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MUFFINS
DE OVO
E LEGUMES

Ingredientes
Azeite para pincelar (q.b.) 
8 ovos 
1 cenoura ralada 
4 folhas de espinafres bebé 
4 espargos verdes frescos em cubos 
3 fatias de bacon fumado 
4 tomates cereja 
1 c. de sopa de orégãos secos 
2 c. de sopa de queijo emmental cortado em cubos 
Sal (q.b.)
Pimenta preta moída (q.b.)
1 c. de sopa de queijo parmesão ralado 
Azeite para pincelar (q.b)

Preparação
Pré-aqueça o forno a 180 ºC. Bata ovos na batedeira durante uns 
minutos. Tempere com sal, pimenta e mostarda em grão de moer e 
reserve. Em cada buraco da forma, coloque o recheio a gosto.  Rale a 
cenoura para ser mais fácil a cozedura, os espargos corte o pé e parta 
em pequenos pedaços. Os tomates parta em quatro, os espinafres 
grosseiramente, o queijo emmental em cubos e o bacon  em tiras bem 
finas depois de os passar por uma frigideira anti-aderente uns minutos 
até ficarem crocantes.
Tempere o recheio com orégãos secos, para dar um sabor a pizza e uma 
pitada de queijo parmesão. Por fim, regue com os ovos batidos e leve ao 
forno durante 15/20 minutos ou até os ovos ficarem douradinhos e 
cozinhados.
Sirva quente ou frio a acompanhar uma salada ou como uma entrada. 
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SARDINHAS
NA PANELA
DE PRESSÃO

Ingredientes
1 dúzia de sardinhas frescas limpas
1 cebola grande
3 dentes de alho
2 folhas de louro
200 ml de azeite (ou 1 copo cheio aproximadamente)
90 ml (ou pouco menos de ½ copo aproximadamente)
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto 

Preparação
Cortar a cebola em cubos e espalhar no fundo da panela, junto com o 
alho descascado, formando uma “base” para as sardinhas. Arrumar as 
sardinhas sobre a camada de cebola e alho, lado a lado, de modo a 
formar uma segunda camada. Acrescentar o louro, sal e pimenta. Por 
último, acrescentar o vinagre e o azeite. Para quantidades maiores, 
repetir a camada de cebola e alho e sardinhas, alternadamente.  Neste 
caso é recomendável adicionar um pouco de água à mistura para não 
usar azeite em demasia.
Tapar a panela e cozinhar em lume forte até fazer pressão, em seguida 
baixar para lume brando e deixar cozinhar por 20 min 
aproximadamente. Opcionalmente, pode-se acrescentar tomates 
cortados em cubo, misturados à cebola - lembrar de remover as 
sementes! Está pronto - servir com arroz, massa ou batatas cozidas 
(que podem ser cozidas ao mesmo tempo, misturadas com as                     
cebolas, ou separadamente em outra panela).
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CREPES
ou DOSAS
INDIANAS

Ingredientes para crepes
150g arroz integral ou branco
75g lentilha vermelha
água e sal

Ingredientes para o recheio
2 abacates
Sumo de 1/2 limão
1/2 chávena de folhas de coentros (ou manjericão)
1 c. de sopa de azeite
Sal e pimenta preta

Preparação dos crepes
Deixar o arroz e a lentilha de molho separadamente por 5/6 horas (ou 
durante a noite). Escorrer a água e levar os dois ingredientes ao 
liquidificador, cobrindo com água. Bater até obter uma massa cremosa 
(poderá parecer demasiado líquido). Untar uma frigideira com um 
pouco de azeite e preparar as dosas, tal como os crepes.

Preparação do recheio
Bater todos os ingredientes de forma a fazer uma pasta.
Esta receita também fica muito bem com os nachos de milho.
(normalmente os miúdos gostam!)
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TRUFAS
DE
COCO

Ingredientes
100g de coco
45g de geleia de arroz
1 ou 2 c. de sopa de água

Preparação
Bater tudo num robot de cozinha até o coco
soltar um pouco o óleo. Enrolar as bolinhas, tipo trufas.
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SALMÃO GRELHADO
COM BATATA-DOCE
ACOMPANHADO DE
FEIJÃO VERDE AROMÁTICO
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Ingredientes para o salmão
2 lombos de salmão
Sumo e raspa de 1 limão
100g de batata-doce
Pimenta e sal q.b.

