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7introdução

introdução
Quando iniciei o blogue de receitas vegan, 
Little Miss Meat-Free, nunca pensei que  
ao fim de um ano estaria a dar aulas de 
culinária, a fazer workshops em festivais  
de gastronomia, a trabalhar com uma  
mão-cheia de marcas conhecidas  
e a escrever para uma revista nacional.  
Além destes projetos, continuei a ter um 
emprego a tempo inteiro, certificando-me 
assim que as contas fossem pagas para  
que pudesse continuar com a minha 
verdadeira paixão. Como pode imaginar,  
isto deixou-me com muito pouco tempo  
para cozinhar e desfrutar de uma refeição 
a sério, apesar de os meus dias serem 
preenchidos a produzir pratos elegantes, 
usando os melhores ingredientes, para  
outras pessoas usufruírem. Sabia que, 
quando chegasse a casa, não iria querer 
passar a noite na cozinha e que realmente 
não tinha tempo (nem apetência) para 
comprar ingredientes muito especiais. 

Apercebi-me de que as refeições que 
cozinhava em casa demoravam 15 minutos 
ou menos a preparar e a confecionar,  
e, como nunca deixei o sabor para segundo 
plano, as minhas refeições eram rápidas, 
simples, equilibradas e deliciosas. Assaltava 
o frigorífico e a despensa, inspirando-me 
muitas vezes nos pratos que cozinhara  
antes, naquele dia, mas usando técnicas  
de cozedura mais rápida e os ingredientes 
que tinha à mão.

As refeições de 15 minutos que criara eram 
tão deliciosas, que decidi publicá-las no 
blogue. Para grande surpresa minha, 
continuam a ser as minhas receitas mais 
populares, com muitos leitores a postarem 
fotos das suas criações rápidas nas redes 
sociais. Também desafiei amigos e familiares 
a fazerem as minhas receitas de 15 minutos, 
em vez de encomendarem comida feita 
para receberem em casa, o que me valeu 
a alcunha de «Fast Food Queen» (Rainha 
da Comida Rápida), uma vez que eu tinha 
sempre uma receita mais rápida, mais 
saborosa e muito mais barata do que a 
comida que podia encomendar! 

Adoro estar na cozinha e incentivaria qualquer 
um a desenvolver uma paixão pela boa 
comida, por mais ocupada que fosse a sua 
vida. O sonho idílico de querer preparar 
uma refeição saudável todas as noites, em 
comparação com a realidade do tempo 
que realmente se tem, transforma-se muitas 
vezes numa luta muito real. Acredito que a 
boa comida pode ser criada num instante, 
com recurso a ingredientes frescos que 
proporcionem algo delicioso e equilibrado. 
Espero que aproveite o tempo que despende 
a confecionar estas receitas tanto quanto vai 
gostar de comer os pratos resultantes. 

Sinto-me tão grata por poder partilhar  
a minha coleção de receitas de 15 minutos, 
deste livro, consigo.

Katy Beskow
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Como amante de animais ao longo da vida, 
sou vegetariana desde pequena. Tornei-me 
vegan quando me mudei para Londres e me 
deparei com um mercado imenso de frutos  
e legumes, que me invadiu os sentidos  
com as suas cores, fragrâncias e sabores. 
Todos os sábados de manhã, apressava-me  
a ir ao mercado o mais cedo possível para obter 
os produtos mais frescos e voltar a tempo para  
me inspirar, num dia de programas de TV  
sobre comida. Eu não tinha a horta do Nigel  
Slater e não me podia dar ao luxo de comprar  
nas delicatessens da Nigella, mas tinha um  
saco de papel kraft cheio de fruta e legumes  
coloridos à espera de serem transformados em  
algo delicioso (mesmo que isso acontecesse 
na mais pequena das cozinhas, com apenas 
duas panelas e um jarro rachado). Tinha 
um orçamento limitado e descobri que, ao 
não usar ingredientes de origem animal 
dispendiosos, poderia experimentar ainda 
mais os sabores e as texturas.

