potes de vidro com tampa na geladeira por 
até 1 mês. 

A pasta de tâmaras é o subs�tuto mais natural e integral para adoçar muitas 
receitas (principalmente em receitas para bebês e crianças), desde receitas cruas 
à cozidas doces e salgadas como tortas, bolos, sorvetes, molho de tomate etc. 
Depois dela eu recomendo o açúcar de coco, o melado de cana e o açúcar 
mascavo nesta ordem.
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Biomassa de Banana Verde
Ingredientes:

    6 bananas BEM verdes de preferência orgânicas inteiras com casca
    Água o suficiente para cobrir as bananas para cozinhar

Modo de Preparo:

Separe as bananas cortando o cacho em cima mantendo-a fechadinha na casca. 
Depois lave-as bem. Coloque em uma panela de pressão e cubra com água. Feche, 
e ligue o fogo alto. Deixe dar pressão, e conte 8 minutos. Desligue e deixe que o ar 
saia sozinho. É importante descartar a água do cozimento que estará cheia de 
tanino, uma substância natural da banana que gruda em tudo. Na hora de 
liquidificar, é importante que você liquidifique a polpa com água o mais quente 
que puder, pois vai ajudar a liquidificar melhor sem forçar tanto o motor do 
liquidificador. 

Armazene em pote de vidro com tampa na geladeira por até 4 dias ou no 
congelador de duas formas: em forminhas de gelo ou congele a banana cozida 
inteira em um prato separadamente e depois de congeladas, guarde em sacos 
�po zip-lock. 
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Rejuvelac (probiótico caseiro)
Ingredientes:

    1 xícara de quinua ou trigo em grão orgânico de boa procedência
    3 xícaras de água filtrada

Modo de Preparo:

Lave bem os grãos escolhidos. Coloque em um pote de vidro e acrescente 2 
xícaras de água. Deixe de molho por 8 horas. Depois escorra a água, lave mais uma 
vez e deixe germinar 8 horas no ar. 
Então coloque esses grãos germinados em um pote de vidro e cubra com 3 xícaras 
de água. Cubra o pote com um telinha ou paninho de prato ou voal e deixe 
repousar nesta água por volta de 3 dias até a água ficar mais turva. Você pode 
então u�lizar esta água para fermentar seus alimentos bem como beber esse 
líquido :) E ainda, pode u�lizar mais 3 vezes os grãos para fazer mais 3 rejuvelacs. 
Ou seja, use a água do primeiro rejuvelac, depois adicione mais 2 à 3 xícaras de 
água e deixe 24 horas fermentando. U�lize novamente esta água e depois volte a 
colocar mais 2 à 3 xícaras de água no pote com os grãos e deixe fermentar mais 24 
horas. Só então descarte os grãos e se quiser mais rejuvelac você precisará iniciar 
todo o processo. 
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Escorra a água, e enxague bem.



Receitas para
Congelar
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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 de colher de chá de alho em pó 
    1 colher de sopa rasa de sal marinho não refinado 
 

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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(ou mais)

(opcional)

*

* Você também pode cozinhar a batata na água. Basta escorrer bem a água.



Você pode congelar os pãezinhos que sobrarem. Coloque-os em uma prato 
espalhados com uma distância entre eles e leve para congelar. Depois de 
congelados, re�re um a um e armazene em um saco plás�co zip lock ou pote 
de vidro. Desta forma eles ficarão congelados separadinhos e você poderá 
re�rar somente a quan�dade desejada para assar. 

*Nutri�onal Yeast é o meu segredinho para tornar esse pãozinho de 
“queijo” ainda mais com gosto de queijo. Nutri�onal Yeast ou Levedura 
Nutricional é um fermento ina�vo que pode ser u�lizado como suplemento 
alimen�cio ou como tempero. São flocos de cor amarela com um sabor bem 
especial que lembra o queijo. Pode ser u�lizado em muitas receitas quando 
se quer um sabor de queijo.  Não é a mesma coisa que o Levedo de Cerveja  
que tem um gosto um pouco mais amargo e deve ser usado com parcimônia 
em qualquer receita, embora o levedo de cerveja seja altamente nutri�vo 
também.