Ingredientes para o feijão-verde
250g de feijão-verde cortado em pequenos pedaços
1 c. de sopa de azeite extra virgem
1 dente de alho
Água, sal e noz-moscada q.b.

Preparação
Comece pelo salmão. Tempere-o com o sumo do limão, a pimenta, o sal 
e deixe repousar. Entretanto, coza a batata-doce com a pele.
Em simultâneo pode ir preparando o feijão-verde. Ferva-o durante 
cerca de 5 minutos (pré-cozedura) em água temperada com sal.
Quando estiver cozido, escorra-o e salteie, numa frigideira 
antiaderente com o azeite e alho, previamente picado. Tempere com 
noz-moscada e, quando estiver pronto, retire e reserve.
Depois, cozinhe o salmão num grelhador antiaderente. Deixe grelhar 
dos dois lados. Para finalizar é só servir o salmão, aromatizado com 
raspas de limão e acompanhado com a batata-doce cortada em rodelas 
e do feijão-verde.



GUACAMOLE

Ingredientes
1 abacate maduro
1/2 cebola roxa 
1 alho
Ramo de coentros frescos
Sumo de 1 lima
Sal q.b.
1/2 malagueta (opcional)

Preparação
Esmagar com um garfo o abacate, misturar com o sumo da lima para 
não escurecer. Picar a cebola muito bem picadinha, os coentros e o alho. 
Juntar ao abacate e misturar tudo, temperar com sal se gostar de 
picante picar muito bem a malagueta e juntar.Pode retirar as sementes 
para que não fique demasiado picante.
Servir com "nachos" à moda mexicana mas para que seja um prato mais 
saudável comer com uns pauzinhos de cenoura, pepino, pimentos.
Pode servir como aperitivo antes de uma refeição.
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COMPOTA
DE FRUTA
VARIADA

Ingredientes
4 maçãs
2 peras
20 alperces secos
575 ml de sumo de maçã
6 tâmaras
50 gr de passas
½ vagem de baunilha
1 c. de chá de água de rosas
1 c. de chá de canela
½ c. chá de noz-moscada
½ c. de chá de cardamomo

Preparação
Descasque, desencaroce e fatie as maçãs e peras.
Coloque todos os ingredientes numa panela e deixe levantar fervura.
Cozinhe com cuidado, mexendo ocasionalmente, até os alperces 
estarem inchados.
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COUSCOUS
Ingredientes
170 gr de couscous
1 c. de chá cheia de sal
Sumo de 1 limão
350 ml de água
1 courgette ralada

Preparação
Juntar todos os ingredientes num pirex bem tapado e deixar ensopar 
por 30 minutos.
Leve ao forno a 170ºC por 45 minutos. Vá mexendo diversas vezes.

- 08 -



CREME DE
MANGA
E PÊRA

Ingredientes
3 mangas
6 pera médias
1 vagem de baunilha picada
Sumo de 3 maçãs

Preparação
Descasque e pique a fruta e coloque numa panela.
Junte a baunilha e o sumo de maçã e cozinhe em lume brando
por 30 minutos.
Coloque a mistura num processador de comida e misture
até obter um creme.
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HAMBURGUERES
DE ABÓBORA
(8 UNIDADES)

Ingredientes
25 gr de abóbora cozida cortada
140 gr de arroz cozido
1 c. de chá de salva
1 pitada de tomilho
Sal e pimenta
1 c. de sopa de pão ralado
Ghee

Preparação
Juntar os primeiros 5 ingredientes num puré e fazer 8 bolas.
Passar as bolas pelo pão ralado. Dar-lhes a forma desejada.
Passe no ghee e leve ao forno a 200ºC durante 50 minutos,
virando a meio do tempo.
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COOKIES DE
AMÊNDOA
E LIMÃO

Ingredientes
10 g de amêndoa ralada
270g de flocos de aveia
30g de linhaça dourada moída
1 c. de sopa de canela em pó
120ml de azeite
Sumo e raspa de um limão
6 colheres de sopa de mel
120ml de água