As pessoas optam por se tornarem vegan 
por variadíssimas razões, incluindo valores 
éticos, questões ambientais, sustentabilidade, 
redução de custos com alimentos e melhoria 
da saúde. Para mim, qualquer benefício 
de saúde de uma dieta vegan é um efeito 
secundário feliz de escolhas que são 
essencialmente éticas. São levantadas mais 
questões sobre a origem dos alimentos, a 
moral, a produção e o impacto ambiental  
e humanitário criado pelo que um consumidor 
escolhe comprar e comer. Por esse motivo,  
há cada vez mais pessoas a reduzirem  
a sua ingestão de carne e laticínios, seja  
para viverem um estilo de vida vegan  
seja para diversificarem a sua alimentação.  
Este livro não foi concebido como um recurso 
para discutir as políticas do veganismo, mas 
como uma celebração da excelente comida 
rápida que pode ser desfrutada por todos.  
A comida vegan já não é considerada  
insípida e minimalista. Se ultrapassarmos  

porquê vegan?
a regra de comer «carne e dois legumes»  
e procurarmos melhores formas de  
preparar, comer e apreciar a nossa comida, 
aguarda-nos um mundo de novos sabores, 
texturas e pratos. Muitas pessoas continuam  
a fazer as mesmas refeições antigas, talvez  
devido ao hábito ou falta de confiança 
na cozinha, mas sem apreciarem 
verdadeiramente a sua comida, o que  
é um bom sinal de que está na altura  
de alterarem as coisas e experimentarem 
novos ingredientes e métodos de cozinhar.

Reduzir laticínios e ovos não é tão difícil 
como parece. Muitos de nós temos uma 
dependência instruída de produtos lácteos, 
em vez de tentarmos uma alternativa vegetal, 
que pode ser igualmente deliciosa. Pensa que 
não consegue saborear uma tigela de chili 
sem uma colherada de natas acidificadas? 
Substitua por abacate cremoso fatiado. 
Questiona-se como vai conseguir obter aquela 
sopa tão espessa e rica? Use leite de coco. 
Há uma alternativa para tudo, que envolve 
apenas sair da caixa.

A comida vegan presta-se particularmente 
bem à confeção rápida, pois os ingredientes 
básicos são fáceis de preparar e de cozinhar.  
Há menos preocupações no que diz respeito  
à segurança alimentar, em comparação  
com o armazenamento, preparação  
e uso de carne, peixe, laticínios e ovos; 
certifique-se de que lava bem os vegetais 
frescos, guarde bebidas e iogurtes vegetais  
no frigorífico e assegure-se de que as 
leguminosas estão completamente cozidas 
antes de as consumir. Uma ótima comida 
vegan não precisa de ser complicada —  
e prometo que não será insípida. Todas 
as receitas deste livro foram testadas para 
garantirem um sabor delicioso, usando  
os métodos mais simples e rápidos. Afinal, 
queremos comer a comida e não esperar  
que ela seja cozinhada!
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como cozinhar em 15 minutos
Ter pouco tempo não significa que tenha 
de se sacrificar para cozinhar boa comida 
ou ser um génio culinário para o fazer. Com 
algumas dicas simples, conselhos para 
poupar tempo e receitas testadas, estará 
a usufruir da melhor comida de sempre 
num abrir e fechar de olhos. Muitas pessoas 
pensam que cozinhar rapidamente implica 
a preparação de todos os seus ingredientes 
antecipadamente, mas tal não é o caso. 
Simplesmente, tudo o que precisa é de saber 
usar o seu tempo antes e durante o processo.

1. Se vai usar o forno, prepare-o para o 
aquecer previamente assim que decidir  
o que vai cozinhar.

2. Se precisar de adicionar água quente ou 
caldo a uma receita, ligue a chaleira antes 
de começar; assim irá esperar menos tempo 
quando iniciar o processo de cozedura.

3. Quando, numa receita, for preciso utilizar 
uma frigideira ou wok, adicione o óleo  
e leve ao lume recomendado antes de fazer 
qualquer outra coisa. Então, pode preparar 
o primeiro vegetal necessário sem ter de 
esperar que a frigideira atinja a temperatura 
ideal.

