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Olá, 
 
 
Esta apostila foi elaborada para ajuda-lo a 
conhecer um pouco mais sobre alimentação 
consciente.  
 
Nesta apostila iniciamos uma reflexão sobre sua 
alimentação, e o quanto isso influencia em 
nossa saúde.  
 
Selecionamos muitas receitas legais para você 
experimentar e impressionar seus amigos e 
família.  
 
Não faça mudanças radicais em sua rotina diária 
ou alimentação sem antes consultar um 
profissional especializado no assunto.  
 
Esta apostila é de distribuição gratuita. Todas 
as receitas foram tiradas da internet, assim 
como toda as fotos. As fontes (sempre que 
conhecidas) foram preservadas. Presenteie uma 
amigo com uma cópia desta apostila.  
 
 
 
 
 
 

Fernando Perri 
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PRATOS	PRINCIPAIS	
	
	

"Bacalhoada"	(vegana)	
	

	
	
	

Ingredientes	
	
500	g	de	batatas	cozidas	(com	casca	e	cortada	em	
rodelas)	
200	g	de	cenoura	(sem	casca	e	cortada	em	rodelas)	
1	cebola	cortada	em	rodelas	
1	xícara	de	cogumelo	shitake	desidratado	
1/2	maço	de	cebolinha	
10	folhas	de	salsinha	
4	dentes	de	alho	picados	
1	tomate	cortado	em	rodelas	ou	picado	(sem	pele	e	sem	



  www.yogabauru.com                                          6 
 

sementes)	
3	colheres	(sopa)	de	wakame	(alga	marinha)	
2	colheres	(sopa)	de	shoyu	
Sal,	azeite	e	manjerona	a	gosto	
	
Preparo	
	
Hidrate	 a	 alga	 e	 o	 shitake	 separadamente	 com	 água	
quente.	Utilize	a	água	que	foi	usada	na	alga	e	no	shitake	
para	 cozinhar	 as	 cenouras	 e	 as	 batatas	 (você	 precisará	
acrescentar	 mais	 água	 para	 isso).	 Depois	 de	 cozidos,	
disponha-os	 em	 uma	 assadeira	 e	 acrescente	 cebolinha,	
tomate,	 salsinha,	 cebola	 e	 alga	marinha	 e	misture	 bem.	
Frite	o	shitake	no	azeite,	depois	doure	o	alho.	Adicione-
os	 na	 assadeira	 e	 misture	 novamente.	 Por	 último	
adicione	 azeite,	 shoyu,	 sal	 e	 manjerona.	 Misture	 tudo	
muito	 bem	 (com	 cuidado	 para	 não	 desmanchar	 as	
batatas).	Asse	em	 forno	médio	por	35	minutos,	 coberto	
com	 papel-alumínio.	 Sirva	 com	 o	 tipo	 de	 arroz	 que	
desejar.	
	
Dica	-	 Deixe	 tudo	 preparado	 antes.	 Corte	 as	 cebolas,	 pique	 a	
cebolinha,	 etc.	 Você	 ganha	muito	 tempo	 fazendo	 isso	 e	 a	 receita	
anda	bem	mais	rápido.	
	
Receita	de	Thiago	Almeida,	do	blog	Projeto	Vegan	-	Foto:	Bruna	
Green	
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Lasanha	com	Creme	de	Tofu,	
Brócolis	e	Palmito	(vegana)	
	

	
	
Ingredientes	
	
Para	o	molho	de	tomates:	
10	tomates	grandes	
Alho	picado	a	gosto	
Manjericão	fresco	a	gosto	
Sal	
Azeite	
	
Para	o	creme	de	tofu:	
500	g	de	tofu	(se	desejar	uma	camada	mais	grossa,	
coloque	mais	tofu)	
8	dentes	de	alho	
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1/2	copo	de	leite	vegetal	
Azeitonas	picadinhas	a	gosto	
Manjericão	a	gosto	
Sal	
Azeite	
	
Para	o	recheio	de	brócolis	e	palmito:	
1	vidro	de	palmito	(550	g)	
2	xícaras	de	brócolis	cozido	
1	xícara	de	champignon	cortado	em	lâminas	
8	dentes	de	alho	bem	picadinhos	
1/2	caldo	de	legumes	
Sal	
Azeite	
	
Preparo	
	
Molho:	
Bata	 os	 tomates	 no	 liquidificador	 até	 ficar	 homogêneo,	
reserve.	 Refogue	 o	 alho	 no	 azeite,	 quando	 dourar	
acrescente	 o	 molho	 de	 tomates	 batido,	 acerte	 o	 sal	 e	
deixe	 apurar	 em	 fogo	 médio	 por	 aproximadamente	 30	
minutos.	 Caso	 o	 molho	 fique	 muito	 "liquido"	 deixe	
apurar	mais	alguns	minutinhos.	Acrescente	as	 folhas	de	
manjericão	fresco	e	regue	um	pouco	de	azeite,	reserve.	
	
Creme	de	tofu:	
Bata	 bem	 o	 tofu	 no	 liquidificador	 com	 um	 pouco	 de	
azeite	 e	 manjericão	 a	 gosto.	 Em	 uma	 panela	 refogue	 o	
alho	 no	 azeite,	 quando	 dourar	 acrescente	 o	 creme	 de	
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tofu	batido	e	as	azeitonas	picadas.	Coloque	aos	poucos	o	
leite	 vegetal	 até	 atingir	 a	 textura	 desejada,	 nem	 muito	
mole	e	nem	muito	duro.	Acerte	o	sal	e	reserve.	
	
Recheio	de	brócolis	e	palmito:	
Refogue	 o	 alho	 no	 azeite,	 quando	 dourar	 acrescente	 o	
palmito	 picado,	 brócolis	 e	 o	 champignon.	 Acrescente	 o	
caldo	de	legumes	e	verifique	se	é	necessário	colocar	mais	
sal,	 deixe	 cozinhar	 em	 fogo	 baixo	 por	 5	 minutos	 e	
reserve.	
	
Montagem:	
Em	um	 refratário	 grande,	 salpique	 um	pouco	de	molho	
na	 base,	 coloque	 uma	 camada	 de	 massa	 e	 salpique	
novamente	mais	molho.	Despeje	o	refogado	de	brócolis	e	
palmito,	 cubra	 com	 a	 massa	 novamente	 e	 mais	 uma	
camada	 de	 molho.	 Acrescente	 o	 creme	 de	 tofu,	 cubra	
com	 a	massa	 e	 despeje	 o	 restante	 do	molho.	 Leve	 para	
assar	em	fogo	médio,	255°C,	até	a	massa	ficar	macia.	
	
Nota	-	Utilizei	somente	um	pacote	de	massa	de	lasanha	pré-cozida,	
no	total	foram	duas	camadas	de	recheio	(uma	de	creme	de	tofu	e	a	
outra	 de	 brócolis	 com	 palmito).	 Caso	 você	 deseje	 fazer	 mais	
camadas	 é	 necessário	 aumentar	 a	 quantia	 de	 molho	 e	 recheio,	
além	da	massa.	
	
Fonte:	Receita	do	blog	Receitas	do	Boi,	executada	pelo	restaurante	
Bardana	Equilíbrio	Natural	
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Quibe	Assado	de	Legumes	
(vegana)	
	

	
	

Ingredientes	
	
250	g	de	trigo	para	quibe	
3	cenouras	sem	casca	raladas	
1	tomate	grande	picado	
1	cebola	média	picada	
1	xícara	de	cebolinha	picada	
3	colheres	(sopa)	de	salsa	picada	
1	xícara	de	hortelã	picada	
1	lata	de	milho	
1	xícara	de	ervilhas	frescas	
1	xícara	de	azeitonas	verdes	sem	caroço	
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3	colheres	(sopa)	de	pimentão	vermelho	picado	
3	dentes	de	alho	amassados	e	fritos	
1	colher	(sopa)	de	alcaparras	
1	xícara	de	maionese	vegetal	
1	colher	(sopa)	de	orégano	
Sal	a	gosto	
	
Preparo	
	
Lave	bem	o	trigo	em	água	corrente	e	coloque-o	de	molho	
por	 uma	 hora.	 Escorra	 e	 esprema	 para	 ficar	 bem	 seco.	
Misture	 todos	 os	 ingredientes,	 unte	 uma	 assadeira	 de	
vidro	com	azeite	e	coloque	a	massa.	Aperte	bem	com	as	
mãos.	 Asse	 em	 forno	 quente	 por	 aproximadamente	 30	
minutos	e	sirva.	
	
Rendimento:	8	porções	
	
Fonte	-	Receita	de	Genilda	Pozzetti	Stábile	-	Foto:	Codo	Meletti	
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Batata	Suíça	(vegana)	
	

	
	
Ingredientes	
	
280	g	de	batata	cozida	e	ralada	(4	batatas	grandes	do	
tipo	Binge)	
1/2	xícara	(café)	de	brócolis	
1/2	xícara	(café)	de	abobrinha	
1/2	xícara	(café)	de	champignon	
1/2	xícara	(café)	de	berinjela	
1/2	xícara	(café)	de	cenoura	
1/2	xícara	(café)	de	azeitona	
1/2	cebola	
Quanto	baste	de	caldo	de	legumes	
	
Preparo	
	
Em	uma	panela	adicione	um	fio	de	azeite	doure	a	cebola,	
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acrescente	 o	 caldo	 de	 legumes	 e	 a	 cenoura,	 deixando	
cozinhar	 por	 alguns	 minutos.	 Depois	 acrescente	 a	
berinjela,	 a	 abobrinha,	 o	 champignon	 e	 a	 azeitona	 e	
refogue.	
	
Montagem:	
Em	fogo	alto,	coloque	metade	da	quantidade	das	batatas	
raladas	 em	 uma	 frigideira	 anti-aderente.	 Logo	 em	
seguida	 coloque	 o	 recheio.	 Como	 uma	 panqueca,	 feche	
com	a	outra	metade	das	batatas	raladas.	Despeje	um	fio	
de	 óleo	 de	 canola	 por	 toda	 beirada	 da	 frigideira.	 Deixe	
por	aproximadamente	7	minutos.	Após	este	tempo,	com	
o	auxílio	de	uma	outra	frigideira,	vire	o	lado	da	batata	e	
deixe	também	por	7	minutos.	Sirva	quente.	
	
Fonte:	Capital	Gourmet	
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ACOMPANHAMENTOS	
	

Cuscuz	Marroquino	com	
Berinjela	e	Tomate	(vegana)	
	

	
	
Ingredientes	
	
2	berinjelas	
300	ml	de	caldo	de	legumes	
250	g	de	cuscuz	marroquino	(semolina)	
1	dente	de	alho	
2	tomates	
Manjericão	fresco	a	gosto	
Sal	e	pimenta	a	gosto	
Azeite	
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Preparo	
	
Corte	 as	 berinjelas	 em	 cubos.	 Aqueça	 o	 azeite	 numa	
panela	e	junte	a	berinjela,	sal	e	pimenta	a	gosto.	Corte	os	
tomates	 em	 cubos	 e	 reserve.	 Deixe	 dourar	 a	 berinjela,	
junte	o	dente	de	alho	e	o	cuscuz.	Deixe	tostar	o	cuscuz	na	
gordura	do	azeite.	 Junte	o	 caldo	de	 legumes	e	 retire	do	
fogo.	Tampe	para	criar	vapor	e	deixe	cozinhar	entre	4	a	5	
minutos.	 Verifique	 o	 tempero	 e	 corrija,	 se	 necessário.	
Pique	 o	 manjericão	 grosseiramente	 e	 reserve.	 Mexa	 o	
cuscuz	 com	 um	 garfo	 para	 soltar	 os	 grãos	 e	 coloque	
numa	travessa.	Junte	o	manjericão	e	o	tomate,	regue	com	
azeite	e	envolva	tudo.	
	
