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A medida do amor é amar sem medida. 
Santo Agostinho
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Compota de Berinjela

Ingredientes: 
• Berinjelas – 3 unidades medias  
• Pimentão amarelo – 1 unidade  
• Cebola picada – 1/2 xícara 
• Dentes de alho picado – 2 unidades 
• Óleo vegetal – 3 colheres de sopa 
• Azeite de oliva a gosto (opcional) 
• Sal e pimenta do reino a gosto 

Tempo de Preparo: 30 minutos

Rendimento: 4 porções

Entrada
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Modo de preparo: 
Lave e corte as berinjelas e o pimentão em cubinhos ou 
em tiras pequenas; 
Transfira para uma assadeira e adicione a cebola, os 
dentes de alho, o óleo vegetal, o sal e a pimenta do 
reino. Misture tudo até ficar homogêneo; 
Pré aqueça o forno a 200 Graus 
Cubra a assadeira com papel manteiga e leve ao forno 
por cerca de 40 minutos. Retire do forno no meio do 
tempo e dê uma ligeira mistura, cubra novamente com o 
papel manteiga e leve novamente ao forno por uns 
20min. 
Retire do forno e espere esfriar. 
Adicione o azeite de oliva na proporção que achar 
necessária. 
pode servir na hora com torradinhas ou pão italiano.  

Dica: fazer no dia anterior para pegar mais sabor. Pode 
deixar guardado na geladeira por até 10 dias.

Compota de Berinjela
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Guacamole Licks

Ingredientes: 

- 4 abacates 
- 2 limões 
- 1 tomate 
- 1 pitada de sal 

Tempo de Preparo: 15 minutos

Rendimento: 2 porções

Salada
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Guacamole Licks

Salada

Modo de preparo: 

Divida o abacate ao meio e retire a semente. 
Recolha a polpa com uma colher tirando o máximo 
possível e amasse com um garfo em uma tigela para 
formar um purê.  
Rale um pedaço de casca de limão, esprema a fruta 
e adicione tudo ao purê de abacate.  
Corte o tomate em Brunoise (quadradinhos) sem 
semente e bem para finalizar. Acerte o sal. 
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Moqueca de Banana da Terra

Tempo de Preparo: 45 minutos

Rendimento: 4 porções

Prato Principal 1

Ingredientes: 
- 2 bananas da terra grandes, ou 3 medias 
- 1 pimentão vermelho 
- 1 pimentão amarelo 
- 1 pimentão verde 
- 1 cebola roxa 
- 2 cabeças de alho 
- 1 lata de tomate pelado picado 
- 200 ml de leite de coco 
- 1 colher de azeite de dendê 
- 2 colheres de sopa de azeite 
- Coentro a gosto 
- Sal e pimenta do reino a gosto
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Mignon ao Gorgonzola

Prato Principal 1

Modo de preparo:  
em uma panela refogue no dendê e azeite a cebola 
e os pimentões fatiados em tiras, em seguida junte o 
alho até dourar. Coloque o molho de tomate, acerte 
o sal e a pimenta e deixe apurar por 5 minutos. 
Coloque o leite de coco mexa bem. 
Acrescente as bananas picadas em “meia lua”  e 
deixe cozinhar por mais 10 minutos. Desligue a 
panela, coloque coentro picado a gosto, tampe e 
deixe descansar mais 5 minutos e sirva com arroz e 
farofa. 

Moqueca de Banana da Terra
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Arroz Maluco Vegan

Tempo de Preparo: 20 minutos

Rendimento: 4 porções

Prato Principal 2

Ingredientes: 
- 100 g de amêndoas torradas 
- 1 pimentão vermelho pequeno picado 
em cubos pequenos 
- 50g de champignon em conserva 
fatiado 
- 1 cebola grande picada em cubos 
pequenos 
- 1 xícaras de chá de arroz da sua 
preferencia 
  
Obs: se for arroz branco ou parboilizado (2 
xícaras de água). Caso seja integral (2 e 1/2 
xícara de água). 

- 1 colheres de sopa de azeite 
- 1 colherzinha de café de pimenta-do-
reino moída 
- Açafrão da terra moído 
- Cebolinha a gosto 
- Sal a gosto 
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Salmão Licks

Prato Principal 2

Modo de preparo:  

cozinhe as amêndoas no vapor por 15 minutos até 

amolecer um pouco e reserve. Pique o pimentão, 
sem a semente, e a cebola em ciseler (cubos bem 
pequenos) e reserve. Fatie os champignons fininhos 
e reserve. Em uma panela média, refogue o 
pimentão e a cebola, acrescente os champignons, o 
açafrão e a pimenta-do-reino. 
Misture bem para encorpar no champignon e, em 
seguida, jogue o arroz, as amêndoas e o sal. Misture 
mais um pouco e acrescente a água. Experimente 
sempre o sal.  
Deixe cozinhar até a água secar. 

Arroz Maluco Vegan
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Pudim Vegan

Tempo de Preparo: 25 minutos

Rendimento: 4 porções

Sobremesa

Calda: 
1/2 xícara (chá) de água 
1 xícara (chá) de açúcar 

Pudim: 
1/2 xícara (chá) de açúcar orgânico 
2 xícaras (chá) de leite de amêndoas ou de 
castanha de caju 
2 colheres (sopa) de maisena 
1 colher (chá) de agar-agar 
1 colher (chá) de extrato de baunilha 
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Modo de preparo do Pudim: 

Dissolva a maisena e o agar agar em 1 xícara (chá) de 
leite e reserve. 
Em uma panela, ferva o restante do leite com o 
extrato de baunilha. 
Quando começar a levantar fervura, abaixe o fogo e, 
lentamente, acrescente a outra xícara (chá) de leite e 
misture bem. Espere levantar fervura novamente e 
desligue o fogo. 
Despeje a mistura ainda quente na forma com calda 
de caramelo. Em seguida, cubra-a com papel-
alumínio e asse em banho-maria no forno 
preaquecido a 180º C por cerca de 40 minutos. 
Por último, leve para gelar por pelo menos 6 horas. 

OBS: não faca o pudim na hora, se você tentar servir ele 
antes dessas 6 horas na geladeira ele vai quebrar.

Pudim Vegan



Café da Manhã


