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Creme de Ricota Caseira 
Receita Vegetariana 

 
INGREDIENTES: 
 

- 500 g de ricota fresca; 
- 250 ml de leite integral; 
- 1 colher de sopa manteiga; 
- Sal. 

 

PREPARO: 
 
Ferver o leite com a manteiga e esfarelar a ricota dentro do liquidificador. Em seguida 
acrescentar o leite aos poucos e ir batendo no liquidificador até ficar um creme liso e 
homogêneo. Por fim, acertar o sal. 
 
 

 

 

Hommus de Pimentão Assado 
Receita Vegana 

 
INGREDIENTES: 
 

- 1 unidade de pimentão vermelho; 
- 2 colheres de sopa de azeite; 
- 3 dentes de alho; 
- 2 xícaras de grão de bico cozido; 
- 1/4 div de tahine (opcional); 
- 1 colher de chá de sal; 
- 2 colheres de sopa de suco de limão; 
- 4 colheres de sopa de água quente. 

 

PREPARO: 
 
Passe azeite nos pimentões e coloque na air fryer ou forno junto com os dentes de 
alho. Deixe o alho por 5 a 7 min em 180°C e os pimentões por 10 a 15 min em 180°C 
até ficar bem dourado. 
 
Coloque os pimentões no processador e acrescente o grão de bico, tahine, sal e 
limão. Bata tudo. No liquidificador pode ser que precise colocar um pouquinho de 
água ou azeite. No processador é necessário parar às vezes para raspar as laterais 
e bater novamente até obter uma pasta homogênea. 
 





 

 

Torta de Queijo Minas 
Receita Vegetariana 

 
INGREDIENTES - MASSA: 
 

- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 
- 150 g de manteiga gelada em cubos; 
- 5 colheres de sopa de água gelada; 
- 1 colher de chá de sal. 

 

INGREDIENTES - RECHEIO: 
 

- 500 g de queijo minas frescal; 
- 2 colheres de sopa de manteiga derretida; 
- 5 ovos; 
- 1 ½ xícara de chá de leite integral; 
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado; 
- 1 colher de chá de sal; 
- Pimenta-do-reino a gosto. 

 

PREPARO - MASSA: 
 
Numa tigela misture a farinha com o sal. Junte os cubos de manteiga e misture com 
as pontas dos dedos até formar uma farofa. Acrescente a água gelada aos poucos, 
uma colher por vez, misturando com as mãos até conseguir formar uma bola. Evite 
trabalhar demais a massa. Deixe pontinhos de manteiga ainda aparentes para a 
massa ficar bem crocante. Embrulhe a massa em filme plástico e leve para a geladeira 
por pelo menos 1 hora. 
 
Preaqueça o forno a 200 °C e separe uma fôrma com fundo removível de 20cm de 
diâmetro.  
 
Retire a massa da geladeira, disponha sobre a bancada polvilhada com farinha de 
trigo. Polvilhe um pouco de farinha sobre a massa e abra com um rolo até formar um 
círculo suficiente para cobrir o fundo e laterais da fôrma. Enrole a massa sobre o rolo 
e transfira para a fôrma. Com as pontas dos dedos, pressione delicadamente a massa 
para cobrir todo o fundo e lateral da fôrma. Passe o rolo sobre a borda para cortar o 
excesso de massa. Leve a fôrma com a massa para a geladeira por mais 10 minutos 
enquanto o forno aquece. 
 
Corte um círculo de papel-manteiga um pouco maior que a fôrma, coloque sobre a 
massa e preencha com grãos de feijão cru (eles servem de peso e evitam que a 
massa infle e quebre ao assar). Leve ao forno por cerca de 20 minutos para pré-assar. 
Enquanto isso, prepare o recheio. 
 

 



 

 

PREPARO - RECHEIO: 
 
Se estiver fazendo o recheio enquanto a massa está pré-assando, depois de tirá-la 
do forno, reduza a temperatura para 180 °C (temperatura média). Caso contrário, 
preaqueça o forno. 
 
Amasse o queijo-de-minas com um garfo. Numa tigela, bata bem os ovos com um 
garfo. Junte o leite, o queijo amassado, a manteiga derretida (pode ser no micro-
ondas) e mexa até a mistura ficar homogênea. Tempere com pimenta-do-reino e sal. 
Atenção, a quantidade de sal varia de acordo com o queijo: se ele for salgadinho, 1 
colher (chá) de sal é suficiente. Se ele for sem sal, pode acrescentar um pouquinho 
mais. 
 
Na massa pré-assada, polvilhe 1 colher (sopa) do parmesão. Regue com o creme de 
ovos (ele fica bem líquido, é assim mesmo). Por último, polvilhe com a colher (sopa) 
de parmesão restante. 
 