4. Não é preciso preparar todos os 
ingredientes antes de começar a cozinhar. 
Comece com os alimentos que levam mais 
tempo a cozer e, em seguida, enquanto  
estes estão a cozinhar, prepare e adicione  
os outros ingredientes. Não se preocupe  
se não souber o que deve fazer primeiro — 
enumerei a preparação passo a passo na 
confeção de cada receita.

5. Se tiver tempo e planear cozinhar 
rapidamente mais tarde, pode preparar 
muitos ingredientes com antecedência,  

se desejar. Mantenha a fruta e os legumes 
já prontos no frigorífico, em frascos de vidro 
selados; depois, coloque-os à temperatura 
ambiente antes de os cozinhar.

6. Tenha à mão uma seleção de utensílios  
de cozinha úteis: duas facas de boa 
qualidade, uma colher de pau, um 
espremedor de alho, colheres-medidoras  
e um temporizador.

7. Ingredientes frescos, como legumes e fruta, 
são geralmente mais fáceis de descascar, 
cortar e de trabalhar quando estão à 
temperatura ambiente. Os produtos da 
estação são mais tenros e sabem melhor; 
assim sendo, utilize o que está geralmente 
disponível.

8. Tenha uma despensa abastecida com 
alimentos essenciais, como massas, arroz, 
farinha e açúcar; desta forma, tem todos  
os básicos para quando quiser cozinhar  
algo (sem ter de sair para ir comprar  
alguma coisa ao supermercado!). Eu guardo 
os alimentos secos em frascos altos, para 
serem de fácil acesso na despensa, sem  
ter de andar à procura de embalagens  
já usadas.

9. Prove a comida à medida que a cozinha, 
adicionando mais tempero para se  
adequar ao seu gosto. Não seja escravo  
das receitas — se o acréscimo de mais 
ou menos quantidade de um ingrediente 
funcionar para si, então continue. Confie  
nos seus instintos.

10. Ponha música a tocar, sirva-se de um 
copo de vinho, ou prepare uma chávena  
de chá, e divirta-se a cozinhar! Muitas 
pessoas consideram que cozinhar é uma 
obrigação; relaxe, seja criativo e divirta-se.
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essenciais da despensa
Ter uma despensa abastecida com alguns 
itens essenciais significa que está sempre 
preparado para confecionar algo delicioso 
em pouco tempo. Esqueça as refeições pré- 
-confecionadas, pois podem ser dispendiosas 
e sem sabor. Em vez disso, tenha alguns 
ingredientes básicos à mão para que possa 
criar um prato caseiro sempre que quiser.

arroz
Faz um acompanhamento maravilhoso 
salgado ou doce, e, como é extremamente 
versátil, é um alimento essencial na sua 
despensa. Opte por arroz basmati, jasmim, 
grão longo americano e arroz em flocos para 
obter os tempos de cozedura mais curtos. 
Guarde o arroz selvagem e o integral para 
quando tiver mais tempo para cozinhar.

ervas, especiarias e misturas
Invista nalguns frascos de ervas e especiarias 
para ter sempre os básicos e poder criar  
um prato pleno de sabores, seja qual for  
o tempo que puder gastar na cozinha.  
Ervas lenhosas, como o alecrim, o tomilho, 
a salva e os orégãos, são preservadas 
lindamente como ervas secas e enriquecem  
o sabor de fundo de um prato. As ervas  
mais folhudas, como a salsa, os coentros,  
o manjericão e a hortelã, devem ser mantidas  
no peitoril da janela e usadas frescas.  
Tenha uma seleção dos seus temperos 
doces e salgados favoritos na sua despensa, 
incluindo canela, gengibre moído, cominhos  
e açafrão-da-índia. As misturas de 
especiarias e ervas não requerem ser  
pré-torradas — considere uma mistura  
de malaguetas em pó, ervas de Provença  
e garam masala. Existe, muitas vezes, algum 
snobismo sobre o uso de uma pasta de  
caril concentrada — pode não ser o melhor 
para o prato que está a confecionar, mas 
é uma maneira fantástica de criar um 
sabor com uma mistura de especiarias, 
especialmente quando tem pouco tempo.

