
Patês– Sem Glúten e sem Lactose



Olá!!!

Esse E-book está muito legal, nele te abro um leque de opções para sair da
dobradinha maionese/margarina. Essas receitas além de gostosas e nutritivas
são ótimas para acompanhar pães, tapiocas e até mesmo em saladas. Espero
que goste!
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Patê de Tahine e Missô

 3 colheres de sopa de tahine cru
 1 colher de sopa de missô
 Cebolinha, salsa e hortelã picados a gosto
 5 colheres de sopa de água quente

Misture o missô e o tahine com a cebolinha, a salsa e hortelã. Acrescente a água 
e bata até formar um creme. Pingue gotinhas de limão e sirva com vegetais crus 
ou cozidos.
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Creme de Castanha de Caju

 1 xícara de chá de castanha-de-caju cruas inteiras
 1 ½ xícara de água

Coloque as castanhas em uma tigela, cubra com água gelada e refrigere por 
uma noite. Drene as castanhas no dia seguinte e lave em água corrente. 
Coloque no liquidificador com água filtrada e bata em alta rotação por alguns 
segundos até ficar cremoso.
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Creme de Tofu com Açafrão

 3 colheres de sopa de tofu fermentado
 1 colher de sopa de amido de milho
 2 colheres de sopa de leite de castanha
 ½ colher de café de açafrão moído.

Dissolva o amido de milho no leite de castanha. Misture todos os ingredientes e 
mexa bem.
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Patê de Abacate

 ½ abacate maduro
 2 dentes de alho
 1 limão Taiti espremido
 3 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem
 Sal a gosto

Bater tudo no liquidificador e colocar para gelar.
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Patê de Cenoura

 2 cenouras médias
 1 batata média
 1 dente de alho
 Azeite, sal e orégano à gosto

Cozinhar as cenouras e a batata. Bater no liquidificador junto com o alho, azeite, 
sal e orégano. Colocar para gelar.
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Patê Funcional

 1 xícara de chá de tofu (queijo de soja)
 4 colheres de sopa de cenoura ralada
 1 colher de sopa de salsa picada
 1 dente de alho
 1 colher de sopa de azeite de oliva extra-virgem
 Sal a gosto

Bater todos os ingredientes no liquidificador e servir. Pode ser armazenado em 
refrigeração.
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Pasta de Ricota Vegetal

 1 copo americano de amêndoas
 3 copos americanos de água
 4 unidades de tomate seco
 1 colher de chá de sal marinho
 1 ½ colher de chá de orégano

Deixe as amêndoas de molho por 12 horas. Despreze essa água e bata as 
amêndoas no liquidificador com 3 copos americanos de água. Em seguida, coe. 
O líquido extraído é o leite de amêndoas. Já a parte sólida é a ricota vegetal. 
Bata no liquidificador a ricota vegetal, o tomate seco, o sal e o orégano.
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Pasta de Tofu com Cenoura

 100g de tofu bem escorrido
 1 cenoura
 Sal, azeite de oliva extra virgem e orégano a gosto

Cozinhar a cenoura para que ela fique em uma consistência fácil de amassar. 
Amassar com garfo a cenoura com o tofu e os temperos até que forme uma 
pasta.
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Pasta de Tofu com Azeitonas Pretas

 100g de tofu bem escorrido
 ½ xícara de azeitonas pretas picadas
 2 colheres de sopa cheias de cebola picada (opcional)
 Sal e azeite de oliva extra virgem a gosto

Amasse o tofu com um garfo, acrescente os ingredientes e misture bem. 
Também pode ser batido tudo no mixer ou no liquidificador.
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Pasta de Tofu com Atum

 100g de tofu bem escorrido
 ½ lata de atum
 2 colheres de sopa cheias de cebola picada
 2 colheres de sopa de salsinha picada
 Sal e azeite de oliva extra virgem a gosto

Misture bem todos os ingredientes, amassando com um garfo.