Preparação
Triturar os flocos de aveia e misturar com a amendoa ralada, a linhaça 
moída e a canela. Juntar o mel, o sumo e a raspa de limão e misturar 
bem. Juntar o azeite e envolver. Deitar a água aos poucos e misturar até 
ser absorvida. Formar bolinhas "achatadas com as mãos e colocar num 
tabuleiro. Levar a forno pré aquecido a 180ºC durante cerca de 15 
minutos.
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TORTA DE
COURGETTE
E CENOURA

Ingredientes
1 courgette
2 cenouras
3 ovos
100g queijo ralado
Sal e pimenta
1 lata de atum ou frango desfiado ou bacalhau cozido

Preparação
Ralar a courgette e as cenouras. Bater os ovos e juntar às cenouras e à 
courgette raladas. Adicionar o queijo ralado, temperar com sal e 
pimenta. Espalhar num tabuleiro barrado com manteiga e levar ao forno 
cerca de 30 a 40 minutos, até cozer. Desenformar sobre uma folha de 
papel vegetal, espalhar por cima o recheio escolhido, enrolar a torta e 
levar novamente alguns minutos ao forno a dourar.
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BERINGELA
RECHEADA

Ingredientes
100g beringela 
100g queijo light 
100g cogumelos
 100g bife de peru
 1 c. chá orégãos
 Pimenta preta

Preparação
Comece por cortar a beringela ao meio e retire a polpa. De seguida 
tempere com sal e pimenta. Coloque no micro ondas por dois minutos. 
À parte grelhe os bifes de perú previamente temperados com sumo de 
limão e ervas aromáticas e uma pitada de sal. Corte ao cubos.
Numa frigideira com um fio de azeite, coloque a beringela e a polpa de 
beringela e de seguida coloque os bifes de perú. No recheio, opte por 
juntar o requeijão light e misture tudo.
Leve ao forne durante 10 minutos.
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LEGUMES
SALTEADOS

Ingredientes
3 courgettes médias
1 beringela grande
1 c. de sopa de ghee
1 c. de chá cheia de tomilho
1 c. de chá cheia de manjericão
1 c. de chá rasa de orégãos
1 folha de louro
1 c. de chá cheia de sal
300 ml de água quente
1 c. de chá cheia de beterraba ralada
1 c. de chá cheia de açafrão-das-Índias 

Preparação
Descasque as courgettes e corte em fatias grossas. Corte a beringela 
em pedaços do mesmo tamanho.
Salteie em ghee em fogo médio/alto por 10 minutos, juntando um 
pouco de água quente quando secarem. Junte o tomilho, manjericão, 
orégãos, louro, sal e água e deixe ferver por 25 minutos. Tape e deixe 
ferver por mais 25 minutos.
Junte a beterraba ralada e o açafrão-das-Índias e forme fatias.
Este prato também pode ser confeccionado no forno. Para tal junte 
todos os ingredientes e leve ao forno a 180ºC num recipiente fechado, 
durante 45 minutos.
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MAÇÃS
RECHEADAS

Ingredientes
4 maçãs grandes
8 tâmaras secas cortadas em 3
50 gr de passas
4 alperces secos
300 ml de sumo de maçã 

Preparação
Retire o centro das maçãs e faça um corte pouco profundo à volta do 
meio de cada maçã para que não rebentem enquanto cozinham.
Recheie cada maçã com frutos secos e depois coloque-as num pirex e 
despeje o sumo. Cubra com papel de alumínio e asse no forno a 180ºC
durantre 45 minutos.
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MILHO BEBÉ
E
FEIJÃO VERDE

Ingredientes
Feijão verde
Milho bebé
Ghee
Gengibre ralado
Ananás 
Sal e pimenta q.b.