Fonte:	Receita	e	foto	do	blog	O	Bolinho	de	Sábado	(adaptada)	
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Espinafre	à	Moda	Catalana	
(vegana)	
	

	
	
Ingredientes	
	
2	maços	médio	de	espinafre	
1/2	xícara	de	pinoli	
1/2	xícara	de	uva-passa	preta	sem	sementes	
3	colheres	(sopa)	de	azeite	de	oliva	
Sal	e	pimenta-do-reino	preta	moída	na	hora	a	gosto	
	
Preparo	
	
Lave	 o	 espinafre	 em	 água	 corrente,	 separe	 somente	 as	
folhas	 e	 seque	 com	 toalha	de	papel.	 Coloque-o	 em	uma	
panela.	 Leve	ao	 fogo	e	 cozinhe	por	6	minutos	ou	até	as	
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folhas	 ficarem	 macias.	 Não	 adicione	 água.	 Cozinhe	 na	
própria	 água	 das	 folhas	 do	 espinafre.	 Retire	 do	 fogo,	
transfira	 para	 uma	 placa	 de	 polipropileno	 e	 esprema	
com	 as	 mãos	 para	 tirar	 o	 excesso	 de	 líquido.	 Reserve.	
Disponha	 os	 pignolis	 em	 uma	 frigideira	 e	 leve	 ao	 fogo.	
Deixe	no	fogo,	sem	parar	de	mexer,	por	5	minutos	ou	até	
o	pinoli	dourar.	Retire	do	fogo.	
	
Coloque	 o	 azeite	 de	 oliva	 em	 uma	 frigideira	 e	 leve	 ao	
fogo	 por	 1	minuto	 ou	 até	 aquecer.	 Junte	 o	 espinafre,	 o	
pinoli	 e	 as	 uvas-passas.	 Cozinhe,	 salteando	 de	 vez	 em	
quando,	 por	 3	 minutos	 ou	 até	 a	 mistura	 ficar	 bem	
quente.	Polvilhe	o	sal	e	a	pimenta-do-reino.	Salteie,	retire	
do	fogo	e	sirva	em	seguida.	
	
Rendimento:	4	porções	
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Tomates	à	Provençal	(vegana)	
	

	
	
Ingredientes	
	
Tomates	
Ervas	frescas	picadas	(orégano,	dill,	manjericão,	tomilho)	
Farinha	de	rosca	ou	pão	"velho"	ralado	
Sal	
Azeite	
	
Preparo	
	
Corte	 a	 tampinha	 dos	 tomates	 e	 coloque-os	 de	 pé	 num	
refratário.	 Polvilhe	 com	 as	 ervas	 picadas.	 salpique	 com	
sal	e	farinha	de	rosca,	regue	com	o	azeite	e	leve	ao	forno	
até	murcharem.	
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Legumes	Caramelizados	com	
Azeite	(vegana)	

	

	
	
Ingredientes	
	
1	cebola	média	cortada	em	cubos	grandes	
1	dente	de	alho	picado	em	pedaços	grandes	
1	cenoura	pequena	cortada	em	cubos	grandes	
2	batatas	pequenas	cortadas	em	cubos	pequenos	
1/2	berinjela	pequena	cortada	em	cubos	
50	ml	de	água	
6	colheres	(sopa)	de	azeite	
Pimenta-do-reino	
Cebolinha	cortada	bem	fininho	
Alecrim	,	Tomilho	e	Sal	
	
Preparo	
	
Depois	de	cortar	e	separar	todos	os	ingredientes,	aqueça	
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a	 frigideira	 em	 fogo	 médio	 com	 4	 colheres	 de	 azeite.	
Adicione	 o	 alho	 (lembra	 do	 truque	 do	 alho	 né:	 quando	
começar	 a	 subir	 o	 perfume	 já	 pode	 adicionar	 os	 outros	
ingredientes),	a	cebola	e	deixe	dourar	um	pouco.	Quando	
a	 cebola	 estiver	 dourada,	 acrescente	 a	 batata	 e	 deixe	
dourar	um	pouco,	e	 logo	depois	acrescente	as	cenouras.	
Assim	que	 as	 cenouras,	 as	batatas	 e	 a	 cebola	 estiverem	
douradas	 e	 começarem	 a	 pegar	 no	 fundo	 da	 panela,	
adicione	a	água	e	o	sal,	mexa	um	pouco	e	deixe	secar.	A	
água	entra	nesse	ponto	apenas	pra	apressar	o	cozimento,	
então	não	fique	mexendo	a	panela,	não	queremos	que	a	
batata	solte	muito	amido,	queremos	que	ela	cozinhe	mas	
não	vire	um	purê.	
	
Enquanto	 espera,	 o	 que	 não	 é	 mais	 de	 cinco	 minutos,	
ligue	o	forno	em	fogo	alto.	Assim	que	a	água	secar,	e	todo	
aquele	fundinho	dourado	da	panela	foi	para	os	legumes,	
acrescente	as	berinjelas,	mexa	rapidamente	e	desligue	o	
fogo.	 Pegue	 uma	 forma	 e	 transfira	 tudo	 que	 está	 na	
panela	para	ela,	polvilhe	com	alecrim	e	tomilho	a	gosto,	
regue	 com	 as	 duas	 colheres	 de	 azeite	 que	 sobraram	 e	
salpique	pimenta-do-reino	a	gosto.	Coloque	no	forno	por	
15	minutos	e	deixe	dourar	e	caramelizar.	Sirva	decorado	
com	a	cebolinha,	que	vai	dar	um	gostinho	especial.	
	
Nota	-	Por	que	não	cozinhar	a	berinjela	na	panela?	Se	você	deixá-la	cozinhando	
na	 panela,	 ela	 vai	 se	 desmanchar	 e	 ficar	 molenga.	 Não	 queremos	 isso,	 o	 que	
queremos	é	que	os	cubinhos	de	berinjela	fiquem	inteiros,	mas	assados,	como	os	
da	foto.	
	
Fonte:	Receitas	Para	Uma	Vida	Mais	Saudável	
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ARROZ	E	RISOTOS	
	

Arroz	Festivo	com	Frutas	Secas	
(vegana)	
	

	
	
Ingredientes	
	
2	xícaras	de	arroz	
4	xícaras	de	caldo	de	legumes,	ou	mais,	se	necessário	
1	cebola	picada	
1/3	de	xícara	de	ameixas	picadas	
1/3	de	xícara	de	passas	de	pêssego	picado	
1/3	de	xícara	de	uvas-passas	
1/3	de	xícara	de	tâmaras	picadas	
1/3	de	xícara	de	azeitonas	verdes	sem	caroço	
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1	banana	madura	em	cubos	
1/4	de	xícara	de	alho-poró	picado	
1/2	xícara	de	nozes	
2	dentes	de	alho	picados	
4	colheres	(sopa)	de	óleo	
	
Para	decorar:	
Ameixas,	passas	de	pêssego,	tâmaras,	uvas-passas,	nozes	
ou	o	que	você	desejar.	
	
Preparo	
	
Em	uma	panela,	refogue	a	cebola	e	o	alho.	Adicione	o	
arroz	e	misture.	Adicione	as	passas	de	pêssego,	as	
ameixas,	as	tâmaras,	as	uvas-passas	e	o	alho-poró.	
Adicione	o	caldo	de	legumes	e	reduza	o	fogo,	deixe	
cozinhar	de	15	a	20	minutos	(Atenção:	esse	tempo	pode	
variar	de	acordo	com	cada	fogão,	caso	seja	necessário,	
adicione	mais	caldo	de	legumes).	Enquanto	isso,	
descasque	a	banana	e	corte-a	em	cubinhos.	Frite	os	
cubinhos	de	banana	em	um	pouco	de	óleo	quente	e	
reserve.	Passado	o	tempo	de	cozimento	do	arroz,	
adicione	a	banana	madura	e	as	azeitonas	picadas.	
Misture	bem.	Aumente	o	fogo	e	cozinhe	por	mais	3	a	5	
minutos.	Retire	do	fogo	e	acrescente	as	nozes.	Sirva	
decorado	com	as	frutas	secas.	
	
Rendimento:	6	porções	
	
Fonte	-	Receita	de	Gabriella	Reginato	
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Arroz	Indiano	com	Limão,	
Amendoim	e	Romã	(vegana)	
	

	
	
Ingredientes	
	
2	xícaras	de	arroz	cozido	soltinho	(de	preferência	
basmati)	
1	colher	(sopa)	de	azeite	
2	colheres	(chá)	de	sementes	de	mostarda	preta	
Folhas	de	curry	(opcional)	
Pimenta	vermelha	seca	
Pimenta	malagueta	em	rodelas	a	gosto	
1	colher	(sopa)	de	gengibre	fresco	ralado	
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1/3	de	xícara	de	amendoim	torrado	sem	pele	
1/4	de	colher	(chá)	de	açafrão-da-terra	(cúrcuma)	
Sal	a	gosto	
Suco	de	2	limões	(mais	ou	menos	se	preferir)	
Sementes	de	romã	rosa	
	
Preparo	
	
Aqueça	o	óleo	e	coloque	as	sementes	de	mostarda.	
Quando	começarem	a	pipocar,	junte	o	amendoim.	Depois	
que	começar	a	dourar,	adicione	as	folhas	de	curry,	a	
pimenta	vermelha,	a	malagueta	e	o	gengibre.	Mexa	por	
uns	dois	minutos.	Adicione	o	açafrão-da-terra,	o	arroz	e	
sal	a	gosto.	Misture	cuidadosamente	para	não	machucar	
o	arroz.	Desligue	o	fogo,	acrescente	o	suco	de	limão.	
Torne	a	misturar	levemente	e	sirva	com	as	sementes	de	
romã	por	cima.	
	
Dica	-	Se	preferir,	substitua	o	amendoim	por	castanhas-de-caju.	
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Risoto	de	Tomates	com	
Manjericão	(vegana)	

	

	
	

Ingredientes	
	
1	1/2	xícara	de	arroz	arbóreo	
1	cebola	grande	picada	
2	colheres	(sopa)	de	alho-poró	picado	
2	tomates	grandes	bem	maduros,	sem	sementes	
1	litro	de	caldo	de	legumes	(ou	água	fervente)	
Suco	de	1/2	limão	
Sal	e	pimenta-do-reino	a	gosto	
1	colher	(chá)	de	páprica	em	pó	(opcional)	
2	colheres	(sopa)	de	óleo	ou	azeite	
Folhas	frescas	de	manjericão	a	vontade	(reserve	umas	
para	decorar)	
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Preparo	
	
Aqueça	 o	 óleo	 em	 uma	 panela	 e	 doure	 a	 cebola.	
Acrescente	o	alho-poró	e	misture	bem.	Deixe	refogar	por	
alguns	minutos	até	dourar	levemente.	Tempere	com	sal	e	
adicione	 o	 arroz	 arbóreo,	mexendo	 sempre.	 Aumente	 o	
fogo,	 deixe	 apurar,	 acrescente	 um	 pouco	 do	 caldo	 de	
legumes	 e	 continue	 mexendo.	 Adicione	 metade	 dos	
tomates	previamente	picados	sem	sementes	e	com	casca	
(se	não	usar	tomates	orgânicos,	remova	a	casca).	
	
