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PREFÁCIO

Ana Gomes, 
autora do blogue a Melhor aMiga da barbie

Não me lembro de como, quando ou onde conheci a Filipa. Acho que 

esta acaba por ser uma daquelas vantagens/desvantagens das redes 

sociais. Quando falo em desvantagens sublinho apenas o facto de não 

saber ao certo como tudo começou, de resto… só lhe posso reconhecer vanta‑

gens. Da Filipa absorvo muitas dicas, muita inspiração e, acima de tudo, uma 

disponibilidade constante para partilhar connosco tempo e… receitas! O ponto 

importante é que a Filipa — mais concretamente «A Cozinha Verde» — passou 

a fazer parte da minha vida… digital!

Posso adiantar que não houve uma única receita que tenha experimentado 

e que não tenha resultado. Confesso que não sou a pessoa mais perfecionista 

do mundo na cozinha, ou seja, não me preocupo demasiado com o aspeto final 

desde que o sabor esteja lá. E nas receitas da Filipa conseguimos sempre o 

melhor dos dois mundos, coisas saborosas e naturalmente bonitas. Desde as 

bolachas de manteiga de amendoim e tahini — o nosso guilty pleasure aqui de 

casa — ao rolo de lentilhas que abrilhantou a minha mesa de Natal.

Mas lembro ‑me bem do dia em que conheci a Filipa pessoalmente, tínha‑

mos o mesmo horário para uma talk numa feira de «coisas saudáveis», combi‑

námos logo um café. E já se sabe que o que tantas vezes acontece é que estes 

cafés acabam por nunca acontecer, fruto de agendas complexas, prioridades  

e uma outra série de «coisinhas» da vida. Mas aconteceu! Acho que não passou 

uma semana para nos sentarmos em dois sofás vintage num café de Marvila, 

falámos como se fossemos amigas desde sempre e, no meio da conversa, recebi 

o convite da Filipa para fazer parte deste projeto. A Filipa confessou que estava 

reticente, não sabia se eu ia ou não aceitar o convite, se seria descabido, se eu 

miolo_Vegan em 15 Dias_v8b.indd   11 07/05/19   13:38



12

teria motivos para aceitar. Mas quem ficou envergonhada fui eu. Como assim? 

Fazer parte do livro dela? Sim! Claro que sim! A ideia era que nos pudéssemos 

sentar à mesa para fazer um brunch (como é que ela esperava que eu dissesse 

que não?!) e que testasse as receitas do livro (isso iria acontecer mesmo que 

eu não fizesse parte deste projeto!), por isso… claro que sim! Acresce a este 

meu privilégio o facto de considerar estes livros e estes desafios muito úteis e 

necessários. Boas receitas, alternativas interessantes e boas ferramentas para 

que possamos fazer do mundo um sítio melhor. 

Este livro desafia ‑nos a experimentar refeições vegan durante 15 dias, com 

espaço para tudo, um jantar asiático (que delícia de Pad Thai!), uns donuts 

dignos dos Simpsons (e com a maravilhosa nuance de não serem fritos…) 

e até há Bowl Açaí para fecharmos os olhos e imaginarmos que estamos à 

beira ‑mar. 

Se já forem vegan, não vos vão faltar novas ideias para as refeições de todos 

os dias, caso não sejam, têm aqui tantas sugestões que não será difícil fazer 

a experiência por uns tempos, desafiar os amigos ou… ir variando! A nossa 

alimentação deverá sempre ser um momento de bem ‑estar, de prazer e de pala‑

dares que nos satisfaçam, e garantidamente aqui há tudo isso. E agora? Que 

receita vão experimentar primeiro? Eu não quero ser tendenciosa, mas eu 

marcava já um Brunch com os amigos. É que sugestões não faltam! 
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INTRODUÇÃO

Filipa Range
autora e fundadora d’a Cozinha Verde

De acordo com o último relatório sobre segurança alimentar e nutri‑

ção da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

a Agricultura), a fome mundial encontra ‑se em ascensão, com mais 

de 820 milhões de pessoas a sofrer de desnutrição crónica. A grande maio‑

ria das pessoas sem acesso a alimentos encontra ‑se em países subdesenvol‑

vidos, onde a indústria agrícola se destina principalmente a alimentar uma 

outra indústria, a da pecuária que, por sua vez, serve a população dos países 

desenvolvidos.

