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RECEITAS VEGETARIANAS
POR SI, PELOS ANIMAIS E

PELO NOSSO PLANETA

V O L U M E  3
F E V E R E I R O  2 0 2 1

DESDE 1900

HAMBURGUER DE FEIJÃO 
Nossa melhor tradição.Do que precisa: 

— 480grs de feijão preto cozido
— 1 Cebola grande picada
— 2 Dentes de alho esmagados
— 1 Pimento vermelho cortado em cubos pequenos
— 60grs de farinha de arroz
— 2 Colheres de sopa de sementes de linhaça trituradas
— 1 Colher de sopa de azeite  
— Temperos a gosto: sal marinho pimenta preta, paprika, noz-
moscada, cominhos

Como se faz:
Com um garfo triturar o feijão (grosseiramente) e reservar. Numa
frigideira colocar o azeite e juntar os dentes de alho esmagados.

Deixar saltear para libertar o aroma. Juntar a cebola, mexer até estar
macio .Juntar o pimento aos cubos, envolver bem com a cebola e
deixar saltear por alguns minutos em lume médio. Juntar o feijão

triturado e envolver bem, juntar todos os temperos a gosto e
transferir a massa para uma taça de vidro .Juntar a farinha e as

sementes de linhaça trituradas e envolver tudo muito bem até soltar
da mão. Levar ao frigorífico por 1 hora antes de moldar. Passado esse
tempo moldar os hambúrgueres e assar numa frigideira antiaderente

por 2 a 3 minutos de cada lado ou levar ao forno



Do que precisa: 
—Azeite q.b.
— 1 cebola
— 2 dentes de alho
— 1 chávena de cogumelos
— 1 chávena de tomate em cubos
— Orégãos q.b.Sal e pimenta q.b.
— 1/2 chávena de vinho branco
— 1 chávena de lentilhas cozidas
— Folhas de manjericão q.b.

Como se faz:
Numa panela média, coloque um fio de azeite e refogue a cebola e
os dentes de alho picados finamente até a cebola ficar bem tenra.
De seguida, adicione os cogumelos laminados e salteie por cerca

de 3 minutos. Junte o tomate, os orégãos e tempere com sal e
pimenta. Misture tudo muito bem e refresque com o vinho branco.

Adicione as lentilhas e o manjericão picado e deixe cozinhar por
cerca de 5 minutos em lume brando, mexendo sempre. Sirva com

a sua massa preferida.

DESDE 1900

BOLONHESA DE
COGUMELOS E LENTILHAS 

Nossa melhor tradição.

DESDE 1900

CARIL DE GRÃO COM
MANGA 

Nossa melhor tradição.

Do que precisa: 
—1 manga madura
— 400 g grão-de-bico cozido
— 400 ml Leite de côco ight (puro, em lata ou embalado)
— 2 dentes de alho
— 1/2 cebola picada
— 1/2 c.chá cominhos
— 1/2 Pimento vermelho
— 1 c.chá caril em pó
— 1/2 c.chá gengibre em pó
— 1 pitada de sa
— lAzeite q.b.

Como se faz:
Refogue a cebola em azeite com o pimento e os dentes de alho

cerca de 5 minutos. Acrescente o gengibre, os cominhos e o caril
mexendo mais uns minutos. Adicione a manga cortada em

pedaços e o leite de côco e cozinha 15 minutos em lume brando.
Triture a mistura com a varinha e ajusta de sal. Adicione o grão de

bico cozido, envolve e deixe cozinhar mais 10 minutos em lume
brando.



DESDE 1900

FALAFEL COM MOLHO DE
IOGURTE

Nossa melhor tradição.

Do que precisa: 
—½ cebola roxa
— 4 dentes de alho
—.425 g de grão cozido
— c. chá de cominhos
— sal q.b.
— ½ c. chá de coentros pó
— 3 c. sopa de azeite
— 30 g de farinha de grão
— .1 chávena de iogurte grego natural
— 1 chávena de queijo creme

Como se faz:
Pique grosseiramente a cebola, os dentes de alho, de seguida,
coloque tudo num robô de cozinha .Adicione todos os outros

ingredientes, exceto a farinha de grão. Triture a mistura
ligeiramente, deixando alguns grãos inteiros. Retire o preparado
do robô, adicione a farinha de grão e amasse-o com as mãos, até
formar uma mistura compacta. Retire pequenas porções e molde

pequenos cilindros, Leve ao forno até ficarem dourados.Para o
molho, coloque num recipiente o iogurte e o queijo creme e com

um garfo envolva bem até obter um creme homogéneo.

DESDE 1900

ESPETADAS DE TOFU COM
MOLHO DE LARANJA

Nossa melhor tradição.

Do que precisa: 
—350 g de tofu ao natural
— 2 c. sopa de mel
— 1 c. sopa de molho de soja
— 1 c. sopa de molho Sweet Chilli
— 1 laranja (sumo e raspa)
— alho em pó 
— q.b.coentros q.b.
— Cebola e pimento

Como se faz:
Corte o tofu em quadrados e coloque-os numa taça. Regue-os
com o mel, o molho de soja, o molho Sweet Chilli e o sumo da

laranja. Polvilhe com a raspa de laranja e o alho em pó e misture
energicamente, de modo a embeber o tofu completamente. Deixe

marinar por cerca de 30 minutos. Coloque os cubos de tofu
marinado em paus de espetada, intercalado com cebola e

pimento e grelhe-os num grelhador bem quente de todos os
lados, até estarem bem dourados e cozinhados.

Sirva as espetadas polvilhadas com coentros picados.



Do que precisa: 
—1 bloco tempeh
— Alho em pó qb
— Sumo de 1/2 limão
— 1 colher de sopa levedura cerveja
— molho de soja qb
— 1 Cebola
— Azeite qb
— Batata miuda

Como se faz:
Marinar o Tempeh com o alho em pó, levedura de cerveja, sumo
de limºao e molho de soja, durante 3o minutos. Num tabuleiro,

coloque a cebola ás rodelas, o tempeh por cima da cebola e regue
com um fio de azeite e leve ao forno a assar.

Em simultaneo, dê uma fervura nas batatas com água e sal,
coloque-as em um outro tabuleiro temperada com sal e leve ao
forno a assar. Depois de cozinhada, dê um murro nas batatas e

sirva com tempeh

DESDE 1900

TEMPEH À LAGAREIRO
Nossa melhor tradição.

DESDE 1900

CALDO VERDE
Nossa melhor tradição.

Do que precisa: 
—600 g batata branca
—200 g cebola
—2 dentes de alho
—150 g couve para caldo verde
—água (suficiente para cobrir os vegetais)
—2 colheres de sopa azeite
—Sal grosso a gosto

Como se faz:
Descascar as cebolas e cortar em cubos. Descascar os dentes de

alho e cortar a meio. Lavar as batatas, descascar e cortar em
cubos. Num tacho juntar as cebolas, os dentes de alho e as

batatas. Cobrir com água e juntar o sal. Quando a água começar a
ferver, deixar cozinhar por 20minutos.Num processador de

alimentos ou com uma varinha mágica triturar até virar um creme.
Nesta fase pode juntar um pouco mais de água se necessário.
Rectificar o sal. Lavar a couve do caldo verde e juntar à sopa.

Deixar cozinhar por mais 5 minutos. Por fim juntar o azeite. Servir
bem quente com broa de milho e azeitonas.



Para mais informações e/ou 
agendamento de Consulta:

 

nutricao@adhocgym.pt
 

967888211

 

Nutricionista Cíntia Cruz- 3808N