Continue	mexendo	 e	 acrescentando	o	 caldo	de	 legumes	
quando	sentir	que	o	arroz	vai	grudar	no	fundo	da	panela.	
Acrescente	a	páprica	e	continue	neste	processo	mexendo	
sempre	 por	 mais	 ou	 menos	 uns	 10	 minutos,	 sempre	
acrescentando	 caldo	 de	 legumes	 aos	 poucos,	 quando	
necessário.	Junte	agora	o	restante	dos	tomates	e	algumas	
folhas	 de	 manjericão	 e	 continue	 no	 mesmo	 processo,	
mexendo	sempre	e	acrescentando	mais	caldo	de	legumes	
quando	 for	 necessário.	 Verifique	 o	 sal	 e	 deixe	 cozinhar	
por	mais	ou	menos	uns	15	ou	20	minutos	ou	até	que	o	
arroz	esteja	al	dente.	
	
Desligue	o	fogo,	acrescente	a	pimenta-do-reino	moída	na	
hora,	o	suco	de	limão	e	mais	folhas	de	manjericão	a	gosto	
(lembre-se	 de	 que	 as	 folhinhas	 de	 manjericão	 que	 for	
colocando	durante	o	cozimento	vão	murchar	e	 liberar	o	
sabor	no	risoto).	Tampe	a	panela	e	deixe	descansar	por	
uns	2	minutos	antes	de	servir.	Sirva	em	seguida.	Decore	
o	 prato	 com	 folhas	 frescas	 de	manjericão	 colocadas	 na	
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hora.	
	
Dica	-	No	caso	de	risotos	pode	ser	utilizada	água	fervente	caso	não	
tenha	o	caldo	de	legumes	pronto	ou	não	tenha	tempo	de	preparar.	
Os	temperos	utilizados	no	risoto	são	suficientes	para	dar	sabor.	
	
Fonte:	Receita	e	foto	de	Lori	Ellis,	do	blog	Veganana	
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Arroz	com	Grão-de-Bico	à	Moda	
Indiana	(vegana)	

	

	
	
Ingredientes	
	
2	colheres	(sopa)	de	óleo	
2	colheres	(sopa)	de	grãos	de	mostarda	
1	colher	(chá)	de	grãos	de	cominho	
3/4	de	xícara	de	cebola	roxa	picada	
1	colher	(sopa)	de	gengibre	picado	
2	1/4	xícaras	de	caldo	de	legumes	
1	xícara	de	arroz	integral	
1	xícara	de	grão-de-bico	em	lata	
1/3	de	xícara	de	uvas-passas	
1	cenoura	média	ralada	
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Sal	a	gosto	
1/3	de	xícara	coentro	picado	
1/3	de	xícara	de	castanhas-de-caju	picadas	
	
Preparo	
	
Aqueça	o	óleo,	adicione	os	grãos	de	mostarda	e	de	
cominho,	misture	até	que	comecem	a	estourar,	1-2	
minutos.	Remova	os	grãos	e	coloque	em	uma	tigela.	
Coloque	a	panela	de	volta	no	fogo	com	o	óleo	restante.	
Refogue	a	cebola	e	o	gengibre,	cozinhe,	mexendo	sempre,	
até	que	a	cebola	fique	macia,	4-6	minutos.	Misture	os	
grãos	reservados,	o	caldo	de	legumes,	o	arroz,	o	grão-de-
bico,	as	passas,	a	cenoura	e	sal	a	gosto.	Cozinhe	como	faz	
normalmente	com	o	arroz	até	que	o	caldo	seja	absorvido,	
se	necessário,	adicione	mais	água	quente.	Sirva	
polvilhado	com	as	castanhas	e	o	coentro	picado.	
	
Fonte:	Receita	e	foto	do	blog	Kafka	na	Praia	
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MASSAS	
	

Penne	com	Brócolis,	Azeitonas	e	
Passas	(vegana)	

	

	
	

Ingredientes	
	
500	g	de	penne	integral	
1	maço	de	brócolis	limpo,	cortado	em	pedaços	
3	colheres	(chá)	de	alho	picado	
2/3	de	xícara	de	azeitona	preta	picada	
2/3	de	xícara	de	uvas-passas	brancas	
10	colheres	(sopa)	de	azeite	
1	1/2	pimenta-dedo-de-moça	picada	
6	colheres	(sopa)	de	salsinha	picada	
Sal	a	gosto	



  www.yogabauru.com                                          34 
 

Preparo	
	
Cozinhe	o	penne	até	ficar	al	dente.	Leve	uma	panela	com	
água	ao	fogo	e	quando	ferver,	jogue	os	pedaços	de	
brócolis.	Deixe	por	1	minuto,	escorra	e	reserve.	Aqueça	o	
azeite	numa	panela	e	doure	o	alho.	Junte	a	pimenta	e	
refogue.	Adicione	as	uvas-passas,	o	brócolis	cozido,	as	
azeitonas	e	a	salsinha.	Ajuste	o	sal.	Misture	tudo	ao	
penne	cozido	e	sirva.	
	
Rendimento:	5	porções	
	
Fonte:	Receita	e	foto	do	blog	Re-comendo	
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Macarrão	Integral	com	
Cogumelos	Paris,	Amêndoas	e	

Canela	(vegana)	
	

	
	
Ingredientes	
	
80	g	de	massa	integral	de	sua	preferência*	(usei	fusilli)	
250	g	de	cogumelos	paris	frescos	
1	dente	de	alho	
1	colher	(sopa)	rasa	de	canela	
1	punhado	de	amêndoas	fatiada	
1	colher	(sobremesa)	bem	rasa	de	amido	de	milho	
Sal,	salsinha	e	azeite	a	gosto	
	
*Leia	o	rótulo	e	certifique-se	de	que	não	há	ingredientes	
de	origem	animal	
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Preparo	
	
Em	uma	panela	bem	quente	esquente	o	azeite	(eu	cobri	
todo	o	fundo	da	panela)	e	frite	as	amêndoas.	Retire-as	e	
reserve.	 Refogue	 o	 alho	 com	 uma	 pitada	 de	 sal.	
Acrescente	 os	 cogumelos	 fatiados	 e	 coloque	 mais	 uma	
pitada	 de	 sal.	 Mexa	 bem.	 Deixe	 cozinhando	 em	 fogo	
médio	 uns	 5	 minutos,	 mexendo	 de	 vez	 em	 quando.	 O	
cogumelo	 irá	 soltar	 bastante	 água.	 Retire	 um	 pouco	 da	
água	com	uma	concha	e	misture	ao	amido	de	milho	num	
copo.	Acrescente	um	pouco	mais	de	água	até	completar	
1/2	copo	e	depois	misture	de	volta	aos	cogumelos.	Mexa	
bem	 e	 acrescente	 a	 canela	 e	 as	 amêndoas.	 Cozinhe	 o	
macarrão	 conforme	 as	 instruções	 da	 embalagem	 e	
misture	 aos	 cogumelos.	 Na	 hora	 de	 servir,	 polvilhe	
salsinha	a	gosto.	
	
Dica	-	A	receita	vai	bem	com	nozes	também!	
	
Fonte:	Receita	e	foto	do	blog	Cozinha	Single	
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Canelone	Integral	com	Abóbora	e	
Espinafre	(vegana)	

	

	
	
Ingredientes	
	
Para	canelone:	
500	g	de	massa	integral	com	linhaça	para	canelone	
500	g	de	abóbora	japonesa	picada	com	casca	
1	maço	de	espinafre	lavado	e	separado	dos	talos	
Manjericão	e	cebolinha	francesa	a	gosto	
Azeite	de	oliva	extra-virgem	
	
Para	os	tomates	marinados:	
1	bandeja	de	tomates-cereja	orgânicos	
3	colheres	(sopa)	de	azeite	de	oliva	extra-virgem	
1	colher	(chá)	de	shoyu	
1	colher	(chá)	de	gengibre	picado	
Manjericão	e	cebolinha	francesa	a	gosto	
Para	o	azeite	de	coentro:	
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1/2	maço	de	coentro	lavado	e	seco	
200	ml	de	azeite	de	oliva	extra-virgem	
	
Preparo	
	
Para	 fazer	 os	 tomates	 marinados,	 misture	 todos	 os	
ingredientes	e	mantenha	na	geladeira	até	o	momento	de	
servir.	Prepare	o	azeite	de	coentro,	escaldando	o	coentro	
em	água	 fervente	e	 imediatamente	esfriando-o	em	água	
fria.	 Leve	 ao	 liquidificador	 com	 o	 azeite	 e	 bata	 até	 que	
fique	homogêneo.	Reserve	
	
Cozinhe	 a	 abóbora	 picada	 em	 cubos	 no	 vapor,	 até	 que	
fique	bem	macia	 ao	 garfo	 (25	minutos	 em	 fogo	médio+	
ou	 -).	 Leve	 o	 espinafre	 para	 saltear	 em	 uma	 frigideira	
com	um	fio	de	azeite	e	um	dente	de	alho	picado.	Desligue	
o	fogo	e	coloque	numa	peneira,	pressionando	para	livrar	
toda	a	água	contida	no	espinafre.	Amasse	a	abóbora	com	
um	garfo	 até	 que	 vire	um	purê	 grosseiro,	 tempere	 com	
sal,	azeite	e	cebolinha	picada.	
	
Abra	 a	 massa	 do	 canelone	 e	 acrescente	 o	 purê	 e	 um	
pouco	 de	 espinafre.	 Feche	 a	massa	 e	 repita	 o	 processo	
até	 terminar	 o	 recheio.	 Leve	 ao	 forno	 com	 caldo	 de	
legumes	 suficiente	 para	 cozinhar	 os	 canelones	 e	 não	
grudar	 no	 fundo	 da	 assadeira.	 Asse	 por	 15minutos	 em	
fogo	alto	coberto	com	papel	alumínio.	Sitva	quente	com	
os	tomates	marinados	e	um	fio	de	azeite	de	coentro.	
	
Fonte:	Revista	dos	Vegetarianos	
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SALADAS	
	

Salada	de	Feijão	Preto,	Manga	e	
Abacate	(vegana)	

	

	
	
Ingredientes	
	
1/2	xícara	de	feijão	preto	cru	
1/2	a	1	manga,	dependendo	do	tamanho	e	da	sua	
preferência	
1/2	abacate	médio	
2	colheres	(sopa)	de	coentro	fresco	finamente	picado	(eu	
utilizei	salsa)	
1	colher	(sopa)	de	azeite	
1	pitada	de	pimenta-caiena	



  www.yogabauru.com                                          40 
 

Raspas	e	suco	de	1	lima	
Sal	a	gosto	
	
Preparo	
	
Demolhe	 o	 feijão	 durante	 a	 noite	 anterior.	 No	 dia	
seguinte,	cozinhe	o	feijão	com	o	triplo	da	quantidade	de	
água,	relativamente	à	do	 feijão.	Deixe	cozinhar	(no	meu	
caso,	 demorou	 aproximadamente	 uns	 50	 minutos),	 e	
quase	no	 fim	do	 tempo	de	cozimento,	 tempere	com	sal.	
Depois	 de	 cozido	 o	 feijão,	 escorra	 a	 água.	 Enquanto	 o	
feijão	 esfria,	 prepare	 o	 abacate	 e	 a	manga,	 cortando-os	
em	 cubos.	 Junte-os	 ao	 feijão,	 assim	 como	 os	 demais	
temperos,	 envolvendo	 bem	 os	 sabores.	 Ajuste	 os	
temperos	a	gosto.	
	
Dica	 -	Sirva	como	um	prato	principal	 leve,	acompanhado	de	uma	
salada	de	vegetais	de	folha	verde.	Ou,	porque	não,	como	recheio	de	
uma	tortilha	mexicana.	
	