Leve a torta ao forno para assar por cerca de 50 minutos, até que a superfície fique 
dourada. Retire do forno e deixe esfriar e firmar por 15 minutos antes de servir. 
 
 

 

 

Arroz Cremoso com Legumes 
Receita Vegetariana 

 
INGREDIENTES: 
 

- 250g de arroz integral cozido no vapor; 
- 250 g de seleta de legumes prontos; 
- 2 dentes de alho espremidos; 
- 1 cebola pequena bem picada; 
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva; 
- 3 colheres de sopa de creme de ricota; 
- Sal a gosto. 

 

PREPARO: 
 
Em uma panela fria, coloque o azeite de oliva, o alho e a cebola, e refogue bem até 
dourar. Cuidado para não deixar queimar.  
 
Despeje o arroz e a seleta na panela junto com o alho e a cebola já refogados, 
adicione 1/4 de xícara de água, mexa bem e deixe o arroz esquentar. Coloque o sal, 
o creme de ricota, misture bem, prove, e acerte o tempero, se necessário.  
 
Sirva bem quente. 
 
 



 

 

 

 

Empadão de Palmito 
Receita Vegana 

 
INGREDIENTES - MASSA: 
 

- 2 xícaras de aveia; 
- 1 xícara de farinha de trigo; 
- 1 xícara de amido de milho; 
- 1 colher de chá de sal; 
- 1/2 xícara de óleo; 
- 3/4 xícara de água. 

 

INGREDIENTES - RECHEIO: 
 

- 300g de palmito pupunha; 
- 400g de tomate pelado; 
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva; 
- 2 colheres de cebola picada; 
- 1 colher de alho; 
- 1 colher de café de manjericão; 
- 1 colher de orégano; 
- 1 colher de chá de sal; 
- 1 colher de sopa de açúcar. 

 

PREPARO - RECHEIO: 
 
Comece preparando o recheio. Em uma panela coloque azeite, cebola, alho e refogue 
até dourar. Coloque o palmito, tomate pelado, açúcar, orégano, manjericão e sal e 
cozinhe por 15 minutos, mexendo de vez em quando. 
 
Dissolva em 3/4 de xícara de água 1 colher de chá de amido de milho. Misture no 
molho e cozinhe por mais 10 minutos e reserve o recheio ao lado enquanto prepara 
a massa. 
 

PREPARO - MASSA: 
 
Em um recipiente misture os ingredientes secos. Adicione 1/2 xícara de óleo e mexa 
até virar uma farofa. Continue sovando a massa e adicionando aos poucos 3/4 xícara 
de água. 
 
Em uma assadeira média disponha metade da massa formando a base do empadão. 
Pressione com a ponta dos dedos para firmar bem no fundo. Não esqueça das bordas. 
Coloque o recheio. 
 



 

 

Estique a outra metade da massa com ajuda de um rolo. Coloque a massa esticada 
por cima do empadão, fechando. Una as laterais e com a sobra da massa faça as 
bordas. 
 
Para pincelar misture 1 colher de sopa de melado com um pouco de água e leve ao 
micro-ondas para deixar mais líquido. Pincele sobre a massa. Asse a massa por 45 
minutos em fogo médio (210 a 220°C). 
 





 

 

Pavê de Chocolate 
Receita Vegana 

 
INGREDIENTES: 
 

- 300 ml de leite vegetal; 
- 200 ml de leite de coco; 
- 5 colheres de sopa (40g) de amido de milho; 
- 3/4 xícara de açúcar; 
- 1/4 xícara de cacau em pó; 
- 70g de chocolate meio amargo; 
- 200g de biscoito maisena; 
- Ganache: 200g de chocolate meio amargo e 120ml de leite de coco de 

garrafinha. 
 

PREPARO: 
 
Coloque em uma panela o leite vegetal e o amido de milho. Misture e dilua bem no 
leite. Acrescente o leite de coco, açúcar, cacau em pó e leve ao fogo médio 
misturando constantemente até engrossar. Acrescente o chocolate e mexa até 
misturar tudo. Reserve na geladeira coberta com plástico filme até firmar. 
 
Montagem: em um refratário coloque uma camada bem fina do creme de chocolate e 
acrescente o biscoito maisena mergulhado no leite vegetal. Vá então intercalando o 
creme de chocolate com os biscoitos molhados no leite. 
 
Para finalizar, faça a ganache. Leve ao micro-ondas o chocolate com leite de coco 
por 45 segundos. Misture até obter um creme. Jogue em cima do pavê e finalize com 
granulado. 
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