extrato de levedura
Adore ou odeie, o extrato de levedura é um 
ingrediente mágico quando não há muito 
tempo. Uma colher de chá do elixir escuro 
misturado num molho dar-lhe-á um sabor 
mais intenso e rico, como se tivesse sido 
cozinhado durante horas. Se prometeu nunca 
comê-lo numa torrada, não o elimine de 
vez, pois é um ingrediente básico fantástico 
na cozedura rápida. Ainda precisa de mais 
algum incentivo? Experimente-o no meu  
chili com canela (ver p. 92).

ketchup e molhos
Não considere o ketchup apenas como 
molho. Deite uma colher de sopa de ketchup 
em pratos à base de tomate e molhos, para 
um tempero instantâneo. Tenha os seus 
molhos favoritos, incluindo o barbecue,  
de malagueta-doce e mostarda, disponíveis 
para adicionar rapidamente mais sabor!  
Leia sempre os rótulos dos ingredientes  
de compra, pois podem conter ingredientes 
ocultos não vegan.

leguminosas
As leguminosas são alimentos imprescindíveis 
e versáteis numa dieta vegan, oferecendo 
consistência e teores saudáveis de proteína  
e fibra a qualquer prato. No entanto, o seu  
tempo de preparação é longo, antes de as  
poder cozinhar. Pelo contrário, as leguminosas 
enlatadas só necessitam de ser escorridas  
e enxaguadas antes de as usar. Enxague-as  
sempre muito bem num escorredor, para 
remover a salmoura e o sabor a lata. 
Mantenha uma seleção de leguminosas 
enlatadas na sua despensa, incluindo  
feijão-vermelho, feijão-manteiga, lentilhas 
verdes e grão-de-bico.

massas
São um alimento rápido de confecionar 
e indispensável em qualquer despensa 
doméstica. Estão disponíveis em 
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variadíssimas formas, tamanhos, cereais e  
cores, tornando-se o ingrediente-base perfeito  
para numerosos pratos. A maioria das 
massas secas vendidas nos supermercados  
é feita sem ovos, mas verifique novamente  
os rótulos para ter a certeza. As massas  
são um ingrediente de baixo custo, que  
se mantêm bem na sua despensa, 
embaladas no seu pacote selado ou num 
frasco com fecho. Tenha uma seleção de 
penne, esparguete, tagliatelle e macarrão 
como padrão.

óleaginosas e sementes
Estes são os ingredientes indispensáveis, 
sempre prontos para adicionarem textura  
e crocância a qualquer prato — imagine  
uma cobertura de noz-pecã doce para 
panquecas ou uma pitada de sementes 
de sésamo sobre pad thai jay (ver p. 106). 
Guarde em frascos hermeticamente fechados 
para manter o seu melhor sabor e frescor. 
As oleaginosas e as sementes também são 
núcleos nutricionais ricos em ácidos gordos 
essenciais, proteína e fibra. Experimente 
algumas variedades e descubra o que 
funciona bem com outros sabores, mantendo 
algumas, básicas, na sua despensa, incluindo 
nozes, amêndoas laminadas, sementes  
de sésamo e pistácios.

óleos e azeites
O objetivo do óleo durante a cozedura é 
levar a panela a uma temperatura elevada 
para que o calor possa ser transferido para 
a comida, promovendo assim uma cozedura 
rápida e eficaz. Também pode ser usado 
para adicionar sabor aos pratos finalizados, 
assim como para acrescentar humidade aos 
produtos cozidos no forno. Recomendaria 
usar um óleo de sabor suave (como o óleo  
de girassol ou azeite) para cozinhar em 
geral e cozer no forno, e um azeite de boa 
qualidade (como azeite virgem extra ou óleo 
de colza) para borrifar produtos cozinhados. 