Fonte:	Receita	e	foto	do	blog	Compassionate	Cuisine	
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Salada de Trigo com Nozes e 
Passas (vegana) 

 

 
 
Ingredientes 
 
1/2 xícara de trigo em grãos 
3/4 de xícara de nozes picadas (misturei um pouco 
de castanhas-de-caju) 
2 talos de salsão fatiados finamente (não usei) 
1/2 xícara de uvas-passas (usei escuras e claras) 
1 cebolinha picada 
1/2 xícara de salsinha picada 
3 colheres (sopa) de azeite 
2 colheres (sopa) de suco de limão 
Sal e pimenta a gosto 
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Preparo 
 
Cozinhe o trigo em uma panela com água. Deixe 
ferver e depois cozinhe em fogo baixo sem tampar 
por 1 hora, ou até que ele fique macio. Escorra e 
deixe esfriar. Toste as nozes em uma frigideira por 
cerca de 1-3 minutos. Combine todos os 
ingredientes em um recipiente grande, tempere com 
sal e pimenta a gosto e sirva. 
 
Fonte: Receita e foto do blog Kafka na Praia 
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Salada de Berinjela (vegana) 
 

 
 
Ingredientes 
 
3 berinjelas médias 
1 pimentão amarelo grande 
1 pimentão vermelho grande 
1 pimentão verde grande 
4 cebolas médias 
1 maço de manjericão 
Azeitonas verdes fatiadas 
Passas sem sementes, pretas ou brancas 
1 xícara de vinagre de vinho branco 
1 xícara de azeite de oliva 
Orégano e Sal 
 
Preparo 
 
Depois de higienizadas, corte as berinjelas em 4 
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pedaços no sentido do comprimento e torne a cortar 
cada pedaço em 4 ou 5. Deixe-os numa mistura de 
água com sal (1 colher de sopa) e vinagre enquanto 
corta os demais legumes. Corte também os pimentões 
em pedaços grandes, do tamanho das berinjelas. 
Descasques as cebolas e corte-as em 4 partes. 
 
Escorra bem as berinjelas e coloque-as numa 
assadeira (ou refratário) juntamente com os demais 
legumes que foram cortados. Junte 1/2 do maço de 
manjericão (só as folhas) tempere com sal (use 
pouco) junte todo o vinagre e apenas 1/4 de xícara do 
azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido e após uns 
10 ou 15 minutos retire e misture bem com uma 
colher. Volte a assadeira ao forno e deixe mais 15 
minutos. Se tiver dúvidas sobre o tempo, teste furando 
a berinjela com a ponta de um grafo, elas devem estar 
macias e no fundo da assadeira ainda haverá um 
pouco de vinagre. 
 
Retire do forno e passe para um recipiente com tampa 
(de preferência de vidro) junte as passas, as 
azeitonas, orégano a gosto e o restante do azeite, 
misture e corrija o sal se necessário. O restante das 
folhinhas de manjericão pode ser acrescentado agora 
ou somente no momento de servir. Deixe descansar 
pelo menos 1 noite (ou 1 dia) na geladeira antes de 
servir. 
 
Fonte: Receita e foto do blog Cozinha é Poesia 
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Salada de Macarrão com 
Tomate e Rúcula (vegana) 

 

 
 
Ingredientes 
 
250 g de espaguete 
3 tomates sem semente 
1 molho de rúcula lavada 
 
Preparo 
 
Cozinhe o espaguete al dente em água e sal, lave, 
escorra e reserve. Pique os tomates em cubos 
grandes, corte a rúcula grosseiramente e misture-os 
ao macarrão. Tempere com azeite, limão, sal e 
pimenta do reino. Sirva gelada. 
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Salada de Quinua com Cenoura 
e Morango (vegana) 

 

 
 
Ingredientes 
 
1 xícara de quinua em grãos 
4 morangos em cubinhos 
1 cenoura cozida em cubinhos 
1 xícara de salsinha picada 
Sal marinho 
Azeite 
 
Preparo 
 
Cozinhe a quinua em água com o sal marinho por 
cerca de 15 minutos. Escorra, espere esfriar e junte 
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a salsinha, a cenoura, os morangos e azeite a gosto. 
Misture delicadamente e sirva. 
 
Nota - Além de saboroso, a quinua é um cereal rico 
em ferro e muito nutritivo. 
 
Fonte: Zero Hora - Foto: Tatiana Cavagnolli 
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PETISCOS	
 

Bruschetta Rossa no Pão 
Italiano (vegana) 

 

 
 
Ingredientes 
 
2 fatias generosas de pão italiano 
100 g do recheio 
10 ml de azeite 
 
Para o recheio: 
4 tomates-cereja cortados em 4 
10 g de alho 
30 ml de azeite 
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3 pitadas de orégano 
100 ml de vinho branco 
2 pitadas de manjericão 
5 g de açúcar 
2 pitadas de sal temperado 
 
Preparo 
 
Refogue os tomates no alho e manjericão. Acrescente 
o vinho branco e o açúcar, e deixe ferver por 3 
minutos. Desligue e acrescente o sal e o orégano. 
Deixe esfriar. Leve ao forno o pão italiano e toste bem. 
Recheie com os tomates em temperatura ambiente e 
sirva. 
 
Rendimento: 2 porções 
 
Fonte - Foto: Tadeu Brunelli 
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Mini Tofu Empanado (vegana) 
 

 
 
Ingredientes 
 
1/2 bloco de tofu firme 
Sal e pimenta-do-reino a gosto 
1/2 xícara de água 
2 colheres (sopa) bem cheias de farinha de trigo ou 
maisena 
Farinha de rosca 
Óleo para fritar 
 
Preparo 
 
Corte o bloco de tofu em fatias com 2 cm de 
espessura. Divida cada fatia em pequenos 
quadrados e tempere-os com pimenta-do-reino e sal 
dos 2 lados. Reserve. Dissolva a farinha de trigo ou 
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maisena na água até obter uma pasta líquida. Passe 
cada quadradinho de tofu por essa mistura e logo 
em seguida empane na farinha de rosca. Aqueça o 
óleo em uma frigideira e frite os quadradinhos dos 
dois lados, garantindo que fiquem crocantes e 
dourados. Escorra em papel absorvente. Sirva 
quente. 
 
Sugestão de consumo: Sirva acompanhando uma 
refeição completa. Fica ótimo com suco de limão, 
mostarda Dijon, molho de pimenta, molho de 
gergelim, creme de milho, vinagrete ou molho de 
tomate. 
 
Rendimento: 20 unidades 
 
Fonte: Livro Tofu Mágico!* de Ana Maria Curcelli (a autorização 
de publicação desta receita foi concedida pela autora ao blog 
Cantinho Vegetariano) 
 
* O livro Tofu Mágico! foi o ganhador do prêmio World 
Cookbook Awards em dezembro de 2007 na categoria "Best 
Vegetarian Book" pela Gourmand (Espanha).receitas 
vegetarianas, receitas veganas 
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Quibe Frito (vegana) 
 

 
Ingredientes 
 
1 xícara de PVT fina 
1 xícara de trigo para quibe 
1 litro de água para hidratar 
1/2 xícara de farinha de mandioca torrada 
1 cebola pequena picada bem fina 
1 colher (sopa) cheia de tempero baiano em pó 
3 colheres (sopa) de temperos frescos bem picados: 
coentro, salsa ou hortelã 
Sal e pimenta a gosto 
Óleo para fritar 
 
Preparo 
 
Numa tigela grande coloque a PVT e o trigo, cubra 
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com 1 litro de água. Deixe os ingredientes de molho 
por 2 horas. Escorra bem a água com o auxílio de 
uma peneira fina e esprema delicadamente a PVT e o 
trigo. Junte então todos os ingredientes numa tigela. 
Acrescente os temperos e misture bem com as mãos. 
Prove a quantidade de sal e demais temperos, ajuste 
se for necessário. Sove a massa até sentir que formou 
uma "liga" natural entre os ingredientes, cerca de 3 
minutos. Modele os quibes de tamanhos iguais. 
Umedeça suas mãos em água caso a massa esteja 
grudando demais. Disponibilize uma panela pequena 
com óleo até a metade. Frite os quibes em óleo 
quente, fogo alto, até ficarem dourados-escuros, cerca 
de 8 minutos, não precisa "virar". Se quiser, decore 
com uns ramos de hortelã quando servir. 
 
Fonte: Livro Cozinhando sem Crueldade, de Ana Maria Curcelli 
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Biscoitinhos Salgados (vegana) 
 

 
 
Ingredientes 
 
1 e 1/2 xícara de água morna 
1/2 xícara de óleo 
1 colher (sopa) de açúcar 
1 colher (sopa) de sal 
1 sachê de fermento biológico seco (10 g) 
Farinha de trigo até dar liga 
Ervas e temperos de sua preferência: curry, 
orégano, alecrim, manjericão, salsinha, cebolinha, 
etc. 
 
Preparo 
 
Misture a água, o óleo, o açúcar e o sal. Espalhe um 
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pouco da farinha por cima do líquido sem misturá-la. 
Espalhe o fermento sobre a farinha. Misture 
primeiramente o fermento com a farinha de trigo 
espalhada sobre o líquido. Depois misture essa 
farinha já com o fermento com o resto líquido. Isso 
garante que o fermento esteja melhor distribuído na 
massa. Misture o resto da farinha até dar liga. Deixe 
a massa descansar por pelo menos 30 minutos. 
Misture bem na massa as ervas e os temperos que 
desejar. Molde tiras bem finas da massa, coloque 
sobre um tabuleiro untado com azeite e deixe 
descansar um pouco mais. Asse até que fiquem 
sequinhos e douradinhos. 
 
Dicas 
 
- A massa deve descansar em local quente. Se necessário, 
aqueça o forno um pouco e deixe-a lá. 
- Deixe bem douradinhos para que não fiquem borrachudo 
depois, mas cuidado para não queimar. 
 
Fonte: Receita e foto de Raquel Rivello, do blog Dica Veggie 
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"Fritas" de Abobrinha (vegana) 
 

 
 

Ingredientes 
 
1 abobrinha grande 
2 colheres (sopa) de azeite de oliva 
Sal a gosto 
 
Preparo 
 
Preaqueça o forno e separe uma ou mais formas 
antiaderentes. Corte a abobrinha em fatias finas e 
coloque-as sobre uma folha de papel toalha. Cubra-
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as com outra folha e aperte-as para que fiquem mais 
sequinhas e assem mais rápido. Coloque as fatias 
de abobrinha nas formas antiaderentes, formando 
uma linha reta e tomando cuidado para que uma 
fatia não fique por cima da outra. Use um pincel 
culinário para molhar cada uma das fatias com 
azeite e jogue o sal por cima. Não use muito sal 
agora! As fatias irão reduzir de tamanho depois de 
assadas e caso você coloque muito sal antes, elas 
podem ficar salgadas demais. Caso sinta 
necessidade, coloque mais sal depois de assá-las. 
Asse as fatias de abobrinha em forno médio (180º 
C) por aproximadamente 2 horas ou até que 
comecem a dourar e ficar mais rígidas. Deixe-as 
esfriar antes de servir. 
 
 
 
Dica - A receita rende até 50 fatias que você pode guardar em 
um recipiente fechado por até 3 dias. 
 