Preparação
Corte as extremidades ao feijão verde. Junte-o ao milho bebé.
Coloque em água a ferver por 5 minutos e frite com um pouco de ghee, 
gengibre ralado e ananás fresco cortado aos pedacinhos.
Junte o sal e moa pimenta preta.
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MOLHO DE
COENTROS
E LARANJA

Ingredientes
170 gr de dhal mung
1 lt de água
1 c. de chá cheia de sal
1 c. de chá cheia de açafrão-das-Índias
Sumo de 1 laranja
2 colheres de chá cheias de sementes de coentros moídas

Preparação
Coloque o mung dhal na água com o sal e o açafrão-das-Índias e deixe 
levantar fervura. Cozinhe por 1 ½ a 2 horas até ficar muito macio.
10 minutos antes do fim da cozedura junte o sumo de laranja e as 
sementes de coentros. Misture vigorosamente e sirva.
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MOLHO DE
PIMENTO
VERMELHO

Ingredientes
½ beterraba ralada
2 pimentos vermelhos grosseiramente cortados em cubos
1 courgette pequena cortada em cubos
Sumo de 2 cenouras
1 c. de chá cheia de tomilho
1 c. de chá cheia de orégãos
1 c. de chá de manjericão
1 c. de chá cheia de sal
Pimenta
850 ml de água
50 ml de leite de soja 

Preparação
 
Coloque todos os ingredientes, excepto o leite de soja, numa panela
e ferva durante 30 minutos.
Misture tudo num processador de comida e junte o leite de soja. 
Aqueça para servir.
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PÊRAS
E
SULTANAS

Ingredientes
Pêras
½ vagem de baunilha
20 sultanas demolhadas
300 ml de água 

Preparação
Abra a vagem da baunilha e retire as sementes. Use tanto as sementes 
como a casca da vagem.
Coloque todos os ingredientes numa panela e cozinhe lentamente por 
20 minutos, até as peras estarem completamente cozidas.
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PURÉ
DE
ALPERCES

Ingredientes
2 maçãs doces descascadas, sem caroços e cortadas em fatias
125 gr de alperces secos, lavados e demolhados durante a noite
1 cm de vagem de baunilha
1 c. de chá de água de rosas
2 lt de água
4 folhas de menta 

Preparação
Coloque todos os ingredientes, excepto as folhas de menta, numa 
frigideira e deixe levantar fervura. Cozinhe por 30 minutos, ou até os 
alperces estarem macios, mexendo ocasionalmente.
Quanto mais devagar se cozinhar os alperces, melhor, já que o sabor 
intensifica-se.
Liquidifique a mistura, incluindo a vagem de baunilha.
Sirva em pratos pequenos decorados com a menta.
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RISOTTO
MEDITERRÂNICO

Ingredientes
2 cravinhos
2 c. de sopa de ghee ou azeite
2 mãos-cheias de vegetais finamente picados (uma seleção de 
pimentos, funcho, aipo, cenoura, beterraba, courgette e beringela)
115 gr de arroz basmati
1 mão-cheia de passas
2 folhas de louro
1 c. de chá cheia de açafrão-das-Índias
1 c. de chá de manjericão
2 c. de sopa cheias de ervas finamente picadas
1 c. de chá de tomilho
1 c. de chá de sal
Polvilhe com pimenta preta moída
12 azeitonas pretas sem caroço
300 ml de água quentes

Preparação
Frite os cravinhos e orégãos, por alguns segundos, no ghee ou óleo e 
junte os vegetais cortados. Mexa numa frigideira em fogo alto por 10 
minutos. Junte o arroz aos legumes e continue a mexer da mesma forma 
por mais 10 minutos. Coloque todos os ingredientes numa frigideira e 
junte 300 ml de água a ferver. Deixe levantar fervura, tape e deixe 
ferver em lume brando até o arroz estar leve e macio.
Deixe repousar 5 minutos longe do fogo e sirva.
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SOPA DE
MASSA
E VEGETAIS

Ingredientes
2 lt de caldo
2 courgettes médias, descascadas e cortadas às fatias
12 ervilhas mangetout cortadas ao meio
2 cenouras médias raladas
½ bolbo de funcho picado
6 pontas de espargos
1 c. de sopa cheia de manjericão finamente picado
1 c. de chá de cominho
2 c. de sopa de Vata churna
½ c. de chá de menta fresca finamente picada
45 gr de penne ou conchas

