
ACOMPANHAMENTOS



Suflê de couve-flor

    1 couve-flor de tamanho médio cortada em 
buques e cozida em água e sal até ficar al dente

    2 colheres de sopa bem cheias de manteiga de 
coco

    1 cebola média picada em pedaços pequenos
    1 lata de creme de leite de castanha

    2 ovos grandes inteiros batidos
    sal, pimenta, noz-moscada ralada

Modo de preparo: Cozinhar a couve-flor, escorrer 
e colocar em um refratário, fritar a cebola na 

manteiga de coco até começar a dourar. Bater os 
ovos com um garfo, temperar com sal, pimenta e 
noz moscada ralada. Acrescentar o creme de leite 

de castanhas e a cebola frita, misturar tudo e 
colocar por cima da couve flor. Colocar no forno 

por, mais ou menos, 20 minutos até dourar 
ligeiramente e estar firme. Servir em seguida.



Rolinho de abobrinha com ervas

    1 unidade de abobrinha
    Manteiga ghee
    Sal de ervas

    Pimenta do reino e pimenta rosa (opcional)
    1 colher de sopa de ervas secas de sua 

preferência

Modo de Preparo: corte a abobrinha em fatias 
finas e tempere com sal, pimenta do reino, pimenta 

rosa, ervas ou outras especiarias de sua 
preferência, enrole as fatias e distribua em uma 
assadeira antiaderente para não grudar. Pincele 

manteiga por cima e leve ao forno pré-aquecido a 
180ºC por 20 minutos.



Vegetais ao forno com ervas e especiarias

    4 xícaras de chá de vegetais variados
    1 dente de alho ralado

    Manteiga ghee ou óleo de coco
    Ervas frescas de sua preferência

    Sal de ervas
    Opcional: vinagre balsâmico; páprica defumada; 
gengibre em pó; noz moscada e açafrão da terra.

Modo de Preparo: misture todos os ingredientes 
até incorporar bem em uma tigela grande. Despeje 

os legumes em uma assadeira antiaderente 
formando uma única camada e cubra com papel 

manteiga. Leve ao forno pré-aquecido a 200ºC por 
45 minutos, virando a cada 20 minutos, por fim 

abra e deixe toda água secar. Arrume os legumes 
assados em uma travessa e sirva.



Palmito pupunha assado com ervas

    200g de palmito pupunha cortado ao meio
    1 colher de chá de sal de especiarias
    1 colher de sopa de azeite de oliva

    Folhas de sálvia
    Ramos de alecrim

    Caldo de legumes caseiro

Modo de Preparo: cozinhe o pupunha no caldo de 
legumes ou em água com sal de especiarias por 20 

minutos. Coloque sobre um papel manteiga, 
tempere com o azeite de oliva, sal de especiarias e 

as ervas e feche. Leve ao forno pré-aquecido a 
190ºC por 20 minutos. Na hora de servir salpique 
ervas frescas de sua preferência. Observações: 

você pode substituir por repolho.



Cuscuz de couve-flor

    ½ unidade de couve-flor processada até virar grãos
    200g de abóbora japonesa em cubos grandes de 4 cm

    ½ cebola grande picadinha
    1 dente de alho ralado sem miolo

    1/3 xícara de cebolinha picada
    1/3 xícara de salsinha picada

    Tomilho fresco
    50g amêndoas cortadas ao meio

    Pimenta biquinho á gosto
    1 colher de sopa de gengibre ralado

    ½ colher de chá de canela;
    1 colher de chá de pimenta do reino
    1 colher de chá de cominho em pó

    1 colher de chá de cúrcuma
    1 pitada de noz moscada

    2 colheres de sopa de azeite de oliva
    Suco de ½ limão siciliano

    1 colher de sopa rasa sal de ervas

Modo de Preparo: rale finamente ou processe a couve-flor até ficar em 
pequenos grãos. Cozinhe com uma pitada de sal de especiarias por 10 

minutos, escorra, seque bem, e reserve. Descasque a abóbora, corte a polpa 
em cubos de 4 cm e coloque em uma assadeira. Incorpore com azeite e 

deixe ela absorver por 30 minutos, depois, polvilhe tomilho e tempere com 
sal e pimenta do reino. Coloque elas sem encostar uma na outra e asse a 

abóbora em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 60 minutos ou 
até ficar totalmente cozida e crocante por fora. Refogue o alho, na sequencia 
adicione a cebola e deixe por alguns minutos. Adicione o gengibre ralado, as 
especiarias e a couve-flor, coloque água e deixe cozinhar por alguns minutos 

e secar bem. Retire as abóboras do forno e incorpore ainda quente aos 
grãos de couve flor para que elas se desmanchem nos “grãos”. Acerte nos 

temperos, coloque as amêndoas, as ervas e acerte no sal. Modele o cuscuz 
e sirva quente ou frio.