Fonte: Juv&You 
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Castanhas Condimentadas 
(vegana) 

 

 
 
Ingredientes 
 
1/4 de xícara de azeite 
1 xícara de castanha-de-caju 
1 xícara de castanha-do-pará 
1 xícara de amêndoas sem casca e sem pele 
1 xícara de nozes-pecã 
1/4 de xícara de açúcar mascavo 
1 colher (chá) de páprica picante 
1 colher (chá) de pimenta-do-reino 
2 colheres (chá) de sal 
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Preparo 
 
Numa frigideira grande, aqueça o azeite, junte as 
castanhas e frite por 5 minutos. À parte, misture os 
ingredientes restantes e adicione à frigideira. Mexa 
por 8 minutos ou até o açúcar se dissolver. Transfira 
para uma assadeira, espalhe e deixe esfriar. Se as 
castanhas grudarem, separe-as com as mãos e 
sirva depois de frias. Podem ser preparadas com até 
dois dias de antecedência. 
 
Rendimento: 6 porções 
 
Fonte: M de Mulher (adaptada) - Foto: Christian Parente 
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FAROFAS	
 

Farofa de Natal (vegana) 
 

 
 
Ingredientes 
 
500 g de farofa pronta (farinha de mandioca 
temperada) 
5 colheres (sopa) de azeite de oliva 
1 cebola média, bem picada 
1/2 xícara de uvas-passas pretas sem sementes 
1/2 xícara de uvas-passas brancas sem sementes 
3 colheres (sopa) de nozes picadas 
1/2 xícara de maçã verde cortada em cubinhos 
1/2 xícara de azeitonas verdes cortadas em rodelas 
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2 colheres (sopa) de salsinha picada 
 
 
Preparo 
 
Aqueça o azeite numa panela em fogo médio. Junte 
a cebola e doure levemente, mexendo de vez em 
quando. Tire do fogo. Junte as passas, as nozes, as 
maçãs, as azeitonas e a salsinha. Misture bem e 
acrescente a farofa pronta aos poucos, mexendo 
sempre. Passe para uma travessa e sirva. 
 
Rendimento: 12 porções 
 
Fonte: Yoki (adaptada) 
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Farofa Crocantíssima (vegana) 
 

 
 
Ingredientes 
 
1/2 cebola picadinha 
100 g de panko 
1 xícara de castanha-de-caju picada grosseiramente 
Sal e pimenta a gosto 
Azeite para refogar 
 
Preparo 
 
Aqueça o forno a 200ºC. Coloque o panko em uma 
assadeira de modo que fique bem espalhado, e leve 
ao forno quente até dourar. Em outra assadeira 
coloque a castanha-de-caju picada e leve também 
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ao forno até tostar (eu comprei a castanha já 
tostada, então nem precisei fazer isso). Em uma 
panela, aqueça o azeite e refogue a cebola em fogo 
médio, mexendo sempre, até que ela doure por igual 
(não economize no azeite). Cebola douradinha? 
Misture primeiro a castanha-de-caju e depois vá 
incorporando aos poucos o panko. Tempere com um 
pouco de pimenta e o sal é opcional, eu usei só um 
pouquinho. 
 
Nota - Essa farofa é muito, muito, muito crocante e leve, eu 
comeria um balde dela sem mais nada pra acompanhar feliz da 
vida. É sério! 
 
Fonte: Receita, foto e comentários do blog Pitadinha 
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Farofa de Cenoura com Limão 
(vegana) 

 

 
 
Ingredientes 
 
1 cebola grande cortada em cubos pequenos 
1 xícara de azeite 
3 dentes de alho picados 
2 cenouras raladas no ralo grosso 
1/2 xícara de azeitona verde sem caroço picada 
Sal a gosto 
Pimenta-do-reino preta moída na hora a gosto 
2 xícaras de farinha de mandioca tipo biju 
3 colheres (sopa) de salsa e cebolinha picadas 
Suco de 1/2 limão 
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Preparo 
 
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e doure a 
cebola. Junte o alho, a cenoura e a azeitona e 
refogue por 2 minutos. Tempere com sal, pimenta e 
aos poucos adicione a farinha de mandioca biju 
mexendo bem. Desligue o fogo, acrescente a salsa 
e a cebolinha. Junte o suco de limão aos poucos e 
misture novamente. Prove e, se necessário, ajuste o 
tempero. Sirva em seguida. 
 
Rendimento: 8 porções 
 
Fonte (adaptada) 
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Farofa Rica de Arroz (vegana) 
 

 
 

Ingredientes 
 
2 colheres (sopa) de creme vegetal 
2 colheres (sopa) de azeite 
1 cebola pequena picada 
300 g de abóbora descascada e ralada grosso 
1 1/2 xícara de azeitona verde picada 
2 xícaras de arroz cozido 
1 xícara de farinha de milho 
Sal e pimenta a gosto 
Salsa picada a gosto 
 
Preparo 
 
Em uma panela aqueça o creme vegetal, o azeite e 
refogue a cebola. Junte a abóbora e refogue por 
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cinco minutos no fogo baixo. Junte a azeitona, o 
arroz e a farinha de milho. Tempere com o sal, a 
pimenta e a salsa. Misture bem e sirva em seguida. 
 
Rendimento: 6 porções 
 
Fonte: Adaptada de M de Mulher - Foto: Ormuzd Alves 
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PÃES	–	TORTAS	E	CIA.	
 

Pãezinhos Perfumados com 
Manjericão (vegana) 

 

 
 
Ingredientes 
 
500 g de farinha de trigo peneirada 
30 g de fermento fresco 
300 ml de água morna 
1 colher (café) de açúcar 
50 g de folhas de manjericão lavadas e picadas 
4 colheres (sopa) de azeite extravirgem (usei o 
azeite aromático de manjericão para acentuar o 
sabor) 
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2 colheres (café) de sal 
Farinha de trigo para polvilhar 
 
Preparo 
 
Coloque a farinha de trigo peneirada sobre a mesa 
de trabalho fazendo um buraco no centro. Disponha 
dentro desta cavidade o sal, o açúcar, o fermento, já 
desmanchado, e 300 ml de água morna. Comece a 
misturar os ingredientes com as pontas dos dedos 
até que o fermento esteja dissolvido. Acrescente 
duas colheres (sopa) de azeite e sove a massa com 
as mãos (Forme uma bola, traga-a para perto de si, 
amasse-a e empurre-a. Repita diversas vezes) por 
alguns minutos. Achate a massa e salpique as 
folhas de manjericão picadas em pedaços 
pequenos. Continue a sovar a massa, forme com ela 
uma bola e pincele a superfície com azeite. Ponha-a 
numa tigela untada e deixe-a crescer, coberta com 
filme plástico, por 30 minutos. 
 
Depois desse tempo, sove brevemente a massa e 
divida em porções, formando 12 pãezinhos 
redondos. Forre uma assadeira com papel-
manteiga, arrume os pãezinhos e pincele-os com o 
azeite restante. Cubra novamente com filme plástico 
e deixe crescer por 20 minutos. Retire o plástico, 
pulverize os pães com 2 colheres (sopa) de farinha 
de trigo peneirada e asse-os em forno pré-aquecido 
a 200°C por 10 minutos, colocando uma vasilha com 
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água quente na prateleira de baixo do forno. Retire a 
vasilha de água e deixe os pães assarem por mais 
15 minutos. Tire os pães do forno, deixe esfriarem 
em uma grade e sirva com pastas, petiscos, queijos 
vegetais ou como preferir. 
 
Rendimento: 12 pãezinhos 
 
Fonte: Receita e foto do blog Figos e Funghis 
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Torta de Palmito em Massa 
Integral de Quinua (vegana) 

 

 
 
Ingredientes 
 
Para a massa: 
1 xícara de farinha de quinua 
1 xícara de farinha branca 
1 xícara de farinha integral 
100 ml de água quente 
2 colheres de óleo vegetal 
1 pitada de sal 
1 pitada de açúcar 
 
Para o recheio 
1 xícara de palmito pupunha picado 
1 tomate sem pele e sem sementes 
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1 cebola média picada 
100 g de tofu cortado em cubos 
1 xícara de ervilhas 
10 azeitonas pretas sem caroço 
1 punhado de salsinha 
100 ml de vinho branco seco 
 
Preparo 
 
Em um recipiente, misture todos os ingredientes até 
a massa desgrudar das mãos. Espalhe um pouco de 
farinha branca em uma base para trabalhar a 
massa. Com um rolo, abra a massa. 
 
Para fazer o recheio, em uma panela, aqueça um fio 
de azeite de oliva e acrescente a cebola até dourar. 
Coloque o palmito, o tomate, o tofu, as ervilhas, as 
azeitonas, a salsinha e o vinho branco. Tampe a 
panela, deixe cozinhar por 10 minutos em fogo 
brando e deixe esfriar. 
 
Unte uma assadeira e forre-a com toda a massa (se 
preferir uma torta fechada, reserve uma parte para 
cobrir) e acrescente o recheio. Acenda o forno na 
hora em que colocar a torta para assar. Asse por 
aproximadamente 55 minutos a 150° C. 
 
Fonte: Revista dos Vegetarianos 
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Quiche de Alho-Poró (vegana) 
 

 
 

Ingredientes 
 
Para a massa: 
1 xícara de farinha de trigo branca 
1 xícara de farinha de trigo integral 
1 xícara de amido de milho 
5 colheres (sopa) de maionese de soja 
1 colher (sopa) rasa de sal 
1 xícara de água 
 
Para o recheio: 
300 g de tofu firme 
1 alho-poró fresco 
4 colheres (sopa) de maionese de soja 
Sal a gosto 
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Preparo 
 
Massa: 
Junte as farinhas, o amido e o sal numa tigela funda e 
misture. Coloque a maionese de soja e vá agregando 
às farinhas. Junte a água devagar e vá mexendo a 
massa (talvez não necessite toda a xícara de água p/ 
dar o ponto). Quando a massa se desprender da tigela 
e da sua mão e estiver bem macia, estará no ponto. 
Enfarinhe uma superfície lisa e abra as massas com 
1/2 centímetro de espessura. Coloque nas forminhas 
de quiche e leve ao forno para dar a primeira assada 
sem o recheio (cerca de 10 min. no forno alto. Tire 
quando estiver assada, mas não dourada. Reserve. 
 
Recheio: 
Escorra e lave bem o tofu e coloque numa tigela 
funda. Lave e pique bem fininho o alho-poró e junte ao 
tofu. Coloque a maionese, sal a gosto e misture tudo 
muito bem. Amasse bem o tofu para que ele fique bem 
esfarelado e se junte aos demais ingredientes do 
recheio. O resultado deve ser uma pasta grossa. 
 
Finalização: 
Recheie as massinhas pré-assadas (seja generoso) e 
leve ao forno por aproximadamente 15 min. O recheio 
fica bem dourado, como se estivesse gratinado e não 
apresenta mais nenhuma umidade. Retire e sirva com 
uma salada e um molho de sua preferência. 
 
Rendimento: 10 quiches médias 
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Pão de Alho com Azeitonas 
(vegana) 

 

 
 
Ingredientes 
 
Para a massa: 
2 xícaras de farinha de trigo (aproximadamente) 
1 colher (sopa) de fermento biológico seco 
1 colher (sopa) de açúcar 
1 colher (sopa) de creme vegetal 
2 colheres (chá) de sal 
1 xícara de água morna 
 
Para o recheio 
2 colheres (sopa) de creme vegetal derretido 
3 dentes de alho amassados 
1/2 xícara de azeitonas bem picadas 
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Preparo 
 
Numa tigela grande, misture 1 xícara de farinha com o 
fermento, o açúcar e o sal. Junte o creme vegetal e a 
água e misture com uma colher (vai ficar pastoso). 
Acrescente mais farinha, aos poucos. Quando ficar 
difícil de mexer com a colher, despeje a massa em 
uma bancada polvilhada com bastante farinha. 
Trabalhe bem a massa, polvilhando farinha aos 
poucos, até a massa desgrudar das mãos, ficar bem 
macia e lisa. 
 