É preferível usar o óleo de coco em 
doces, porque o seu sabor adocicado 
pode dominar num prato salgado.

vegetais antipasti
Vegetais conservados em óleo ou azeite 
são um ingrediente útil para qualquer 
cozinheiro, especialmente quando deseja 
criar um ótimo prato em pouco tempo. 
Os vegetais são assados, tostados ou 
secos ao sol antes de serem submersos 
em óleo ou azeite, prontos para serem 
usados, reduzindo aquele tempo 
prolongado de cozedura. Tenha sempre 
um conjunto de vegetais antipasti em 
frasco, incluindo alcachofras, tomates 
secos ao sol, pimentos e mistura de 
cogumelos — perfeitos quando precisa  
do máximo de sabor. 

uma nota sobre o açúcar
O açúcar fornece doçura natural  
e deve ser apreciado com moderação. 
Embora não concorde com os «açúcares 
escondidos» nos alimentos, uso-o nos 
bolos caseiros, quando necessário, 
incluindo o açúcar branco refinado 
(superfino), granulado, demerara, 
xarope de caramelo e xarope de ácer 
(mas não todos de uma só vez). A maior 
parte do açúcar vendido nas lojas não 
é combinada nem filtrada através 
de produtos animais, o que o torna 
adequado para vegans. Se não tiver  
a certeza, entre em contacto com  
o fornecedor ou pesquise online.

uma nota sobre o sal
Uma pitada de sal intensifica os sabores  
doces e salgados, tornando extraordinário  
um prato comum, de todos os dias. 
Use sal grosso de boa qualidade e 
esmague-o suavemente entre os dedos 
quando o espalhar moderadamente 
sobre a comida.
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essenciais frescos e rápidos
A cozedura rápida exige ingredientes frescos,  
fáceis de preparar e que cozam depressa.  
Vale sempre a pena ter uma seleção de 
ingredientes frescos no seu frigorífico para, 
quando surgir a necessidade de uma refeição 
rápida, ter o essencial à mão.

Frutos tenros, como mirtilos, framboesas, 
morangos, uvas e amoras, não necessitam  
de preparação e podem ser usados para  
um batido matinal rápido, um lanche simples 
ou um crumble para uma sobremesa.  
Outros frutos, que exigem pouca preparação, 
incluem pêssegos, nectarinas, bananas e 
cerejas. Escolha os seus frutos sazonalmente, 
para obter melhor sabor, preço e variedade 
durante todo o ano. Vale a pena ter  
algumas bananas maduras descascadas  
no congelador, para usar em smoothies  
ou para preparar uma banana split  
(ver p. 115).

Limões e limas conferem explosões  
rápidas de sabor a um prato quando 
o sumo é espremido no final da cozedura.  
Escolha sempre frutos sem cera — muitas 
vezes, os frutos são encerados, com fins 
estéticos, com um ingrediente animal, como 
a goma-laca, não adequado para vegans. 
Esprema limões e limas quando estão  
à temperatura ambiente para obter o 
máximo de sumo.

A maioria dos vegetais pode ser cozinhada 
rapidamente, dependendo do método  
que usar. Alguns produtos da terra, incluindo 
cogumelos, tomates, pimentos e brócolos, 
cozem rapidamente; outros, como  
os tubérculos, exigem mais tempo  
de cozedura. Compre tubérculos pré-cozidos 
embalados a vácuo, como a beterraba,  
que normalmente requer um longo tempo 
de assadura, mas cujas versões pré-cozidas 
podem ser simplesmente fatiadas antes  
de serem comidas. Opte por vegetais 

versáteis, como o espinafre, por exemplo,  
que pode ser servido como salada ou 
adicionado a caris; couve-portuguesa  
ou galega, que pode ser salteada ou  
assada até ficar estaladiça; aipo, que  
pode ser usado como um sabor de base  
em pratos cozidos ou para emprestar 
crocância a saladas. O milho-doce,  
as ervilhas, o feijão edamame e a  
abóbora-manteiga mantêm o seu  
sabor e textura excelentes quando 
congelados, contribuindo para uma  
forma económica e conveniente de  
apreciar estes vegetais.

As cebolas e o alho constituem uma base 
rápida e saborosa para muitos pratos, 
quando usados em conjunto ou mesmo 
individualmente. Tenha uma seleção  
de cebolas brancas e roxas à mão,  
para ter variedade, e mantenha-as  
num lugar fresco e escuro, para durarem 
mais tempo.

Ervas frescas, como a salsa, os coentros  
e a hortelã, podem ser rapidamente 
rasgadas ou picadas e adicionadas  
a um prato simples para o tornar excelente, 
acrescentando camadas de sabor fresco.  
Se tiver espaço, cultive-as numa floreira  
ou mantenha-as no frigorífico num frasco 
com água. O manjericão fica melhor  
quando guardado à temperatura ambiente.