Preparação
 
Faça o caldo e reserve. Cubra os vegetais com as ervas e reserve
por 30 minutos. Salteie os vegetais com as ervas e especiarias numa 
frigideira grande por 2 minutos, mexendo bem o tempo todo.
Junte 150 ml de caldo e cozinhe por mais 2 minutos ou até o líquido 
evaporar. Junte o resto do caldo, deixe levantar fervura e cozinhe por 
45 minutos. Passe metade da mistura no liquidificador volte a colocar 
na frigideira. Junte a pasta e cozinhe por mais 10 minutos ou até a pasta 
estar “al dente”.
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SOPA DE
VEGETAIS
E CEVADA

Ingredientes
175 gr de cevada demolhada por pelo menos 2 horas,lavada e escorrida
1 c. de chá cheia de sal
1 c. de chá cheia de gengibre fresco ralado ou picado
2 lt de água ou caldo
½ maçã pequena doce picada
1 c. de chá cheia de passas
1 cenoura descascada e ralada
½ bolbo de funcho finamente picado
6 milho bebés cortados em quartos
8 feijões verdes fatiados
1 c. de chá de cominho
1 c. de sopa cheia de orégãos frescos finamente picados
2 c. de sopa cheias de salsa finamente picada
1 pitada de assafétida

Preparação
Frite a cevada com metade do sal e o gengibre durante 1 a 2 minutos 
até secar, mexendo sempre. Junte ½ lt de água ou caldo e deixe ferver 
devagar. Mexa e deixe ferver por 1 hora em lume brando, juntando mais 
líquido se necessário. Mexa de vez em quando.
Envolva a fruta e os vegetais com as ervas e reserve por 10 minutos. 
Frite a fruta e os vegetais até secar junte a cevada, que por esta altura 
deve estar macia,
Junte 400 ml de água ou caldo e deixe ferver até o líquido ter quase 
desaparecido. Depois junte o resto do líquido e cozinhe por 30 minutos 
em lume brando, mexendo ocasionalmente.
Leve ao liquidificador e sirva.
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TARTE
DE
BERINGELA

Ingredientes
16 fatias de beringela com 1 cm de grossura e 8 cm de diâmetro
4 mãos-cheias de vegetais finamente picados (pimento, aipo, funcho, 
cenoura, brócolo, courgette)
Ghee
1 c. de chá cheia de tomilho
1 c. de chá cheia de orégãos
1 c. de chá cheia de manjericão
2 c. de chá cheias de cominho
2 c. de chá cheias de gengibre
450 gr de abóbora
1 c. de chá de noz-moscada
Pão ralado
225 gr de lentilhas vermelhas cozidas
2 c. de chá cheias de paprica
50 ml de sumo de cenoura
Sal e pimenta preta moída na hora
1 c. de chá cheia de coentro fresco picado
Sumo de 1 limão
2 pitadas de açafrão-das-Índias 

Preparação
Coza as beringelas a vapor até se tornarem macias e coloque-as num 
tabuleiro numa única camada, numa base para tarte. Frite os outros 
vegetais com um pouco de ghee por 15 minutos, juntando as ervas, o 
cominho e metade do gengibre. Cubra a abóbora com água e deixe 
levantar fervura. Cozinhe até a água ter evaporado quase toda. Faça 
puré com uma boa pitada de noz-moscada. Coloque os vegetais, o pão 
ralado e metade das lentilhas sobre a beringela. Depois espalhe o puré 
de abóbora e leve ao forno a 190ºC durante 45 minutos. Aqueça o resto 
das lentilhas numa frigideira com o sumo de cenoura, sal e pimenta, 
coentro, sumo de limão e açafrão-das-Índias. 
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CARIL DE BERINJELA
COM ERVA CIDREIRA
E LEITE DE CÔCO

Ingredientes
3 pimentas malaguetas vermelhas grandes, sem sementes e picadas
(se quiser menos picante, pode diminuir a quantidade)
6 dentes de alho picados (opcional) ou Hing (Asafetida)
1 colher de sopa de gengibre fresco picado
2 talos de erva cidreira picados
2 colheres de sopa de açafrão-da-Índia em pó 
1 colher de sopa de cominho em pó
2 a 3 berinjelas (600g), cortadas em cubos grandes
1 colher de sopa rasa de ghee (manteiga clarificada) ou azeite
1 colher de café de açúcar
2 cebolas grandes roxas fatiadas finas
400ml de leite de côco 
400ml de caldo de legumes ou água
Sal a gosto
2 colheres de sopa de coentro fresco picado (guarnição) 

