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 Bata todos os ingredientes no liquidificador até
que tenha um creme homogêneo. Despeje em
potinhos e sirva gelado com leite de coco em pó e
folhas de hortelã.

 
 
 

Mousse de chocolate vegano

Ingredientes:
 

 1/2 abacate
2 bananas maduras

2 colheres de sopa de
 cacau em pó

 

Modo de preparo:
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Ingredientes da Farofa:  - 2 xícaras de chá de Lentilha germinada
- 5 colheres de sopa de aveia em flocos finos

- 3 colheres de sopa de Farinha de milho
- 3 colheres de sopa de Uva passa preta / branca

- ½ xícara de Cenoura ralada 
- 3 colheres de sopa de talo da cenoura
- 1 colher de sopa de cebola desidratada
- 1  colheres de sopa de Shoyo de coco

- 1 colher de sopa de azeite 
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó 

- Sal e pimenta à gosto
 
 
 

Farofa vegana de lentilhas
germinada
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Ingredientes para Finalizar a Farofa:  - 1 colher de sopa de Semente de abóbora 
- 2 colheres de sopa de gergelim Branco/preto

- 1 colher de sopa de Amêndoa em lasca
 

Ingredientes do molho:  - 1 colher de sopa rasa de Mostarda Dijon 
- 2 colheres de sopa de Tahine 
- 1 colher de sobremesa de Mel

- 50 à 100ml de água
 

Farofa vegana de lentilhas
germinada
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Germinação da lentilha :
 Deixe a lentilha de molho por 8 horas, em uma vasilha. Escorra a

água e tampe-a com um pano de prato limpo. Deixe os grãos
germinarem por mais 16 horas. Lave os grãos 2 a 3 vezes . Assim
que os grãos estiverem germinados e macios para os dentes, estão

prontos para servir. 
Em fogo médio, coloque na frigideira o azeite, o talo da cenoura,

cúrcuma, pimenta do reino, deixe por uns 5 minutos e depois
acrescente a lentilha, a cenoura e a cebola. Em fogo baixo

acrescentar a uva passa, a aveia e a farinha de milho. Desligue o
fogo, e acrescente a medida de shoyo de coco e tempere com sal à

gosto. Torrar levemente as sementes de abobora e amêndoas . E
finalize com as sementes de abobora, gergelim e lascas de amêndoas.

Para o molho, misturar todos os ingredientes. Servir à parte. 
 
 
 
 

 
 
 

Modo de Preparo
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Para a massa:

Ingredientes: 
 

1.

140grs de farinha de
amêndoas ou castanha de caju
6 tâmaras tipo Jumbo graudas
1 colher se sopa de óleo de
coco

 
 

Torta Vegana de Chocolate

2. Para o recheio

160grs de pasta de castanha de caju
160 grs de chocolate vegano 70%
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Em um processador bata as tâmaras, farinha e o óleo
de coco até virar uma farofa bem úmida! 
Acrescente cardamomo e um pouquinho de canela.
Distribua a massa em forminhas individuais de aro
removivel ou em uma assadeira maior, cubra o fundo e
as laterais. Asse à 180 graus por 10 minutos ou até
dourar.
Para o recheio, derreta o chocolate em banho Maria e
misture à pasta de castanha até ficar homogenio.
Deixe a massa esfriar e coloque o creme e deixe gelar
por 1 hora.

Rendimento: 5 tortinhas
 
 
 

Modo de Preparo
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Ingredientes: 
1kg de banana da terra
2 limões
3 dentes de alho
3 cebolas
1 pimentão vermelho
1 pimentão amarelo
5 tomates
Azeite de oliva
Coentro
Salsinha
Manjericão
Leite de coco
Sal a gosto

Moqueca de banana da terra
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Passo 1

Descascar e cortar as bananas em fatias. Misturar as
bananas, sal a gosto, suco de limão e alho amassado.
Marinar por 1 hora.
Cortar as cebolas e os pimentões em rodelas finas e o
tomate em cubinhos. Refogar todos os ingredientes
(cebola, tomate e pimentões) no azeite com sal a
gosto.

 
 
 

Modo de Preparo
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Passo 2

Desligar o fogo e adicionar coentro, salsinha e
manjericão (todos picadinhos).
Em uma panela de barro ou de ferro (de sua
preferência) colocar uma camada do refogado. Logo
depois, colocar as bananas e, assim, ir intercalando as
camadas (refogado e banana).
Para finalizar, regar o leite de coco e azeite e cozinhar
por 20 minutos em fogo baixo.

 
 
 

Modo de Preparo

Rendimento: 8 porções
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Ingredientes: 
 
 

 3 Tomates
 2 Cebolas roxas
 5 Batatas inglesas
 2 Pimentões pequenos
 2 Xícaras (de chá) de palmito fatiado ou em cubos
½ Xícara (de chá) azeitona
 ¼ de xícara (de chá) de azeite
 Salsa à gosto
 Alecrim à gosto 
 Pimenta do reino á gosto 
 Suco de 1 limão

 
 
 

Bacalhoada Vegana de Palmito
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1. Comece fatiando os ingredientes: o palmito, os
pimentões, os tomates e as cebolas em fatias finas.

2. Fatie também a batata inglesa, porém ela deve estar
com a espessura bem mais fina que os demais

ingredientes.
3. Em um refratário, comece a montar seu prato
intercalando as fatias de batata, palmito, tomate,

pimentão e cebola.
4. Adicione as azeitonas de maneira uniforme e

coloque bastante azeite.
5. Salpique a gosto os temperos como pimenta, suco
de limão, alecrim, salsinha e sempre dando um pouco

de atenção para as partes entre as camadas.
 
 
 

Modo de Preparo
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6. Leve ao fogo pré-aquecido a 220°C 
de 30 a 40 minutos ou até que as 
batatas estejam macias.

 
Tempo de Preparação: 20 min   Tempo total:1 h
Tempo para Cozinhar: 40 min   Quantidade: 5 pessoas

 

 
 
 

Modo de Preparo
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