Unte a tigela, que utilizou para fazer a massa, com um 
pouquinho de óleo. Coloque a massa na tigela e vire 
para que a massa fique untada por igual. Cubra com 
plástico e deixe crescer até dobrar de volume. Após 
crescida, deite a massa na bancada enfarinhada e 
abra em um retângulo, não deixando a massa ficar 
muito fina. 
 
Misture os ingredientes do recheio e espalhe uma fina 
camada por toda área do retângulo de massa. Enrole 
como rocambole. Faça um corte no sentido do 
comprido, sem separar as 2 metades. Vire o lado do 
recheio para cima e trance as 2 metades. Coloque em 
tabuleiro levemente untado, cubra com plástico e 
deixe crescer novamente. Asse em forno preaquecido 
até dourar. 
 
Rendimento: 10 porções 
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PASTAS	E	PATÊS	
 

Maionese de Rúcula (vegana) 
 

 
 

Ingredientes 
 
250 g de maionese vegetal 
1 copo de 200 ml com rúcula 
1 colher (sopa) de mostarda 
1 colher (sopa) de vinagre balsâmico 
Sal a gosto 
 
Preparo 
 
Bata tudo no liquidificador até ficar homogêneo. 
Sirva gelado! Você pode guardá-la na geladeira por 
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3 dias, sem perder a qualidade. 
 
 
Fonte: Receita e foto do blog Presunto Vegetariano 
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Patê de Cenoura (vegana) 
 

 
 
Ingredientes 
 
300 g de cenoura ralada fina 
4 fatias de pão de forma sem casca 
1/4 de xícara de suco de laranja 
1 colher (chá) de casca ralada de laranja 
1 colher (sopa) de mostarda 
1 colher (chá) de molho inglês (leia o rótulo) 
1/4 de xícara de azeite 
1/2 colher (chá) de sal 
1/2 xícara (chá) de castanha-de-caju torrada e 
picada 
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Preparo 
 
Coloque no processador a cenoura, o pão, o suco e 
a casca de laranja, a mostarda, o molho inglês, o 
azeite e o sal. Processe até obter uma pasta. 
Transfira para uma tigela, junte a castanha e misture 
com uma colher. Sirva como acompanhamento de 
palitos de cenoura e de pepino cortados no 
comprimento. 
 
Rendimento: 10 porções 
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Homus (vegana) 
 

 
 
Ingredientes 
 
2 xícaras de grão-de-bico cozido, sem a pele 
1/4 de xícara de tahine 
8 colheres (sopa) de suco de limão 
1-2 dentes de alho, bem amassados 
1 colher (chá) de sal marinho 
Água adicional (ou líquido do cozimento do grão-de-
bico) para diluir 
1 colher (chá) de cominho defumado (opcional) 
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Preparo 
 
Coloque o tahine e o suco de limão no processador 
de alimentos e pulse até ficar cremoso e de cor 
pálida. Adicione o sal, o alho e o grão-de-bico e 
processe até ficar bem incorporado. Em seguida, 
adicione água (ou água do cozimento) aos poucos e 
vá processando até obter a textura desejada. Prove 
e ajuste os temperos, se necessário (nesse caso, 
processe por mais uns 1-2 minutos). Leve à 
geladeira por 2 horas antes de servir. 
 
Dica - Sirva regado com azeite de oliva e qualquer um dos 
seguintes ingredientes: polvilhada com páprica e cominho e 
decorado com grão-de-bico, azeitonas, picles, ou salsa. Ou 
como preferir. 
 
 
Fonte: Receita e fotos do blog Bint Rhoda's Kitchen 
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Dip de Feijão Preto (vegana) 
 

 
 
Ingredientes 
 
400 g de feijão preto cozido 
1/4 de xícara de salsa fresca 
1/4 xícara de coentro fresco, incluindo os talos 
2 colheres (sopa) de suco de limão 
1 colher (chá) de cominho 
1/2 colher (chá) de tempero de alho 
Sal e pimenta moída a gosto 
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Preparo 
 
Coloque todos os ingredientes em um processador 
de alimentos e pulse até que o feijão preto e coentro 
estejam quase misturados. Adicione uma colher 
(sopa) de água para diluir, se necessário. Sirva com 
chips de batata, nachos ou com palitos de pimentão, 
pepino, abobrinha, aipo, cenoura, etc. 
 
Rendimento: 4 a 6 porções 
 
Fonte: Receita e foto de Alice Currah, do blog Savory Sweet 
Life 
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Maionese de Soja com Azeitonas 
(vegana) 

 

 
 

Ingredientes 
 
1/2 xícara de leite de soja 
1 xícara de óleo de milho 
4 colheres (sopa) de azeite 
2 dentes de alho 
1/2 cebola média 
100 g de azeitonas 
Suco de 1 limão 
Sal e cheiro-verde a gosto 
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Preparo 
 
Coloque no liquidificador o suco do limão, o azeite, a 
azeitona, o alho, a cebola, o sal, o cheiro-verde 
(nesta ordem) e por último o leite de soja. Ligue o 
liquidificador em velocidade máxima e acrescente o 
óleo de milho aos poucos, batendo até obter a 
consistência de maionese. 
 
Rendimento: 15 porções 
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SOBREMESAS	
 

Torta Viva de Banana e 
Morango (vegana) 

 

 
 

Ingredientes 
 
Para a massa: 
2 xícaras de amêndoas orgânicas cruas 
Tâmaras hidratadas o suficiente para dar o ponto 
1 colher (chá) de essência de baunilha 
1 pitadinha de sal 
 
Para o recheio: 
1 1/2 xícara de castanhas-de-caju cruas 
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1/4 de xícara de agave ou melado 
1/4 de xícara de óleo de coco ou creme vegetal 
1/2 xícara de água filtrada 
Sumo de meio limão 
2 bananas médias 
1 caixinha de morangos ou a gosto 
 
Preparo 
 
Massa: 
Hidrate as tâmaras (usei aproximadamente 15 
unidades). Processe as amêndoas até obter uma 
farofa grossa. Adicione as tâmaras uma a uma e 
continue processando. Por último coloque a 
baunilha. Processe tudo até que a massa fique bem 
homogênea. Se for necessário, acrescente um 
pouco de água filtrada para dar o ponto. Em um 
prato de torta coloque a massa processada e ajeite 
bem com as mãos para formar a base da torta. Se 
for necessário, molhe as mãos para poder espalhar 
melhor a massa no prato. Cubra com filme plastico e 
leve ao freezer enquanto prepara o recheio. 
 
Recheio: 
Leve as castanhas ao liquidificador. Bata bem. 
Acrescente o agave, o óleo de coco e o sumo de 
limão. Adicione a água aos poucos e bata até obter 
um creme bem liso. Retire a crosta da torta do 
freezer e espalhe o creme. Reserve. Corte as 
bananas em rodelas não muito finas e espalhe-as 
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sobre o creme pressionando levemente para que 
elas se acomodem bem. Corte os morangos em 
fatias e decore a torta a seu gosto. Cubra com um 
filme plástico e leve ao freezer por 2 horas antes de 
servir. 
 
Nota - Esta torta é simplesmente sensacional, eu 
fiquei tão feliz, mas tão feliz com o resultado que 
vocês não imaginam. É tão fácil e gostoso de fazer, 
mas o melhor de tudo é saborear esta delícia! 
 
Fonte: Receita e foto de Lori Ellis, do blog Veganana 
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Pavê de Chocolate (vegana) 
 

 
 

Ingredientes 
 
1 pacote de bolacha de maisena 100% vegetal 
1 litro de leite de soja 
2 colheres (sopa) de cacau em pó 
 
1 e 1/2 xícara de açúcar demerara 
5 colheres (sopa) de maisena 
250 ml de suco de sua preferência 
1 xícara de chocolate meio amargo sem leite 
 
Preparo 
 
Reserve 1/2 xícara de leite para dissolver a maisena 
e o cacau. Em uma panela, coloque o restante do 
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lete e adicione o chocolate, o açúcar, a maisena e o 
cacau nessa ordem. Em fogo baixo, mexa até obter 
uma consistência cremosa e espere esfriar. Em uma 
forma refratária, vá alternando camadas de creme e 
de bolachas molhadas no suco. 
 
Rendimento: Serve 10 pessoas 
 
Fonte: Revista dos Vegetarianos 
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Pudim de Manga Celestial 
(vegana) 

 

 
 

Ingredientes 
 
3 mangas 
2 limões pequenos 
2 maçãs 
1 xícara de creme de leite de soja 
 
Preparo 
 
Bata no liquidificador as mangas e o suco de dois 
limões. Coloque em um pirex e acrescente duas 
maçãs picadinhas sem casca. Misture tudo e 
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acrescente uma xícara de creme de leite de soja. 
Mexa bem e sirva gelado. 
 
Fonte: Revista dos Vegetarianos 
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Torta de Frutas Secas (vegana) 
 

 
 

Ingredientes 
 
2 xícaras de frutas secas picadas (damasco, figo, 
uva-passa e banana) 
2 1/2 xícaras de suco natural de abacaxi ou laranja 
2 colheres (chá) de amido de milho 
1/4 de xícara de água fria 
6 fatias torradas de pão de forma integral 
 
Preparo 
 
Numa panela, deixe as frutas secas de molho no 
suco até amolecerem. Leve a panela ao fogo baixo. 
Enquanto isso, misture o amido de milho com a 
água fria e cozinhe até formar um molho espesso. 
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Espalhe sobre as fatias de pão torradas. 
 
Fonte:M de Mulher -  
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ALIMENTAÇÃO 
CONSCIENTE 

 

 
 
 

DICAS PARA TORNAR SUA ALIMENTAÇÃO MAIS  
SAUDÁVEL E ECOLÓGICA  

 
 
 



  www.yogabauru.com                                          100 
 

DICAS PARA ALIMENTAÇÃO 
 
Muito antes de pensar em restringir sua 
alimentação a algum regime especial, você deve 
se preocupar em acrescentar alimentos que 
promovam a saúde. 
 
Quero aqui ajudar você a dar esse passo em 
direção a uma alimentação mais consciente e 
saudável para seu dia. Você já ouviu a 
expressão: “Você é o que você come?”. 
 
Nosso corpo físico é composto em grande parte 
daquilo que comemos. Sem dúvida, suas emoções, 
a qualidade do ar que você respira, o fato de 
você fazer exercícios físicos regularmente ou 
não, o stress, sua rotina, tudo isso são 
fatores importantes em nossas vidas e 
determinam de certa forma nossa saúde física, 
mental e energética. Neste capítulo vamos nos 
ater aos alimentos e a água. 
 
Você se transforma naquilo que você comeu. Se 
ingerir um alimento de boa qualidade, com 
ingredientes nutritivos você terá células, 
tecidos e ossos saudáveis e fortes.  
 
 

 
 
 
 

PARE por um instante. 
PENSE no que comeu 

esses dias ... 
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COLABORANDO COM UMA BOA DIGESTÃO 
 
Fatores que dificultam nossa digestão:  
 
- Comer uma grande variedade de alimentos em 

uma única refeição. 

- Beber muito líquido durante as refeições. 

- Beber ou consumir alimentos gelados durante 

ou logo após as refeições. 

- Agitação mental durante as refeições. 

- Mastigação ineficiente. 

- Comer em excesso. 

- Falar demasiadamente enquanto come. 

 

Pequenas mudanças: 
 
- Ouça uma música suave durante as refeições. 