Por outro lado, 672 milhões de pessoas sofrem de obesidade e todos os anos 

3,4 milhões de pessoas morrem por doenças relacionadas com excesso de peso, 

números estes que se concentram em países desenvolvidos, como é o caso de 

Portugal.

No que diz respeito ao desperdício alimentar, todos os anos 1,3 mil milhões 

de toneladas de alimentos comestíveis (o equivalente a um terço da produção 

mundial) são transformados em resíduos.

Com a população mundial prestes a alcançar os dez mil milhões, é urgente 

travar esta crise alimentar. Mas o que podemos fazer para reverter estes nú-

meros?

Um estudo recente publicado pela Academia Nacional de Ciências dos 

Estados Unidos mostra que a substituição de produtos de origem animal por 

alimentos de origem vegetal pode alimentar mais 350 milhões de pessoas face 

à realidade atual. De forma sucinta, foi concluído que, se a terra utilizada para 

a criação de animais fosse aproveitada para o cultivo de vegetais, a quantidade 

de alimentos produzidos conseguiria alimentar mais do dobro das pessoas.
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A criação de animais para consumo humano, além de dispendiosa, é ine‑

ficiente e comporta gastos excessivos de recursos. Para dar um exemplo, para 

produzir 1 kg de carne de vaca são necessários 7 kg de cereais e 15 000 litros 

de água. Para a produção de 1 kg de cereais são gastos apenas 1300 litros de 

água.

Paralelamente, a indústria pecuária é também a que mais afeta o nosso 

ecossistema. O aquecimento global, a subida do nível dos oceanos, a perda da 

biodiversidade, a desflorestação, a desertificação e a contaminação dos solos 

são alguns exemplos do seu efeito pernicioso no nosso planeta.

Segundo um relatório apresentado pela FAO, esta indústria é a que mais 

contribui para o aquecimento global, sendo responsável por 18% das emissões 

de gases causadores de efeito de estufa, percentagem esta superior a todo o 

setor dos transportes (13,5%). O relatório afirma ainda que a atividade pecuá‑

ria é também uma das principais causas da degradação dos solos e do esgota‑

mento dos recursos hídricos.

A indústria pecuária utiliza aproximadamente 45% das nossas terras. No 

que diz respeito ao cultivo de cereais, perto de metade da produção mundial 

destina ‑se a alimentar os animais da indústria pecuária. Falo da soja, do trigo 

e do milho (por exemplo) na sua grande maioria produzidos em monocultura 

(com um grande impacto ambiental associado) e com recurso a Organismos 

Geneticamente Modificados (OGM).

No que diz respeito à nutrição, são evidentes os benefícios de uma alimen‑

tação de base vegetal na saúde humana. Em Portugal, a DGS (Direção Geral 

de Saúde) publicou já vários manuais dedicados à alimentação vegetariana e 

diz ‑nos que esta, quando bem planeada, é adequada a todas as fases da nossa 

vida.

Em 2013, decidi adotar um estilo de vida vegan depois de assistir a um docu‑

mentário que me deu a conhecer toda a realidade e crueldade por detrás da 

indústria animal, não só na alimentação, mas também na moda, na cosmé‑

tica e no entretenimento. Não consegui ficar indiferente. Existindo alterna‑

tivas viáveis, qual o sentido de continuar a utilizar animais, seres sencientes 

e com a capacidade de sentir dor, apenas para nosso proveito? No mundo que 

conhecemos, não precisamos dos animais para nos alimentar, para nos vestir 

ou para nos entreter. E não temos de ser amantes de animais para termos 

a sensibilidade necessária para perceber o sofrimento que lhes infligimos, 
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mesmo que indiretamente. A maioria de nós escolhe ignorar esse sofrimento. 

