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hambúrguer de beterraba
serve 12 pessoas

rale as cenouras e beterrabas. 
misture em um recipiente todos os 
ingredientes, acrescente as farinhas 
e água aos poucos, até dar liga. 
tempere a gosto com orégano fresco, 
sal e pimenta. 

faça pequenos hambúrgueres com a 
mistura, doure por 4 minutos em uma 
frigideira com azeite, depois vire-os 
e doure por mais 4 minutos. 

preparo

300g de beterraba
300g de cenoura
1/2 xícara farinha de trigo 
integral
1/2 xícara farinha de arroz
1/4 xícara de azeite
orégano
sal e pimenta do reino
água filtrada

ingredientes
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creme de castanhas 
serve 12 pessoas

hidrate as castanhas por pelo menos 
40 minutos em água filtrada. descarte 
essa água e despeje as castanhas 
em um liquidificador. coloque todos 
os ingredientes no liquidifacador 
e um pouco de água filtrada, se 
necessário, até obter uma mistura 
homogênea.

caso deseje mais cor amarela, basta 
acrescentar mais cúrcuma.

preparo

300g castanha de caju quebrada
30g cúrcuma em pó
1 dente de alho
50ml de azeite
suco de 1 limão
sal e pimenta

ingredientes



4

tabule de quinoa
serve 12 pessoas

ferva 500ml de água em uma panela, 
acrescente a quinoa e deixe cozinhar por 
10 minutos ou até os grãos incharem e 
revelarem seu interior amarelado. escorra 
a água e deixe esfriar. em uma tigela, 
acrescente o suco dos limões sem as 
sementes, o açúcar, as folhas picadas, 
os tomates e cebolas em pequenos cubos. 
misture a quinoa com os temperos, depois 
tempere com azeite e sal a gosto. 

preparo

250g de quinoa vermelha
3 tomates
1 cebola
3 limões galegos
1 molho de salsinha
1/2 molho de coentro
1/2 molho de hortelã
azeite
1 colher de sopa de açúcar demerara

ingredientes
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suco de tangerina com alecrim
serve 6 pessoas

esprema o suco das tangerinas com 
espremedor de laranjas ou com 
auxílio de uma peneira. retire as 
folhas do alecrim e bata tudo em um 
liquidificador com um pouco de água 
filtrada e açúcar. 

preparo

300ml de água filtrada
10 tangerinas
um punhado de alecrim
1 colher de sopa de 
açúcar demerara

ingredientes
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limonada com água de 
coco e capim limão
serve 6 pessoas

corte as folhas de capim limão com 
uma tesoura, em pedaços do tamanho de 
um dedão. esprema o suco dos limões, 
adcione ao liquidificador com o capim 
limão e a água de coco. após bater os 
ingredientes, coe com um voal, para 
evitar os fiapos do capim limão no 
suco. se necessário, bata novamente o 
suco com um pouco de açúcar e gelo.  

preparo

1l de água de coco
5 folhas de capim limão
4 limões
1 colher de sopa de 
açúcar demerara

ingredientes
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suco de laranja, cenoura 
e espinafre
serve 6 pessoas

esprema o suco das laranjas com 
auxílio de espremedor. corte as 
cenouras em tamanhos médios. separe 
as folhas do espinafre e descarte o 
caule. bata todos os ingredientes no 
liquidificador. coe caso necessário. 

preparo

12 laranjas
4 cenouras
1/2 molho de espinafre

ingredientes