Salada cremosa com molho de abacate

    2 abacates maduros
    2 dentes de alho

    4 xícaras de leite de coco
    1 colher de chá de mostarda Dijon

    1 pitada de sal rosa
    1 pitada de pimenta caiena

    1 repolho ralado
    1 brócolis cozido no vapor

Modo de preparo: Coloque o abacate em um 
processador de alimentos com o alho, mostarda, 
sal e pimenta. Pulse até homogenizar. Adicione o 
leite de coco e um pouco de cada vez, pulsando 

até ficar homogêneo. Em uma tigela grande, 
misture o repolho e brócolis com a mistura de 

abacate.



Farofa Funcional 1

    1 cebola
    2 tomates

    1 cenoura ralada
    1 xícara e meia de farinha de coco
    1 xícara de farinha de amêndoas

    Sal
    Noz moscada

    Salsa, alho desidratado e pimenta do reino

Modo de preparo: Refogue uma cebola e dois 
tomates no óleo de coco. Adicione cenoura ralada. 

Tempere com sal, noz moscada, salsa, alho 
desidratado e pimenta do reino. Adicione uma 
xícara e meia de farinha de coco e a mesma 
quantidade de farinha de amêndoas (pode 

experimentar outras farinhas de oleaginosas 
também!). Abaixe o fogo e misture bem. Adicione 

cheiro verde picadinho e sirva.



Farofa funcional 2

    1 xícara (chá) de castanha do Brasil (moer no 
liquidificador até virar farinha)

    ½ xícara (chá) de gergelim torrado (moer no 
liquidificador até virar farinha)

    1 colher (sopa) de farinha de linhaça dourada
    2 unidades de ovos

    1 colher (sopa) de manteiga
    1 colher (sopa) de azeite de oliva
    1 cebola roxa fatiada finamente

    1 colher de sopa de aveia
    3 dentes de alho

    1 maço de salsa fresca picada
    Sal a gosto

    Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo: Coloque a manteiga, o azeite e 
a cebola numa panela ou frigideira grande e deixe 
a cebola caramelizar, mexendo de vez em quando 
para não queimar. Acrescente o alho e aguarde ele 
dourar. Coloque os ovos e mexa até ficarem com 

consistência de mexidos. Acrescente as farinhas e 
misture bem. Tempere com sal e pimenta do reino. 

Para finalizar, acrescente a salsinha fresca.



Farofa funcional 2

    1 xícara (chá) de castanha do Brasil (moer no 
liquidificador até virar farinha)

    ½ xícara (chá) de gergelim torrado (moer no 
liquidificador até virar farinha)

    1 colher (sopa) de farinha de linhaça dourada
    2 unidades de ovos

    1 colher (sopa) de manteiga
    1 colher (sopa) de azeite de oliva
    1 cebola roxa fatiada finamente

    1 colher de sopa de aveia
    3 dentes de alho

    1 maço de salsa fresca picada
    Sal a gosto

    Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo: Coloque a manteiga, o azeite e 
a cebola numa panela ou frigideira grande e deixe 
a cebola caramelizar, mexendo de vez em quando 
para não queimar. Acrescente o alho e aguarde ele 
dourar. Coloque os ovos e mexa até ficarem com 

consistência de mexidos. Acrescente as farinhas e 
misture bem. Tempere com sal e pimenta do reino. 

Para finalizar, acrescente a salsinha fresca.



Farofa Cetogênica

    2 xícaras de farinha de castanha de caju
    1 colher de sopa de gergelim

    2 xícaras de farinha de linhaça
    1 cebola ralada

    2 dentes de alho
    3 colheres de sopa de manteiga ou azeite

Modo de preparo: Refogar a cebola o alho no 
azeite ou manteiga e por último acrescentar as 

farinhas, mexa até ficar seca e dourada.



Mini Pizza de berinjela

    1 berinjela grande
    ½ cebola fatiada

    1 tomate picado em cubos
    Molho de tomate

    Mussarela de búfala ralada
    Orégano

Modo de preparo: Cortar a berinjela em fatias de 
grossas, com um dedo de espessura. Distribuir as 

fatias sobre uma forma untada com azeite. 
Espalhar o molho sobre elas. Cobrir com 

mussarela de búfala, cebola, tomate e orégano. 
Levar ao forno por 10 minutos a 200ºC. Servir.