Outra grande parte desconhece a existência desse sofrimento. A boa notícia 

é que uma pequena parte de nós escolhe fazer alguma coisa a esse respeito.  

E acredito sinceramente que num futuro próximo esta parte deixará de ser 

uma minoria. 

Seja qual for o motivo que o fez chegar a este livro, arrisco a dizer que 

muito provavelmente estará disposto a fazer parte desta mudança. Nas pró‑

ximas páginas, vou desafiá ‑lo a explorar o mundo da cozinha vegan de uma 

forma divertida e descomplicada. Sem pretensões, mas com muita vontade de 

lhe provar quão prazerosa pode ser uma alimentação de base vegetal. Vamos 

a isto?
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O DESAFIO

Chegamos agora ao grande objetivo do Desafio: Vegan em 15 Dias. 

Seja por motivos éticos, de saúde ou ambientais, são cada vez mais os 

portugueses interessados em explorar a cozinha vegan. Esta cozinha 

tem tanto de criativa como de deliciosa, e é realmente fácil incorporá ‑la na 

nossa rotina. 

Ao contrário do que possa pensar, não precisa de gastar muitas horas entre 

tachos e processadores, nem tão pouco de abdicar do prazer de comer. Com os 

ingredientes certos e alguma prática, descobrirá quão fácil é fazer uma alimen‑

tação vegetariana equilibrada. 

Este livro pretende facilitar a sua vida, ao mesmo tempo que o desafia a ex‑

perimentar uma alimentação livre de ingredientes de origem animal durante 

15 dias. Se já for vegetariano ou vegan, tem aqui a oportunidade de experimen‑

tar novas receitas e aprofundar os seus conhecimentos, ou desafiar um amigo 

ou familiar.

Em cada um dos dias, encontrará deliciosas sugestões de receitas para o 

seu pequeno ‑almoço, almoço, jantar e snacks para os intervalos das refeições, 

todas elas acompanhadas da respetiva informação nutricional (elaborada pela 

nutricionista Sandra Gomes da Silva, coautora dos manuais da DGS sobre ali‑

mentação vegetariana). 

Encontrará receitas descomplicadas e criativas, variadas e saborosas, sem 

açúcares refinados e uma grande parte sem glúten, que privilegiam a utilização 

de ingredientes naturais e com um elevado valor nutricional. 

Dividi este desafio em três partes: Semana 1, Semana 2 e Dia temático.

Em cada uma das semanas, ficará a conhecer alguns dos principais ingre‑

dientes utilizados na confeção das receitas (Alimentos da Semana), com infor‑

mações úteis e dicas práticas sobre como os utilizar no dia a dia.

O último dia do desafio reserva ‑lhe uma surpresa. Este dia temático foi 

criado em colaboração com a blogger Ana Gomes (A Melhor Amiga da Barbie), 
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e nele vai encontrar um delicioso Brunch vegan, a desculpa perfeita para reunir 

os seus amigos ou família à volta de uma mesa bonita.

Não criei regras para este desafio. Pode optar por seguir a ordem dos dias 

estabelecida, ou escolher para cada dia as receitas que mais lhe apetecer. Pode 

saltar ou repetir receitas. A ideia é que se divirta a explorar esta cozinha, e que 

chegue ao fim com vontade de continuar ou de, pelo menos, incorporar mais 

refeições 100% vegetais no seu dia a dia.

   #veganem15dias 

(Utilize esta hashtag nas redes sociais para partilhar as suas receitas. Desta forma, 

poderei acompanhar a sua experiência.)
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O ESTILO DE VIDA VEGAN

Apesar de este livro se centrar na alimentação, gostaria de o desafiar a 

conhecer melhor o estilo de vida vegan, para além da dieta alimentar.