Se não tem muita experiência em cozinhar 
sem laticínios, experimente as várias  
gamas de bebidas vegetais disponíveis, 
incluindo as de soja, amêndoa, caju,  
noz-macadâmia, aveia e arroz. Muitas  
estão disponíveis com e sem adição de 
açúcar; assim sendo, escolha o que mais 
lhe convier. Eu costumo optar por uma 
bebida vegetal de soja sem açúcar para 
uso culinário, juntamente com uma outra 
de uma oleaginosa para beber e preparar 
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sobremesas. Uma embalagem de iogurte 
vegetal também é um ingrediente útil  
para ter no frigorífico. Para usar num  
prato salgado, opte por um iogurte de  
soja sem adição de açúcar; os iogurtes  
de soja com adição de açúcar, ou 
aromatizados, são os melhores para  
usar em pratos doces.

Se gosta de queijo, experimente a variedade 
cada vez maior de queijos vegan, agora 
disponíveis na maioria dos supermercados  
e lojas de comida saudável.

Quando uma receita deste livro pede  
leite de coco, refere-se à variedade  
gorda enlatada, que é espessa e cremosa  
— não confunda com as bebidas vegetais  
de coco.

Não vou pedir que me desculpem por  
usar massa comprada em lojas; é rápido, 
não suja nada e até chefs de renome  
gostam da conveniência de uma folha  
de massa pronta a usar. Costumo manter 
uma quantidade de massa quebrada,  
massa folhada e massa filo pronta para  
um jantar ou uma sobremesa rápida.  
Guarde no congelador ou no frigorífico  
e deixe-a atingir a temperatura ambiente 
antes de a utilizar para obter melhores 
resultados. Muitas marcas são vegan,  
usando gorduras vegetais em vez de 
manteiga — basta verificar a lista  
de ingredientes.

Junte vinho ou cerveja a um prato para  
um sabor forte e quente, ou saboreie-os  
com a sua refeição. Certifique-se de que  
não contêm ovos, gelatina e ictiocola,  
que é retirada das bexigas natatórias  
dos peixes. Tenha presente que as marcas 
mudam os seus ingredientes de tempos  
a tempos; portanto, verifique os rótulos  
antes de as comprar de novo. 

Algumas facas de boa qualidade tornam  
a função de picar muito mais rápida.  
Para cozinhar em casa, recomendo uma faca 
pequena, uma média e uma grande, e uma 
outra para o pão. Procure facas que sejam  
pesadas e ergonómicas, e compre as melhores  
que puder — durarão uma vida inteira se 
tomar bem conta delas. Juntamente com as 
facas, uma tábua de cortar antiderrapante 
facilita a preparação dos ingredientes.  
As tábuas de madeira oferecem proteção 
às lâminas das suas facas, pois absorvem 
melhor o impacto da faca do que as tábuas 
de plástico ou de vidro.

Para fazer refeições em 15 minutos, opte por 
panelas que tenham o interior prateado ou 
preto, porque aquecem mais rapidamente. 
As assadeiras têm um forro branco que são 
melhores para pratos de cozedura lenta.  
Os woks também são excelentes para cozinhar 
rapidamente, devido à sua forma côncava.
Um liquidificador de alta potência é um 
excelente investimento e pode ser usado para 
preparar o molho mais cremoso e o pesto 
mais macio, e até mesmo fazer gelados!  
Os liquidificadores com uma potência de mais 
de 1000 W são mais eficientes e versáteis.

As colheres-medidoras são mais precisas  
do que os talheres, correspondendo a 
quantidades exatas de colheres de sopa e 
de chá. Os robots de cozinha cortam, picam 
e laminam vegetais, misturam ingredientes 
e podem até mesmo amassar. Diferem dos 
liquidificadores, pois as lâminas amovíveis 
funcionam melhor com ingredientes mais 
secos, dando-lhe controlo total sobre como 
deseja preparar determinado alimento.