- Simplifique, coma uma pequena variedade de 

alimentos em cada refeição. 

- Deixe seu prato colorido. Alimentos de cores 

diferentes normalmente têm propriedades 

diferentes. 

- Mantenha um ambiente harmonioso durante as 

refeições. 
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- Ingira alimentos orgânicos e integrais. 

- Mastigue o alimento várias vezes antes de 

engolir. 

- Tome um chá digestivo (erva doce ou gengibre) 

depois das refeições, especialmente no inverno. 

- Um cristal de gengibre cerca de 30 min antes 

das refeições pode ajudar na digestão. 

- Evite refeições pesadas e de difícil digestão 

após as 20 horas. 

 
 
PIRÂMIDE ALIMENTAR 
 
Procure comer mais os alimentos que estão na 
base da pirâmide e reduza os que estão no topo. 
 
Observação: procure um nutricionista, um 
terapeuta ayurvédico ou um profissional 
capacitado para mais orientações a respeito da 
sua alimentação. 
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 “Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa 
carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, 
não havia pobreza no mundo e ninguém morreria de fome.” 

Mahatma Gandhi 

 

 

 

 

Azeites 
vegetais 
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VEGETARIANISMO 

 

 
 

MOTIVOS PARA SER VEGETARIANO.  
TIPOS DIFERENTES DE VEGETARIANOS 

 E PRIMEIROS PASSOS. 

 

O QUE É VEGETARIANISMO? 

O vegetarianismo é uma dieta alimentar baseada 
no consumo de diversos alimentos cuja 
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característica é a abolição de carnes, uma 
prática cada vez mais comum.  

Muitos têm buscado seguir a dieta vegetariana 
com o objetivo de ter boa forma e saúde. 
Existem três categorias de dieta vegetariana: 

Ovolactovegetarianismo: tipo mais popular. Além 
dos vegetais (legumes, verduras, frutas, 
cereais, castanhas, leguminosas etc.) consome 
também ovos, laticínios e derivados. 
 

Lactovegetarianismo: a base é a mesma da 
anterior, porém excluem-se os ovos. 
 

Ovegetarianismo: a base é a mesma da primeira, 
porém excluem-se os laticínios. 

 

Vegan ou Vegetarianismo Estrito: é a dieta 
menos comum e nela há o consumo exclusivo de 
alimentos de origem vegetal, sendo excluídos os 
laticínios, ovos e também o mel. 
 

Alimentos consumidos nas dietas vegetarianas. 

NOME DA DIETA CARNE 
 (qualquer tipo) 

OVOS LATICÍNIOS MEL 

OVOLACTOVEGETARIANISMO NÃO SIM SIM SIM 
LACTOVEGETARIANISMO NÃO NÃO SIM SIM 
OVOOVEGETARIANISMO NÃO SIM NÃO SIM 

VEGAN NÃO NÃO NÃO NÃO 
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POR QUE AS PESSOAS DEIXAM DE COMER CARNE? 

Somos pessoas diferentes e cada um tem seus 
próprios motivos, mas de forma geral podemos 
dividir essas escolhas da seguinte forma: 
 

 
 

1- QUESTÃO AMBIENTAL 
 

- Desmatamento para criação de pasto utilizado 
para criação de gado. 
 

- Esgotamento das fontes naturais de água (a 
produção de carne animal consome e polui uma 
grande quantidade de água). 
 
- Alta produção de gás metano excretada pelos 
animais. 
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2- QUESTÃO DA CRUELDADE COM OS ANIMAIS 
 

- Grande parte da carne consumida é de animais 
criados em cativeiro. Além de ambiente 
inadequado para se desenvolverem, recebem 
medicamentos e/ou hormônios para acelerar seu 
crescimento.  
 

- A prática da mutilação no cativeiro. (Ex o 
corte do bico dos frangos para não se bicarem). 
 

- A forma como são transportados e vendidos. 
 

- Crueldade na hora do abate. 
 

3- QUESTÃO DE SAÚDE 
 

- Doenças causadas pela ingestão da carne ou do 
excesso de proteína (Ex: câncer). 
  
- O hormônio e antibióticos administrados aos 
animais para torná-los mais resistentes. Esse 
conteúdo fica impregnado na carne ingerida. 
 

4- QUESTÃO RELIGIOSA 
 

- Algumas religiões orientam seus fiéis a não 
consumirem carne (pois os consideram sagrados). 
 

 

 

 

5- QUESTÃO DA FOME NO MUNDO 
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- As áreas de terra utilizadas para produzir 
alimento para os animais poderiam ser para 
produzir alimento para os humanos. 
 

- Os países pobres produzem e exportam grãos 
para alimentar o gado das nações ricas. 
Deixando apenas os grãos de segunda linha e 
fome para os moradores locais. 
 

- A população mais pobre não tem acesso à carne 
de boa qualidade. 
 

6- QUESTÃO ENERGÉTICA 
 

- O sofrimento na hora do abate impregna a 
carne com essa energia negativa. E ao ingeri-la 
somos afetados por esta negatividade. 
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PRIMEIROS PASSOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO 
PREDOMINANTEMENTE VEGETARIANA 

 

Minha sugestão é que a transição seja feita 
lentamente. Você decide quanto tempo cada passo 
deve durar e se quer ou não dar o passo 
seguinte. Antes de pensar em retirar alguma 
coisa, concentre-se em acrescentar.  
 

Acrescente uma variedade maior de frutas, 
legumes, verduras, castanhas, ervas e cereais à 
sua alimentação diária. Veja a pirâmide 
alimentar para ter uma noção quanto à 
proporção.  
 

Ser vegetariano não é deixar de comer carne 
simplesmente, mas sim, ampliar muito a 
variedade de alimentos que consumimos. Se 
possível procure um sistema de tratamento mais 
sutil para sua saúde. Experimente acupuntura, 
homeopatia, florais, fitoterapia e etc. para 
lhe dar suporte nessa transformação. 
 

A primeira coisa a fazer é retirar drogas, 
cigarro e remédios desnecessários (utilize 
apenas aqueles prescritos por um médico). 
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FASE 1  
 

Lembre-se, isso pode ser depois de alguns 
meses. 
 

- Evite comer carnes à noite. Coma carnes até 
às 16 horas. A carne, assim como as gorduras, 
tem uma digestão mais difícil. 
 

- Evite carnes gordurosas e frituras em 
excesso. 
 

- Busque opções, receitas para fazer a refeição 
ficar gostosa. Utilize uma grande variedade de 
ingredientes, temperos e ervas. 
 

- Aprenda a preparar alimentos atraentes e 
saborosos. Até mesmo uma simples salada pode 
ficar gostosa se você colocar queijos (ricota 
temperada, mozarela, provolone), castanhas (do 
Pará, de caju, nozes), cenoura ralada, farofa, 
molhos caseiros e etc. 
- Procure variar. Exemplo: coma carne vermelha 
na 2ª feira, frango na 3ª, peixe na 4ª, na 5ª 
faça uma dieta sem carnes dando preferência 
para a ingestão de massa, saladas, tortas ou 
sopas, e assim por diante. 
 

- Beba bastante água (se possível mineral). 
 

 
FASE 2  
 

- Retire a carne vermelha. Porco, carne de vaca 
e especialmente os embutidos (salames, 
salsichas, linguiças, etc.). 
 

- Consuma por um tempo frango caipira e peixes 
do mar (1 ou 2x por semana, ou quando sair com 
amigos e parentes). 
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- Busque a variedade. Procure comer: cereais, 
frutas, massas, queijos, iogurtes, legumes, 
verduras, castanhas.  
 

 
 

- Utilize azeite em saladas. O melhor azeite é 
o extra virgem, 1º prensagem a frio.  
 

- Não frite ou deixe o azeite aquecer demais. 
Adicione-o na hora de servir. 
 

- Para cozinhar prefira o óleo de canola ou de 
girassol. 
 

- Informe-se. Estude um pouco sobre 
alimentação. 
 
FASE 3  
 

- Quando se sentir pronto para um novo passo, 
retire o frango, espere até se sentir pronto 
para retirar o peixe. Isso garante que você 
possa acompanhar amigos e parentes em festas e 
restaurantes sem muito atrito, afinal você 
apenas escolheu outro tipo de carne.  
 
 

- Sim, você vai enfrentar pressões e vai 
descobrir que as pessoas estão mais acostumadas 
a comerem carne do que você imaginava. Algumas 
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pessoas vão tentar convencê-lo a voltar a comer 
carne, não perca o foco, siga com seu objetivo. 
  

 
 
DICAS 
 
- Em caso de dúvida procure ajuda de um 
vegetariano mais antigo. Pergunte. 
 
- Durante os primeiros anos faça semestralmente 
um exame de sangue completo para ver como está 
sua saúde. 
 
- Não acredite em tudo o que ler, nem contra, 
nem a favor do vegetarianismo, busque fontes 
confiáveis, estude e tenha sua própria opinião. 
 
- Você não precisa comer soja todos os dias 
para substituir a carne. Existem outras formas 
de consumir proteína, ferro e cálcio.  
 
Vejamos a seguir fontes de nutrientes: 
 
O QUE DEVO COMER? 
 
A alimentação rica em vegetais fornece ao 
organismo vitaminas e minerais importantes ao 
equilíbrio das funções do organismo.  Sabendo 
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quais os alimentos que podem estar deficientes 
na alimentação dos vegetarianos, pode-se 
elaborar um cardápio mais equilibrado e 
nutritivo. 
 
Todos nós, vegetarianos ou não, precisamos 
ficar atentos com a ingestão correta de alguns 
elementos, como: ferro, proteínas, cálcio e 
zinco.  
 
Ai vão algumas dicas de opções vegetarianas 
para obtê-los. Acrescente-os em seu cardápio. 
 
Alimentos fontes de ferro: frutas oleaginosas 
como: castanha de caju, nozes e amêndoas. 
Leguminosas como o feijão, a lentilha, grão-de-
bico, ervilha e soja. Como as fontes de ferro 
vegetal têm uma menor absorção, consuma-as 
sempre com alimentos fontes de vitamina C: 
laranja, mexerica, acerola, kiwi, limão etc. 
 
Alimentos fontes de proteínas: leite e 
derivados, ovos, leguminosas (feijão, lentilha, 
grão-de-bico e soja)e cereais integrais. 
 
Alimentos fontes de zinco: feijão, arroz 
integral e gérmen de trigo. 
 
Alimentos fontes de cálcio: leite e derivados, 
vegetais verde-escuros, aveia, algumas frutas 
oleaginosas como avelãs. Como há uma competição 
natural entre o ferro e o cálcio na hora da 
absorção, e o ferro em geral sai perdendo, 
distribua melhor os alimentos fontes destes 
nutrientes de forma a evitar consumi-los na 
mesma refeição. 
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O QUE DIZEM OS MÉDICOS? 
 
Existe muita controvérsia a respeito, mas 
vejamos a opinião de um médico especialista em 
alimentação.  
 
Em entrevista ao site Guia Vegano 
(www.guiavegano.com.br), Dr. Eric Slywitch, 
mestre em nutrição pela Unifesp (Universidade 
Federal de São Paulo), afirma que qualquer 
dieta mal planejada, que contenha ou não carne, 
pode ser nociva ao organismo, por isso uma 
dieta vegetariana bem planejada é totalmente 
segura.  
 