É verdade que temos assistido a um boom do veganismo um pouco 

por todo o mundo, tendo este sido apontado por vários canais de comunicação 

com uma das tendências atuais. Mas será que compreende realmente o con‑

ceito deste estilo de vida que tem ganho cada vez mais adeptos pelo mundo 

fora?

«O veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possí‑

vel e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade contra animais, 

seja para a alimentação, para o vestuário ou para qualquer outra finalidade.» 

(Fonte: Wikipédia)

Por saber que existem tantas dúvidas no que diz respeito ao estilo de vida 

vegan, deixo ‑lhe nas próximas linhas, de uma forma muito resumida e sim‑

ples, os principais conceitos do veganismo.

1. ALIMENTAÇÃO 100% VEGETAL

Conforme poderá perceber ao longo das receitas deste livro, na alimentação vegan 

entram alimentos de origem vegetal, como as frutas, os vegetais, as legumino‑

sas, os frutos secos e sementes, as algas, os cereais e os cogumelos por exemplo.  

De fora ficam todos os alimentos de origem animal ou derivados de animais, 

tais como a carne, o peixe, o marisco, os ovos, os laticínios e o mel. No caso dos 

produtos processados, é conveniente ter atenção à origem dos aditivos alimen‑

tares utilizados, corantes e aromas de origem animal. A leitura dos rótulos dos 

alimentos ajuda a perceber se o produto contém algum ingrediente de origem 

animal. No caso dos aditivos, poderá ser mais difícil essa interpretação numa 

fase inicial, mas uma rápida pesquisa no Google resolve o enigma num instante.
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Curiosidade: Sabia que o E120, um dos corantes mais utilizados na indús‑

tria alimentar e de cosmética, responsável pela cor vermelha, é obtido através 

do esmagamento de um inseto? E que o aroma natural de baunilha na grande 

maioria das vezes é obtido da secreção de castor, o «castóreo», pois tem um 

aroma muito semelhante?

2. VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS SEM PELES DE ANIMAIS

Roupa, calçado ou acessórios com lã, couro, seda, camurça, ossos e marfim 

não fazem parte do armário de um vegan. Felizmente, temos assistido a uma 

tendência positiva por parte de muitas marcas nesta indústria, inclusive mar‑

cas de luxo, que deixaram de utilizar os animais para criar as suas coleções. 

Alternativas vegan e ecológicas como o algodão orgânico, o cânhamo, a cor‑

tiça, fibra de coco, microfibras biodegradáveis, pneus reciclados, borracha 

100% natural, linho orgânico e couro de abacaxi são apenas alguns exemplos 

de matérias ‑primas alternativas (e mais sustentáveis) que são já utilizadas um 

pouco por todo o mundo. 

Encontra facilmente em qualquer loja de roupa opções sem quaisquer com‑

ponentes de origem animal. Em todo o caso, a leitura das etiquetas é funda‑

mental. 

3. PRODUTOS DE COSMÉTICA, HIGIENE,  
MAQUILHAGEM E LIMPEZA LIVRES DE CRUELDADE

Relativamente a este tipo de produtos, um adepto deste estilo de vida procura 

alternativas que não contenham na sua composição ingredientes de origem 

animal e que não sejam testadas em animais. Uma vez mais, a leitura dos rótu‑

los é de extrema importância. O selo vegan ou a indicação «apto para veganos» 

na embalagem é comum já em inúmeros produtos no mercado, o que facilita 

a sua identificação no momento da compra.
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4. UM VEGAN NÃO VAI A TOURADAS,  
CIRCOS OU OCEANÁRIOS 

Todas as formas de entretenimento que resultem de práticas de exploração 

animal são boicotadas por quem segue um estilo de vida vegan. Os santuários 

são uma excelente alternativa para quem procura o contacto com animais. 