**O tofu também pode ser batido com tomate seco e cheiro verde, com ervas 
finas ou com o tempero que você desejar.
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Patê de Berinjela

 2 berinjelas grandes
 3 colheres de sopa de tahine

Cortar a berinjela ao meio e lavar ao forno até cozinhar
Misturar com o tahine. Se preferir, você pode também temperar com limão.

* Consumir com pães, saladas, peixes, entre outros.
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Guacamole

 2 abacates maduros 
 2 tomates sem pele e sem semente (opcional)
 1 dente de alho
 ½ cebola média ralada (bem moída)
 1 pimenta sem semente (pode ser malagueta – mais forte; dedo de moça ou 

de cheiro – mais fraca)
 Suco de 1 ou 2 limões 
 1 colher de sopa de coentro (opcional)
 Sal, a gosto.



Abra os abacates ao meio, tire o caroço. Com a polpa cortada em pedaços 
coloque dentro de um pilão, ou um recipiente parecido. Corte os tomates (sem 
pele e sem sementes), a cebola, o dente de alho e a pimenta em pedaços bem 
pequenos (devem ser bem picados). Junte ao abacate e amasse até formar uma 
pasta (quanto mais homogêneo melhor). Tempere com limão, sal e o coentro 
picado finamente, a gosto.
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Patê de Azeitona

 1 xícara de chá de biomassa da banana verde
 100g de azeitonas pretas sem caroço
 1 dente de alho
 ½ pimenta dedo de moça sem as sementes (opcional)

Bater todos os ingredientes no processador até obter uma pasta homogênea.
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Patê de Biomassa com Berinjela 

 5 colheres de sopa de biomassa da banana verde
 2 berinjelas médias
 ½ pimentão amarelo
 1 dente de alho
 Sal, azeite e vinagre de vinho branco à gosto
 Pimenta dedo de moça (opcional)

Cortar a berinjela (sem casca) e o pimentão em pedaços e colocar em assadeira 
untada em forno médio, por cerca de 20 minutos (até começar a dourar). Passar 
todos os ingredientes no processador, até obter uma pasta homogênea.
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Patê defumado de tomate e pimentão

 1 xícara de chá de biomassa da banana verde
 4 tomates maduros
 1 pimentão vermelho
 3 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem
 1 dente de alho
 ½ pimenta dedo de moça sem as sementes (opcional)
 Sal a gosto

Espete o tomate na ponta de um garfo e leve à chama do fogo no fogão. Deixe-
os até a casca queimar. Vire de vez em quando para que toda a casca seja 
queimada. Retire toda a casca queimada do tomate. Repetir a mesma operação 
com o pimentão vermelho. Bata todos os ingredientes no processador ou 
liquidificador até obter uma pasta homogênea.
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Patê de Frango

 1 peito de frango cozido
 1 xícara de chá de biomassa da banana verde
 100g de azeitonas verdes sem caroço
 100g de uva passa branca
 1 colher de sopa de orégano desidratado
 ½ pimenta dedo de moça sem sementes (opcional)
 4 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem
 Sal a gosto



Cozinhar o peito de frango sem pele com um “buque de ervas”* até ser possível 
desfiar com um garfo. Depois de desfiado, colocar em uma travessa e temperar 
com azeite, orégano, sal e uva passa. No processador, bater a biomassa com as 
azeitonas e a pimenta. Misturar essa pasta com o frango temperado.

Buquê de ervas: salsinha, cominho fresco e folhas de louro.
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Patê de Manjericão

 1 xícara de chá de biomassa da banana verde
 1 xícara de chá de manjericão
 1 cebola pequena
 3 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem
 1 dente de alho

Bater todos os ingredientes no processador ou liquidificador, até obter uma 
massa homogênea.
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Patê de Abacate com Tahine

 ¼ de abacate
 1 colher de sopa de cheiro–verde
 ½ tomate picado em cubos pequenos
 1 dente de alho amassado
 1 colher de café de tahine
 Gotas de limão
 Sal a gosto

