
 

 

 

 

CONVERSANDO EM VOLTA DO FOGÃO 

Workshop sobre alimentação saudável 

4. feira, 28 de setembro de 2011 – 19:30 horas 

Avenida Cidade Jardim, 1.013 

 

Apoio:  

 

 

RECEITAS 

 

Achocolatado nutritivo (suco de fruta da época, cacau, coco e flocos de amaranto) 

 

Chá de cavalinha e água aromatizada 

 

Patê de gergelim com salsinha, suco de limão e azeite 

 

Sopa de inhame e lentilha vermelha 

 

1 cebola, 2 dentes de alho, 1 pedaço de gengibre, 4 inhames (ou outra raiz), 0,5 l de caldo de legumes, 1 

colh de sopa de azeite ou óleo de coco, 200 g de lentilha rosa ou vermelha, algumas folhas de couve ou 

catalônia cortadas em pedaços.  

 

Descasque a cebola, o alho, o gengibre e os inhames. Refogue a cebola, alho e gengibre picadinhos no 

azeite ou óleo de coco. Acrescente cubos de inhame, doure levemente e adicione o caldo de legumes. 

Quando ferver, coloque a lentilha e os pedaços de couve ou catalônia. Cozinhe por cerca de 10 minutos. 

Tempere com sal, curry, cúrcuma e salsinha fresca picada.  

 

Tempero caseiro (3 vidros) 

2 cenouras médias, 1 aipo, 2 talos de alho porró, 1 pedaço de gengibre, 4 cebolas médias, 1 maço de 

salsinha, tomilho e outras ervas frescas, 6 dentes de alho, 1 colh de chá de pimenta do reino, 5 folhas de 

louro, 3 grãos de zimbro, 2 cravos, nós moscada moída, 500 g de sal (boa qualidade) 

 

Lave os legumes, descascar as cenouras, o gengibre, as cebolas, os dentes de alho. Pique todos os 

ingredientes menos o sal no processador. A cada 100 g dessa mistura, adicione 10 g de sal, misture bem e 

coloque em vidros bem fechados. Conservando na geladeira, a durabilidade é de até 6 meses. Pode ser 

usado em sopas, arroz, legumes etc.  
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Rocambole de espinafre, queijo fresco e salmão defumado 

 

500 g salmão defumado, 225 g de espinafre congelado descongelado, 400 g queijo 

fresco de cabra ou queijo Philadelphia. 4 ovos, 1 maço de aneto bem fresco, 1 limão 

orgânico, sal e pimenta do reino.  

 

Aqueça o forno a 200 °C. Separe os ovos. Bata as gemas com noz moscada, sal, 

pimenta e o espinafre espremido. Bata as claras em neve e misturar tudo 

cuidadosamente. Use uma forma grande forrada com papel manteiga ou alumínio 

untada. Espalhe a mistura de espinafre por cima. Asse durante 10 minutos. Enquanto 

isso, misture bem o queijo fresco com um pouco de raspas e o suco do limão, aneto 

picado e temperar com sal e pimenta. Tire a massa de espinafre do forno e deixe 

esfriar. Espalhe o queijo por toda a superfície e espalhe as fatias de salmão. Enrole 

com cuidado num papel alumínio e deixe na geladeira por no mínimo 1 hora. Corte 

em fatias. Pode ser servido como entrada acompanhando a salada ou como canapé. 

 

Assado de cogumelos e castanhas com molho de tomate 

 

Use uma forma refratária retangular de pão (14 x 21 cm). 

2 colh sopa de azeite, 1 cebola grande picada, 2 dentes de alho amassados, 400 g de cogumelos picados 

grosseiramente (pode ser shiitake e cogumelo de Paris ou outros), 100 g de castanhas de caju e 100 g de 

castanhas do Brasil, ambas também picadas grosseiramente, 125 g de queijo (estepe ou emental ou algum 

outro), 30 g de parmesão, 1 ovo batido, 80 g de farinha de rosca, temperos e 1 maço de cebolinha ou 

estragão picado. 

   

Aqueça o forno a 180° C. Unte a forma. Refogue a cebola e o alho no azeite, junte os cogumelos e 

cozinhe por uns 3 minutos. Deixe esfriar. Pique as nozes grosseiramente no processador. Misture as nozes, 

o refogado de cogumelos, os queijos, o ovo batido, a farinha de rosca, temperos e verifique o sal. 

Coloque tudo na forma apertando bem. Asse por uns 30 a 40 minutos. Antes de virar deixe esfriar um 

pouco. Tempere com pimenta do reino e ervas. Pode ser servido com molho de tomate em pedaços. 

 

Molho de soja com nozes  

 

400 g de tofu soft, 110 ml de óleo de semente de girassol, 1 colher de sopa de vinagre de maçã,  

50 g de nozes, 1/2 colher de sopa de shoyo, sal e pimenta do reino 

Bata tudo no liquidificador. Sirva com cebolinha picada ou uma outra erva.  

Use como molho de salada ou no tomate recheado ou como patê. 

Mascarpone com frutas vermelhas 

 

250 g de pumpernickel, 5 colh de sopa de suco de jabuticaba, 150 ml de iogurte, 150 g de mascarpone, 1 

fava de baunilha, 1 colh de sopa de óleo de coco (opcional), 100 g cacau puro em pó ou chocolate 

ralado, 1 limão organico, açucar a gosto ou ágave azul, uma pequena pitada de sal, 200 g jabuticabas, 

250 g morangos ou outras frutas vermelhas picadas, folhas de hortelã ou menta 

 

Para o suco de jabuticaba, coloque as frutas em uma panela e cubra com água. Ligue o fogo e deixe 

ferver, quando começar a estourar, desligue e deixe esfriar. Bata no liquidificador e passe na peneira. 

Mergulhe o pumpernickel despedaçado no suco e acrescente o cacau ou o chocolate. Misture bem o 

mascarpone, os grãos da baunilha, o açúcar ou o ágave, raspas de limão e uma pequena pitada de sal. Em 

copos individuais, faça camadas alternadas do pumpernickel, do mascarpone e das frutas vermelhas. Deixe 

por uma hora na geladeira e decore com as folhas das ervas antes de servir. 

     