Preparação
Use um processador para obter uma pasta com as pimentas, alho, 
gengibre e a erva cidreira. Reserve. Salpique o açafrão-da-Índia sobre 
as berinjelas. Aqueça o ghee ou azeite e doure as berinjelas. Remova da 
panela e reserve. Cozinhe a pasta com o açúcar, cominho e as cebolas 
por alguns minutos, então adicione as berinjelas e misture.
Junte o leite de côco e o caldo de legumes ou água. Misture bem e deixe 
levantar fervura. Reduza a chama e cozinhe tudo até que a berinjela 
esteja macia, mas não mole, por uns 15 minutos. Adicione sal a gosto e 
salpique com coentro fresco para servir. Sirva quente com arroz 
integral cozido ou pão chapati. 
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CHANA MASALA
(ENSOPADO DE
GRÃO DE BICO)

Ingredientes
300 gr de chana (grão de bico)  cozido 
3 tomates maduros, sem pele e picados
1 colher de chá rasa de cominho em pó
1 colher de sopa rasa de gengibre fresco ralado
1 pitada de assafetida
1 colher de café rasa de açafrão-das-Índias
1 colher de café rasa de louro em pó
1 colher de sopa de coentros frescos picados
1 pitada de pimenta cayena
2 colheres de sopa de farinha de grão de bico grossa (diluída em ½ copo 
com água)
1 colher de sopa cheia de ghee sólido
Sal a gosto

Preparação
 
Cozinhe o grão de bico e reserve. 
Noutra panela aqueça o ghee, refogue as especiarias e adicione o 
gengibre e os tomates.
Misture tudo e deixe apurar  por 15 minutos em fogo baixo. 
Junte o molho ao grão de bico, complete com água suficiente para 
cobrir e formar um molho, adicionando a farinha de grão de bico diluída 
em água. Mexendo sempre para obter um molho homogéneo, deixe 
apurar por 10 minutos. Sal a gosto. Adicione os coentros frescos e sirva.
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CHUTNEY
DE MANGA
ESPECIAL

Ingredientes
2 mangas firmes cortadas em cubos
1 chávena de côco ralado fresco
250 ml de leite de côco
1 pimenta malagueta vermelha seca picada
1 colher de chá de sementes de cominho
1 colher de chá de sementes de coentro
1 colher de chá de sementes de mostarda preta
1 colher de chá de canela em pó
1 colher de chá de sementes de cardamomo
1 colher de chá de açúcar demerara 
½ colher de chá de paprica (colorau)
Sal marinho a gosto

Preparação
 
Misture a polpa da manga, o côco ralado e o leite de côco e reserve.
Doure as especiarias numa panela aquecida em fogo médio com ghee 
ou óleo e aguarde até que as sementes saltem.
Adicione a manga com o côco e misture bem.
Use sal a gosto e deixe apurar os sabores por 10 minutos em fogo baixo.
Espere que arrefeça e sirva com pão Naan ou Chapati.
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DHAL
DE
ERVILHAS

Ingredientes
300g de ervilhas 
1 tomate grande maduro picado
1 c. de sopa de alho poró
2 c. de sopa de gengibre fresco ralado
1 c. de sopa rasa de cominho em pó
1 c. de café rasa de Asafétida
1 c. de sopa de ghee sólido para fritar a masala
Açúcar mascavo (pitada)
sal e pimenta a gosto 

Preparação
 
Cozinhe as ervilhas e reserve.
Noutra panela aqueça o ghee e refogue o tomate bem picado com uma 
pitada de açúcar mascavado e uma pitada de sal. Acrescente o 
alho-porro cortado em rodelas finas e o gengibre ralado bem fino.
Antes de dourar o refogado, acrescente a asafétida e o cominho e 
continue a refogar por uns 10 minutos. Em seguida despeje o refogado 
sobre as ervilhas, acrescente água suficiente para cobrir e misture.
Tempere com sal a gosto e deixe apurar por mais 15 minutos ou até que 
obtenha um molho cremoso. Sirva quente.

* Existe uma enorme variedade de combinações de Dhal de 
leguminosas (lentilhas – ervilhas – feijões) com ou sem legumes.
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