Embora em Portugal a oferta nesta área seja ainda limitada, existem já alguns 

projetos valiosos abertos ao público, como a Quinta das Águias em Paredes 

de Coura.

5. DIREITOS DOS ANIMAIS

Este é o pilar do veganismo. Por oposição ao antropocentrismo, que considera 

que o homem deve permanecer no centro do Universo e que todas as outras 

espécies existem para servi ‑lo, o veganismo considera que todas as espécies, 

humanas e não humanas, têm o mesmo direito à vida e merecem ser trata‑

das com respeito. A noção genuína de que não é ético utilizar ou explorar os 

animais para nosso proveito é o que move geralmente quem adota este estilo 

de vida.

«Veganismo é um movimento que diz respeito aos direitos dos animais. 

Por razões éticas, os veganos são contra a exploração dos animais e tudo o que 

esteja ao seu alcance e que envolva sofrimento ou exploração animal, é retirado 

da sua rotina diária. O boicote a atividades e produtos que são contra os direi‑

tos dos animais é uma das principais ações praticadas por quem adere a este 

movimento.» (Fonte: Wikipédia)

6. O VEGANISMO NÃO É UMA DIETA

O veganismo é uma filosofia de vida que assenta num regime alimentar ou 

dieta (100%) vegetariana. Por sua vez, o vegetarianismo é um regime alimentar 

ou dieta que pode estar assente (ou não) numa filosofia de vida vegan.
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preparação

Numa tigela, misture bem a bebida vegetal e as sementes de 
chia com uma vara de arames. Adicione o coco ralado e con-
tinue a mexer por 1 a 2 minutos até a mistura engrossar um 
pouco. De seguida, incorpore a geleia de agave. Leve ao frigo-
rífico, no mínimo 2 horas ou durante a noite.

Antes de servir, triture o ananás, previamente descascado e 
cortado em pedaços, e a polpa de maracujá até obter um puré. 
Transfira para dois frascos de vidro. Retire o pudim de chia do 
frigorífico e distribua pelos frascos. 

Para finalizar, adicione lascas de coco tostados e pepitas de 
cacau e sirva.

ingredientes
  1 chávena (240 ml) de bebida 

vegetal sem açúcar 
  ¼ de chávena (40 g)  

de sementes de chia
  ¼ de chávena (20 g) de coco 

ralado
  2 colheres de sopa (30 ml)  

de geleia de agave 
  200 g de ananás
  100 g de maracujá

Topping 
  Pepitas de cacau cru e lascas  

de coco tostadas

SEMANA 1 | DIA 1 | PEQUENO ‑ALMOÇO

D
O

SE Energia (Kcal) Proteínas (g) Gordura (g) Hidratos de carbono (g) Fibra (g)

284,79 10,29 15,41 33,83 11,94

Pudim de chia tropical
SERVE

2  p e s s o as

SE
M GLÚTEN

10
0 %  o r g â nic

o

PR
EPARAÇÃO

10  m i n u tos

miolo_Vegan em 15 Dias_v8b.indd   38 07/05/19   13:39



miolo_Vegan em 15 Dias_v8b.indd   39 07/05/19   13:39



48

preparação

Lave bem o millet e escorra a água. De seguida, aqueça um 
tacho em lume baixo e toste o millet, até que este seque. Adi-
cione a água, a maçã ralada e o pau de canela. Cozinhe em 
lume brando, durante 10 a 15 minutos, até a água ser absor-
vida e os grãos do millet expandirem.