Você pode subs�tuir a batata barôa (mandioquinha) por batata doce, 
inhame e até mesmo mandioca cozida. E inclusive pode �rar o nutri�onal 
yeast se não �ver. Os sabores ficarão diferentes u�lizando outros 
tubérculos, mas serão pãenzinhos sem glúten super deliciosos.
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Veggie Burguer
Ingredientes:

    3 xícaras de grão de bico (cru e hidratado/germinado) 
    1/2 colher de sopa rasa de massala indiana 
    1/2 colher de sopa de cominho em pó 
    1 punhado de ervas frescas picadas (coentro, salsinha, cebolinha) 
    2 colheres de sopa de azeite 
    3 dentes de alho 
    1 pedaçinho de gengibre ralado (só o sumo) 
    1 cebola média picada 
    Farinha de mandioca ou fubá ou de feijão fradinho para ajudar a dar liga

Modo de Preparo:

Deixar de molho uma xícara e meia de grão de bico por 8 horas. Lavar bem, deixar 
numa peneira por mais 8 horas (no ar). Lavar bem e começar a fazer o burguer. 
Acrescente todos os ingredientes exceto a farinha de mandioca em um 
processador e processe no modo pulsar algumas vezes, até tudo ficar bem 
misturado e mais homogêneo porém com alguns pedacinhos. Depois passe para 
um bowl, e aos poucos acrescente a farinha de mandioca ou a que escolher para 
dar liga. Molde os burguers. Leve para o congelador por pelo menos 2 horas para 
firmar. Re�re do congelador direto e grelhe ou asse.

Para congelar eu recomendo que você coloque cada burguer separado em 
um prato raso para poder congelar ele por inteiro antes de você colocar tudo 
junto dentro de um saco �po zip lock. Desta forma eles não grudam todos 
um no outro e fica mais fácil de re�rar a quan�dade que você deseja.
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*

* Depois de lavar, seque bem com um pano de prato.

Misture tudo e coloque em um pote. Leve para o congelador para firmar  
por 20-30 minutos. Retire do congelador, molde, prepare ou leve para o congelador.





Caldo de Vegetais
Ingredientes:

    3 litros de água 
    4 cenouras médias ou 8 cenouras pequenas
    4 cebolas médias
    4 alhos poró pequenos
    Ervas aromá�cas à gosto: salsa, alecrim, tomilho etc. 
    1 colher de sopa de grãos de pimenta do reino
    3 cravos
 

Modo de Preparo:

Coloque todos os ingredientes picados grosseiramente em uma panela grande e 
deixe ferver em fogo baixo de 30 minutos a 6 horas, dependendo do quão 
concentrado você deseja o caldo. Depois coe em uma peneira e deixe esfriar. 
Despreze os vegetais. Guarde o caldo na geladeira por até 2 dias ou em potes de 
250 ml para congelar e usar em até 3 meses. Descongele na geladeira na noite 
anterior quando quiser usar o caldo no dia seguinte. Ou re�re o conteúdo do pote 
e derreta direto na panela com um pouco de água.
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Molho de Tomate
Ingredientes:

    1 kg de tomates bem maduros
    1 cebola roxa sem casca e dividida em 4
    1 cenoura pequena picada em rodelas
    4 dentes de alho 
    4 colheres de sopa de azeite de oliva 
    1 colher de sopa de vinagre balsâmico
    Sal e pimenta do reino moída na hora a gosto
    Folhas de manjericão e tomilho

Modo de Preparo:

Preaqueça o forno em temperatura baixa (180°C). Unte uma assadeira com azeite. 
Lave os tomates e corte em 4 no sen�do do comprimento. Coloque na assadeira 
com o lado cortado para cima. Espalhe os pedaços de cenoura, cebola e os dentes 
de alho entre os tomates. Misture em um po�nho o azeite, o vinagre balsâmico, 
sal e pimenta do reino e o as folhinhas de tomilho. Distribua sobre os tomates.  
Leve ao forno até que os tomates fiquem murchos e com as beiradas ligeiramente 
tostadas. Re�re do forno e deixe esfriar na assadeira. Salpique as folhas de 
manjericão e transfira tudo para um processador ou liquidificador e pulse até 
formar um molho homogêneo. Ajuste o tempero, se necessário. Armazene na 
geladeira em um pote bem fechado por 5 dias ou no congelador por até 2 meses. 

Para armazenar o molho de tomate no congelador, coloque o molho em 
saquinho �po zip lock e u�lize um canudinho para "sugar" o ar na hora que 
for fechar e o saquinho ficar mais compacto para caber no congelador. 
Separe os saquinhos em porções menores para descongelar somente o que 
for usar.
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