Retire a polpa do abacate e respingue suco de limão. Pique a polpa em cubinhos 
pequenos ou amasse-os com o garfo. Adicione o restante dos ingredientes e 
corrija o tempero com sal.
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Caviar de Berinjela

 5 berinjelas
 5 dentes de alhos amassados
 1 colher de café de cominho em pó
 1 cebola picada em cubos ou ralada
 Sal a gosto
 1 punhado de salsinha picada



Lave as berinjelas e leve-as à boca do fogão até queimar a pele. Quando
estiverem queimadas por fora, coloque-as ainda quentes dentro de um saco
plástico e feche; a casca da berinjela sairá com mais facilidade. Corte a berinjela
ao meio e tire a polpa com uma colher, tomando cuidado para não misturar a
pele queimada. Junte a polpa e depois pique na faca e reserve (evite processar,
pois a consistência e a cor ficarão prejudicadas). Pique a salsinha e reserve.
Refogue o alho bem picadinho ou amassado em uma frigideira com fios de
azeite; retire o alho e reserve; refogue a cebola no azeite até ficar transparente.
Misture o alho, a cebola, a salsa e a berinjela picada. Misture tudo com pitadas
de cominho em pó. Corrija com sal, fios de azeite e pimenta de sua preferência.
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Maionese Integral

 2 bananas verdes bem amolecidas
 1 xícara de café de vinagre
 1 xícara de café de azeite de oliva
 1 colher de café de mostarda
 Sal a gosto

Bata o vinagre, o azeite, a mostarda e o sal no liquidificador. Deixe o ligado e 
acrescente, com o auxílio de uma espátula, as bananas cozidas e quentes até 
formar um creme espesso. Este molho fica parecido com a maionese.
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Geleia de Tomate

 125g de tomate para salada maduro
 125g de açúcar
 250ml de vinagre

Bata no liquidificador os tomates com o vinagre e o açúcar. Em fogo lento, 
reduza até formar textura e consistência próximas de um mel ou xarope. Passe 
por uma peneira e deixe esfriar. Armazene em um pote de vidro na geladeira. 

Dicas: Sirva como substituto do katchup. E um bom recheio para tapioca.
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Patê de grão de bico (I)

 500g de grão de bico
 2 xícaras de chá de água morna
 2 colheres de sopa de óleo de gergelim
 2 dentes de alho
 Sal, azeite e limão a gosto

Cozinhar o grão de bico em panela de pressão, até ficar bem macio. Tirar a 
casca. Bater no liquidificador com a água morna. Acrescentar o óleo de 
gergelim.
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Patê de grão de bico (II)

 250g de grão de bico
 1 colher de sopa de molho de tahine
 1 dente pequeno de alho amassado
 Suco de limão a gosto
 Azeite (quanto baste)
 Sal a gosto

Deixe o grão de bico de molho de um dia para outro. No dia seguinte troque a 
água e cozinhe em pressão por 30 minutos, até ficar macio. Após cozido, passe 
no liquidificador com um pouco de água do cozimento até ganhar uma 
consistência firme; não deixar ficar aguado nem mole; passe na peneira 
(opcional) e reserve. Misture com um garfo o tahine com o sal e o alho 
amassado; se precisar adicione um pouco mais do líquido do cozimento. 
Adicione o azeite e tempere com sal a gosto.
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Como preparar a biomassa da banana verde

 Uma penca de banana (bem) verde

Lavar as bananas uma a uma. Colocar em uma panela de pressão, cobertas com 
água. Cozinhar na panela de pressão, e quando atingir a pressão deixar cozinhar 
por 8 minutos. Desligue o fogo e deixe a pressão sair naturalmente. Descascar e 
passar as bananas cozidas no processador (ou pode amassar com um garfo, não 
utilize o liquidificador, você pode quebrar), ainda quentes (tire uma a uma da 
panela para não esfriar) até obter um purê homogêneo. Podem ser congeladas 
em pequenas porções (em forminhas de gelo por exemplo). Pode ser guardada 
no congelador por 3 meses ou na geladeira por 3 dias.
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