De seguida, junte a bebida vegetal, reduza o lume para o 
mínimo, deixando cozinhar com o tacho fechado por mais 5 a 
10 minutos, até que o millet se apresente cozido. Se necessá-
rio, acrescente um pouco mais de bebida vegetal para ajustar 
a consistência desejada. Adicione o xarope de ácer, misture 
e volte a fechar o tacho. Deixe repousar durante 5 minutos e 
sirva com os seus toppings preferidos.

ingredientes
  ½ chávena (100 g) de millet
  1 chávena de água (240 ml)
  1 maçã (100 g) ralada
  1 pau de canela
  ¾ de chávena (180 ml)  

de bebida vegetal de soja sem 
açúcar

  1 a 2 colheres de chá de xarope 
de ácer

Toppings
  1 maçã em cubos
  Canela em pó q.b. 
  Xarope de ácer q.b.
  Avelãs grosseiramente picadas 

q.b.

SEMANA 1 | DIA 2 | PEQUENO ‑ALMOÇO

D
O

SE Energia (Kcal) Proteínas (g) Gordura (g) Hidratos de carbono (g) Fibra (g)

290,42 9,04 4,59 52,53 6,52

Creme de millet, maçã e canela
SERVE

2  p e s s o as

TE
MPO TOTAL

20  m i n u to

s

SE
M GLÚTEN

10
0 %  o r g â nic

o
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preparação

Comece por preparar a massa, juntando numa taça as farinhas 
e o sal e misturando. Faça um buraco no meio e adicione o 
azeite, mexendo com uma colher ou com a ajuda das mãos 
para incorporar. Junte a água aos poucos e continue a mexer 
até obter uma massa homogénea e que não se cole às mãos. 
Leve ao frigorífico enquanto prepara o recheio.

Aqueça o azeite numa frigideira e refogue a cebola, o alho e 
o pimento. Tempere a gosto com sal e pimenta. Adicione a 
cenoura e cozinhe durante 2 minutos. Repita o processo com 
a beringela, a curgete e as ervilhas. Junte o tomate e deixe cozi-
nhar até que se desfaça. Adicione a passata e o vinho branco e 
deixe ferver. Tempere com os orégãos, mexa e desligue o lume. 
Deixe arrefecer.

Para preparar a empada, estenda a massa numa superfície 
lisa polvilhada com um pouco de farinha. Corte a massa em 
12 círculos com um cortador. Coloque 6 círculos em formas 
pequenas. Acrescente o recheio a cada uma delas. De seguida, 
coloque os restantes círculos por cima das formas. Molhe os 
dedos com água e pressione gentilmente a massa com os 
dedos, fazendo uma dobra para fechar a empada.

Pincele as empadas com a mistura de bebida vegetal, azeite  
e curcuma, e polvilhe com sementes de sésamo.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C, por 30 a 40 minutos, ou 
até dourar. 

ingredientes
Massa
  ¾ de chávena (110 g) de farinha 

de espelta
  ¼ de chávena (40 g) de farinha 

de espelta integral
  ¼ de chávena (60 ml) de azeite 

virgem extra
  ¼ de chávena (60 ml) de água 

fria
  Uma pitada de sal marinho

Recheio
  1 colher de sopa (15 ml) de  

azeite virgem extra
  ½ cebola pequena picada
  1 dente de alho picado
  25 g de pimento vermelho  

picado
  Sal marinho q.b.
  Pimenta ‑preta q.b.
  50 g de cenoura cortada em 

cubos
  80 g de beringela cortada em 

cubos
  80 g de curgete cortada em 

cubos
  50 g de ervilhas
  100 g de tomate maduro picado
  1 colher de sopa (15 ml) de 

passata de tomate 
  2 colheres de sopa (30 ml) de 

vinho branco
  1 colher de sopa de orégãos 

secos

Crosta
  Bebida vegetal, azeite, curcuma 

(para pincelar)
  Sementes de sésamo pretas q.b. 

(para polvilhar)

SEMANA 1 | DIA 2 | SNACK DA TARDE

U
N

ID
AD

E

Energia (Kcal) Proteínas (g) Gordura (g) Hidratos de carbono (g) Fibra (g)

223,77 4,76 13,13 21,94 4,29

Empadas de legumes
PORÇÕES

6  e m p a das

TE
MPO TOTAL

1 h 1 5
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