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300g de Tofu fresco
1 molho de Coentro 
(ou 200g de azeitonas pretas) 
1 dente de alho descascado
Sumo de 1 Limão
2 colheres de sopa de Azeite
q colher de sopa de óleo de 
gergelim
Sal a gosto

ingredientes

pastinhas de tofu
300g

preparo
Com voal ou perfex (sem perfume), 
esprema o tofu até drenar o excesso 
de água. Em um bowl adicione todos os 
ingredientes (pode-se usar o coentro 
todo, folhas e caule. caso utilize 
as azeitonas, lembre-se de tirar os 
caroços). Bata-os com o mixer de mão 
ou liquidificador, colocando um pano 
por cima para evitar que espalhe. 
Está pronto para servir. experimente 
outros sabores e temperos, como 
cebolinha, salsinha, manjericão. 
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200g de castanha de caju
50ml de água filtrada 
(se necessário)
50ml de azeite de oliva
sumo de 1 limão galego
2 colheres de sopa de cúrcuma 
em pó (ou um pequeno pedaço de 
cúrcuma fresca ralada)

ingredientes

creme de castanhas de caju
300g

preparo
hidrate as castanhas por pelo 
menos 40 minutos em água filtrada. 
descarte essa água e as despeje 
num liquidificador com os demais 
ingredientes. Triture bem até 
obter uma mistura homogênea. será 
necessário adicionar água filtrada 
aos poucos, para facilitar
a mistura de ocorrer. este creme 
pode ser comido como uma pastinha ou 
utilizado em outras receitas, como no 
preparo de risotos, quibes, quiches, 
por exemplo. 
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3 cenouras
1/2 repolho roxo
2 maçã
100g de uva passa
1 molho de salsinha
100g de creme de castanha
2 limões 
1 colher de sopa de açúcar 
demerara
2 colheres de sopa de azeite

ingredientes

salpicão vegano
serve 8 pessoas

preparo
corte o repolho e as maçãs em 
fatias finas, e rale as cenouras 
com ralador manual ou processador. 
pique as salsinhas. misture todos 
os ingredientes em uma bacia, 
adicionando o sumo dos limões, e 
tempere com sal e pimenta a gosto.
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salada de lentilha germinada
serve 8 pessoas

Para germinar as sementes, deixe-as de 
molho em um recipiente, cobertas com
água filtrada, por 8 a 10h. Depois escorra a 
água, lave-as e deixe em uma peneira, cobertas 
por um paninho fino (voal) por mais 10h no ar, 
em local de temperatura ambiente e iluminado. 
As sementes irão começar a brotar, estando 
prontas para o preparo das receitas e consumo!
Em um bowl, adicione as sementes de lentilha 
germinadas. Pique o brócolis e a couve flor crus, 
de modo que as “árvores” nas terminações dos 
galhos fiquem pequenas, e misture-os à lentilha. 
Pique a salsinha e cebolinha, e adicione-a 
junto com o sumo do limão, azeite e sal a 
gosto. Misture tudo e está pronto para servir! 

preparo

500g de lentilha rosa germinada
1 brócolis
1 couve flor
1 molho de salsinha (ou outro 
tempero fresco a gosto)
1 molho de cebolinha
Azeite e sal a gosto
sumo de 2 limões

ingredientes
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5 maracujás
1 molho de capim limão
600 ml de água filtrada 

ingredientes

suco de maracujá e capim santo
700ml

preparo
Em um liquidificador, o maracujá 
e o capim limão com 300 a 400 ml 
de água filtrada. Em seguida, coe 
este sumo com um voal ou perfex sem 
perfume, e adicione-o novamente ao 
liquidificador. Bata com o resto 
da água, medindo a quantidade e 
densidade do suco a gosto. 
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200g de tâmaras sem caroço
100g de nozes cruas 
1⁄4 xícara de coco ralado
1⁄4 xícara de cacau cru em pó 
(opcional)
1 colher de sopa de óleo de coco
Coco ralado, cacau, chia, canela 
ou gergelim para enrolar.

ingredientes

trufa de nozes e tâmaras
serve 8 pessoas

preparo
Hidrate as tâmaras e as nozes por 20 
minutos em água filtrada. Processe 
todos os ingredientes até formar uma 
massa homogênea. Modele as bolinhas 
de trufa com as mãos e as envolva com 
gergelim, chia, cacau, ou coco. Se 
quiser, pode fazer a trufa recheada 
com uma uva, morango, damasco, etc.