Um espremedor de alho é um utensílio  
que o fará poupar muito tempo na cozinha.

utensílios  
de cozinha úteis



  pequenos- 
-almoços



rabanadas de canela
iogurte de baunilha com compota quente de frutos vermelhos
cogumelos Portobello recheados com tomate
papas de aveia com maçã e canela
papas de aveia com maracujá e alfazema
tostas de banana grelhada e chocolate
palmiers de tâmaras e noz-moscada
toranja grelhada com xarope de ácer e noz-pecã
tostas de edamame com limão e cebolinho
scones de curgete e tomilho
gofres de laranja e limão
burritos matinais
salada de pequeno-almoço com melancia, pepino e hortelã
bagels com abacate, tomate e salsa
granola com arandos e laranja
bolachas matinais de manteiga de amêndoa
sumo de cenoura e gengibre
batido de banana com manteiga de amendoim
smoothie bowl de cereja e hortelã
smoothie de fruta rápido
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rabanadas de canela
para 4

Ponha o óleo a aquecer na 
chapa, imediatamente antes 
de começar a preparar o 
polme. Assim, poderá fritar 
de imediato a sua rabanada 
de canela, mal a massa 
esteja pronta.

4 colheres de sopa de óleo  
de girassol 

200 ml (1 chávena) de bebida  
de soja

2 colheres de sopa de xarope  
de ácer 

2 colheres de chá de extrato  
de baunilha

100 g (¾ de chávena)  
de farinha sem fermento

1 ¼  de colher de chá de canela 
em pó

4 fatias de pão branco

2 colheres de sopa de açúcar 
granulado 

Comece por aquecer o óleo 
numa chapa de ferro para 
grelhar, em lume médio  
a forte, enquanto prepara  
o polme.

Numa taça, bata a bebida 
de soja, o xarope de ácer 
e o extrato de baunilha. 
Depois, incorpore a farinha 
e 1 colher de chá de canela. 
Misture tudo bem, até obter 
um polme macio.

Mergulhe uma fatia de pão 
no polme e envolva-a de 
ambos os lados. Com umas 
pinças, disponha a fatia 
de pão na chapa quente, 
virando-a ao fim de  
2 minutos, quando estiver 
dourada e estaladiça.  
Repita a operação com cada 
uma das restantes fatias  
de pão, mantendo as outras 
quentes em cima umas das 
outras, num prato forrado 
com papel de cozinha.

Numa tigela, misture o 
açúcar com a canela restante 
e salpique por cima de cada 
rabanada antes de servir.

Em manhãs preguiçosas, 
apetece-nos pequenos- 
-almoços peganhentos 
e lábios açucarados. 
Mime-se com estas 
rabanadas à francesa  
e um café, enquanto lê  
os jornais da manhã.
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100 g (¾ de chávena)  
de amoras

100 g (1 chávena)  
de framboesas

100 g (¾ de chávena)  
de mirtilos

sumo de 1 limão

500 g (2 chávenas) de iogurte 
vegetal de baunilha 

folhas de hortelã fresca,  
para decorar

Numa caçarola, deite  
as amoras, as framboesas 
e os mirtilos. Esmague 
ligeiramente os frutos com 
um garfo e, depois, coza-os 
em lume médio, durante 
5 minutos, mexendo 
frequentemente.

Junte o sumo de limão  
à caçarola e deixe reduzir 
durante mais 2 minutos.

Deite colheradas de iogurte 
em copos ou taças e verta  
a compota morna por cima. 
Decore com folhas de 
hortelã e sirva morno.

Há algo de excêntrico 
num iogurte gelado 
coberto com frutos 
quentes e gelatinosos 
― que lembra mais 
uma sobremesa do que 
um pequeno-almoço, 
o que não é nada mau. 
Inesperadamente,  
a doçura chega-nos  
do iogurte de baunilha, 
enquanto a compota  
de fruta morna tem  
um travo a limão.  
Estes frutos tenros 
desfazem-se  
facilmente durante  
a cozedura e depressa 
se transformam em 
compota. Não deixe 
de experimentar outros 
frutos silvestres à 
medida que as estações 
mudam.

para 2

iogurte de baunilha com compota quente 
de frutos vermelhos
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