Pesto de Abacate

    1 abacate
    ½ xícara de azeite de oliva extra – virgem

    100g de castanha de caju tostadas
    50g de alho tostado

    1 xícara de manjericão
    1 pitada de sal rosa

    Pimenta do reino moída na hora e hortelã a 
gosto

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes 
menos o avocado. Quando estiver bem 

processado, adicione o avocado ate ficar cremoso. 
Sirva a seguir.



Maionese de abacate

    1 abacate maduro
    Sumo de 1 limão

    ½ xícara de azeite
    ½ cebola

    2 dentes de alho
    Sal, pimenta e temperinhos desidratados 

(orégano, salsinha, manjericão) a gosto

Modo de preparo: Bater no liquidificador ou mixer 
todos os ingredientes. Dicas: Conservar na 
geladeira em pote de vidro, por até 7 dias. 

Acompanha bem saladas, pãezinhos e ovos.



Creme de abóbora

    ¼ de abóbora cabotia
    1 colher de café de gengibre em pó

    ½ cebola pequena
    1 dente de alho

    2 xícaras de chá de água fervente
    Sal e pimenta á gosto

    1 colher de sobremesa de azeite
    1 colher de sobremesa de gergelim preto ou 
semente de abóbora ou semente de girassol

Modo de preparo: Leve a abóbora com casca no 
microondas por 15 minutos, depois retire a casca e 
amasse e reserve. Numa panela refogue o alho e a 
cebola, coloque os pedaços de abóbora e a água 

fervente e o gengibre, tempere com sal e pimenta e 
deixe cozinhar por 5 minutos, apague o fogo e mix 
para formar um creme e finalize com a opção de 

sua preferência.



Berinjela ao forno

    2 berinjelas médias
    1 cebola média

    4 dentes de alho
    1 colher (chá) de pimenta calabresa

    1 pitada de pimenta-do-reino
    1 colher (sobremesa) de orégano

    Azeite de oliva extra – virgem
    Sal a gosto

Modo de preparo: Cortar as berinjelas e a cebola 
em pequenos cubos; ralar o alho; em uma vasilha, 
misturar a berinjela com os temperos e o azeite; 
distribuir em um tabuleiro ou travessa; levar ao 

forno médio por 30 minutos.



Risoto Vegano

    1 couve-flor
    200g cogumelos frescos

    1 cebola
    2 dentes de alho

    2 colheres de sopa de alho poró picado
    1 colher de sopa de açafrão

    2 colheres de azeite extra virgem
    1 xícara de salsa picada

    Sal, pimenta do reino, pimenta caiena, açafrão a gosto
    100 ml leite de amêndoas

    noz moscada a gosto

Molho branco: 100ml leite de amêndoas, noz moscada, sal e 
pimenta do reino a gosto.

Modo de preparo: Comece pelo molho branco: em uma 
panela refogue 2 colheres de sopa de cebola picada e um 
alho picado, em seguida acrescente o leite de amêndoas, 

misture bem, depois acrescente os temperos, mexa e deixe 
ferver e desligue o fogo, reserve. Corte a couve-flor bem 

picadinha e reserve. Em outra panela refogue bem o restante 
da cebola picada, o alho e o alho poro picado, e acrescente 

os cogumelos e deixe incorporar o sabor, mexendo 
delicadamente. Em seguida acrescente a couve-flor e deixe 
refogar bem, acrescente o molho branco, o açafrão e mexa. 

Finalize com a salsa. Sirva no prato com lâminas de 
amêndoas e decore com broto de alfafa e cenoura.



Guacamole

    1 Abacate inteiro maduro
    ½ Cebola roxa picada em cubos pequenos
    1 Tomate sem semente picado em cubos 

pequenos
    1 dente de alho picado em cubos pequenos

    1 ½ Limão espremido
    1 fio de Azeite de oliva

    Pimenta preta moída na hora a gosto
    Cebolinha a gosto
    Sal rosa a gosto

Modo de preparo: amassar o abacate e juntar os 
ingredientes picados, temperar com o limão até 

que esteja azedo a seu gosto. Temperar com sal, 
pimenta e cebolinha, finalizar com azeite de oliva. 
Levar a geladeira por pelo menos 15 minutos para 

pegar o tempero.



Granola Caseira

    100g de nozes trituradas
    100g de amêndoa laminada

    100g de castanha de caju quebradas
    100g avelãs

    100g fitas de coco seco
    canela e óleo de coco

Modo de preparo:  Coloque todos os ingredientes 
em uma panela com o óleo de coco e mexa até 

dourar.
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