Slywitch afirma ainda que uma dieta vegetariana 
pode sim trazer benefícios à saúde. Estudos 
feitos pela American Dietetic Association 
indicaram que: 
 
- níveis sanguíneos de colesterol são até 35% 
mais baixos nos vegetarianos; 
 
- o risco de apresentar diabetes chega a 
reduzir até 50% nos vegetarianos; 
- vegetarianos apresentam menor pressão 
arterial (redução de 5 a 10 mmHg); 
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GUIA DE RESTAURANTES VEGETARIANOS - BAURU  
 

- PARA O ALMOÇO – 
 
- BALAIO DE KRISHNA - Lacto Vegetariano / Vegano  
 
Onde: Rua Antônio Garcia, 6-60 - (Atrás da Padaria Copacabana)  
Fone: (14) 98186-0456 WhatsApp  
 
- ESSÊNCIA ORIENTAL - Ovo Lacto Vegetariano 
 
Onde: Rua Joaquim da Silva Marta, 20-50 - Vila Universitária 
Fone: (14) 3204-0028 
 
- Li CHEN - Ovo Lacto Vegetariano 
 
Onde: Aviador Gomes Ribeiro, 16-36 
Fone: (14) 3245-0678  
 
- MING XIN YUAN - Ovo Lacto Vegetariano 
 
Onde: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 6-43 
Fone: (14) 3243-3348 
 
- SHENG TIAN - Ovo Lacto Vegetariano 
  
Onde: Rua 15 de Novembro 12-65 
Fone: (14) 3012-1972 
 
 

- PARA O JANTAR – 
 

Não temos ainda restaurantes exclusivamente vegetarianos, então 
ficamos com as dicas daqueles que tem opções para vegetarianos. 
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- BONGO COCINA MEXICANA  
 
Onde: Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, nº 15-7 Fone: (14) 3204-2378  
Site: http://www.restaurantebongo.com.br/ 
 
- BRAZUKA - Porções veganas (kibe, falafel, coxinha de legumes, 
coxinha de shitake e bolinha de lentilha)  
 
Onde: Rua Cristiano Pagani, 4-44, atrás do Camélias  
 
- LOKMA CAFÉ 
 
Onde: Al. Octávio Pinheiro Brisolla n 19-48 
Fone: (14) 3243-3553 
 
- LA TERRASSE CAFÉ & BISTRÔ  
 
Onde: Praça Antonio Padilha Filho, 1-16  
Fone: (14) 3214-3528 
 
- TACO CABANA  
 
Onde: Rua Luis Bleriot, 8-33 
Fone: (14) 3243-3837 
 

- CONHEÇA TAMBÉM – 
 

Estes oferecem uma boa variedade de saladas e sanduiches 
vegetarianos, alguns tem opções vegetarianas no cardápio.  
 
- BORAGÓ - Restaurante  
 
Onde: Rua Rio Branco, Quadra 24 (Praça Portugal) 
Fone: (14) 3208-3222  
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- LANCHES – 
 

- PLANETA LANCHES - Não é vegetariano, mas tem opções.  
 
Somente delivery  / Fone: (14) 3245-2772 (Fixo) 
 (14) 9.9718-1782 (vivo) (WHATSAPP) (14) 9.8808-7715 (oi) 
 
- VEG BURGER DELIVERY - Lanches Veganos 
 
Fone: (14) 98114-9146  / Atendimento delivery  
 

- ENCOMENDAS – 
 

Conheça também o trabalho destas pessoas, fazem alimentos 
vegetarianos por encomenda: 
 
- A COZINHA DA MARIA - Vegetariano e Vegano 
 
Ligar com antecedência, pode ser whatsapp. 
Fone:(14) 9.9646-0722  / Retirada no local ou entrega.  
 
- BIKE & BURGER – Vegano Lanches e salgados. 
 
Onde: Rua padre francisco vander maas 5-14 
Fone: (14) 9.8134-6168 
 
- BILANCIARE - HAMBURGER VEGETARIANO 
 
Entrega a domicilio, os pedidos e encomendas podem ser feitos pelo... 
Fone: (14) 9.9119-2809 ou SMS 
 
- COZINHA ARTEZANAL – Vegano 
 
Pastas, pães, bolos, e outros. Encomendas por whats ou telefone. 
Entrega ou retirada no local.  
Fone: (14) 9.8143-4245 ou 9.8169-1400 
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- CAPIM LIMÃO - Naturalista 
 
Fone: (14) 3234-5167  / Obs: Só encomendas 
 
- HAPPIG – Vegano 
 
Refeições veganas por encomenda.  
Onde: Rua Rafael Pereira Martini, 7-55 Redentor 
Fone: (14) 9.9705-6330, 
 
- LUARA LUA PEREIRA – 
 
Salgados e doces vegetarianos. 
Fone: (14) 8811-1222 ou 8827-5807 
 
- VEGAZ -Lanches, pizzas, sucos e salgados. 
 
Onde: Rua Salvador Filardi 1371, 
Fone: (14) 9.9108-2885  
 

- PRODUTOS ORGÂNICOS - 
 
Estes são bons lugares para comprar seus orgânicos. 
 
- QUITANDA VIRTUAL PÉ VERMELHO 
 
Peça pela Loja Virtual: http://www.quitanda.eco.br/ 
Onde: Rua Rui Barbosa, 7-48, Bela Vista  
Fone: (14) 9.8115-5443 (What's App) 
 
- CELEIRO NATURAL ORGÂNICO BAURU 
 
Refeições vegetarianas e veganas por encomenda. Entrega à 
domicílio! Produção nossa!  
Fones: (14) 9.9781-0574 (14) 9.9664-0066 (14) 9.9846-1545 
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- FRUTOS DA NATUREZA – ROSELI 
 
Loja de produtos naturais orgânicos e sem glúten.  
Onde: Rua Aviador Gomes Ribeiro, 38-40  
Fone: (14) 3011-2086  
 
- Empório Rural Museu do Café 
 
Vegetais produzidos no sistema orgânico a domicílio. Agende uma 
visita pela página e venha conhecer nossa produção! 
Fone: (14) 9.9784-1157 - (14) 9.9822-0672 - (14) 9.9194-1272  
 

- PRODUTOS VEGETARIANOS / VEGANOS - 
 
- IKEBANA - Tem muitos produtos vegetarianos e veganos 
 
Onde: Rua Gerson França 12-72  
Fone: (014) 3227-2992 
 
- NUTRIÇÃO SAUDÁVEL  
 
Onde: Rua Araújo Leite nº 31-21  
Fone: (14) 9.8114-2338 
 
- LITTLE VEGAN STORE  
 
Produtos veganos:  
Onde: MACHADO DE ASSIS 13-74  
Fone: (014) 3202-6466 
 

- PARA SABER MAIS –  
 

- Visite esta página. Destinada a divulgação de locais onde comer 
comida vegetariana em Bauru. 
https://www.facebook.com/vegetarianosbauru/ 
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MAIS INFORMAÇÕES 
 

SITES: 
- Sociedade Vegetariana Brasileira: www.svb.org.br 
- Sítio Vegetariano: www.vegetarianismo.com.br 
- Vida Vegetariana: www.vidavegetariana.com  
- Alimentação sem Carne: www.alimentacaosemcarne.com.br  
 
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM NUTRIÇÃO 
VEGETARIANA: 
 
Ana Ceregatti (Nutricionista) 
Tel. (11) 9196-2696  www.anaceregatti.com.br 
consultas@anaceregatti.com.br 
 
Eric Slywitch (Médico Nutrólogo) 
Tel. (11) 3628-8360  ericslywitch@yahoo.com.br 
www.alimentacaosemcarne.com.br 
 
George Guimarães (Nutricionista) 
Tel. (11) 5585-3475 nutriveg@terra.com.br 
www.nutriveg.com.br 
 
 
REVISTA DOS VEGETARIANOS 
 
- Específica sobre vegetarianismo, com informações 
sobre produtos alimentícios e outros, pode ser 
encontrada nas bancas ou recebida por correio.  
www.europanet.com.br/vegetarianos 
 
LIVROS: 
 

• Alimentação sem Carne - Guia Prático - Eric 
Slywitch - Editora Palavra Impressa. 

• Cozinhando sem Crueldade - Ana Maria Curcelli  
Editora Colcha de Retalhos. 
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• Delícias Vegetarianas - Elisa Biazzi - Editora 
Expressão e Cultura. 

• Lar Vegetariano - Introdução ao Vegetarianismo / 
Filosofia / Nutrição Espiritual (mais de 200 
receitas) - Editora Cultrix. 

• Lugar de Médico é na Cozinha (alimentação 
crudívora) - Alberto P. Gonçalez - Editora Rio. 

 
VÍDEOS 
 
• Documentário: A Carne é Fraca – Inst. Nina Rosa  

• Documentário: Terráqueos 

• Meatrix  

• COWSPIRACY 

PARA SABER SOBRE SAÚDE EM GERAL LEIA: 

- A Semente da Vitória – Nuno Cobra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  www.yogabauru.com                                          124 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  www.yogabauru.com                                          125 
 

FERNANDO PERRI (PREMANANDA) 
 
Cheguei neste planeta no ano em que o homem 
chegou à lua (1969), no mês de Novembro.  
Tornei-me psicólogo em 1992, pela Unesp de 
Bauru. Tornei-me vegetariano em 1994, 
psicodramatista em 2000 pelo Ibap – Instituto 
Bauruense de Psicodrama, e terapeuta floral em 
2002.  

Conheci o yoga em 1985, iniciei praticando 
Hatha Yoga com Mirian Gonçalves. De 1987 até 
1997 pratiquei Swasthya Yoga, primeiro com o 
Fernando Lima e depois com Isabel Figueiredo. 
Apaixonei-me e nunca mais parei de praticar e 
estudar yoga e este modo de vida que hoje é a 
minha vida.  

Em 2001 resolvi estudar em São Paulo. Fiz um 
curso de complementação pedagógica com Rosana 
Ortega por 2 anos.  

Em 2004 conheci Marcos Taccolini e comecei meus 
estudos na Escola de Yoga Nataraja em São 
Paulo, onde estudei também com o professor 
André De Rose (yoga) e Carlos Eduardo Barbosa 
(sânscrito, e cultura da Índia). Em 2008 
conclui meu curso de formação em instrutor de 
yoga nesta mesma instituição. 

Em 2004 e 2005 realizei no Parque Ecológico 
Visão Futuro o curso básico e avançado em 
Biopsicologia (unindo yoga, meditação, ayurveda 
e alimentação vegetariana). O curso tem na 
coordenação Susan Andrews a quem tenho muito, 
muito a agradecer. 
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Entre 2007 e 2009 realizei o curso de formação 
de terapeuta ayurvédico com Dr. José Rugue em 
Araguari.  Ayurveda é um sistema holístico para 
manutenção da saúde física, mental e 
energética. 

Em 2009 tive a oportunidade de permanecer na 
Índia por 5 meses, onde realizei dois cursos 
(certificados) para instrutores de yoga, um 
deles na Universidade de Vivekananda em 
Bangalore, e o outro no Parmarth Niketam em 
Rishikesh. Durante esses meses realizei outros 
cursos, em cidades diferentes, e pude aprender 
mais sobre a cultura, filosofia e costumes 
deste país tão querido por nós praticantes de 
yoga. 

É difícil dizer quem me influenciou mais, mas, 
de qualquer forma, deixo aqui meu puja 
(saudação), para todos os que me conduziram 
direta ou indiretamente pelo caminho do yoga. 

Saudações também a Anna Borella, Pedro Kupfer,  
Marco Shultz, Hermógenes, De Rose, Lokasakshi, 
Krishna Das, Ranendrananda, Ramdev, Dayananda, 
Shivananda, Yogananda, Gandhi, Karoli Baba, 
Vivekananda, Ramakrishna, Dharmananda, AMMA 
e Anandamurti (BABA). 
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