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Adopting a vegan, plant based, whole food diet has the most far 
reaching positive impact on our natural world, on the environment, on 
the wellbeing of animals, on our health and contributes to end world 
hunger. Although it is in reality a small step, for most people it seems 
impossible to take mostly due to ignorance and deep anchored beliefs 
and concepts. The ideas that prevail is that you cannot enjoy this type 
of food, that it is lacking essential nutrients and that it is difficult to 
prepare. Rita and André are using their passion, experience and specif-
ic qualities to deal with these pre-concepts. Their recipes are mouth 
watering and at the same time healthy, André’s amazing photos of the 
dishes are so inviting that one can hardly wait to taste them and Rita’s 
design qualities makes their blog Cocoon Cooks so attractive and diffi-
cult to resist engaging in vegan cooking and eating. Their book Vegan 
Para Todos contains valuable and much practical information and 
delicious recipes that will help many people to take the step towards 
a more sustainable diet. Not only the valuable content but also the 
design and its beautiful pictures make this book a precious element in 
our kitchen as a source of inspiration and information.

O Vegan Para Todos não é só mais um livro de receitas vegetarianas. 
É uma obra magistral dos Cocoon Cooks, que habituaram já os seus 
fãs a explosões de cor e sabor, combinando ingredientes, texturas e 
sabores de uma forma original e surpreendente, remetendo-nos sem-
pre para o ambiente familiar e intimista das vidas da Rita e do André, 
que connosco partilham o seu olhar sensível, inteligente e cheio de 
bom astral sobre a vida através da lente de apurado sentido estético 
do André. O Vegan para Todos é escrito no estilo simples e bem-dis-
posto da dupla que o criou e é uma ferramenta preciosa tanto para os 
que começam agora a sua incursão pelo mundo do vegetarianismo, 
como para os veganos mais experientes que ficarão encantados com 
as receitas simples e rápidas de «queijos», «natas» e outras que asso-
ciamos a mestrias de profissionais. Sem dúvida, um livro a constar na 
estante de qualquer pessoa que goste de comer bem.

~IVONE & JOEP INGEN HOUSZ , fundadores do santuário 

Quinta das Águias

~MARIA PINTO TEIXEIR A , advogada, activista e directora geral 

da associação Animais de Rua



O trabalho da Rita e do André é uma lufada de ar fresco nesta «nossa» 
área em Portugal. Bom gosto, bem escrito, receitas simples de seguir e 
fotografias incríveis que cumprem, para mim, o propósito mais impor-
tante: honrar a comida. Os Crepes Red Velvet, as Enchiladas e o Leite 
de Avelã Merengado (whaaaat?!) vão passar a ser habituais na minha 
cozinha. Espero que seja a primeira edição de muitas e o primeiro livro 
de vários. Parabéns!

Os nossos caminhos cruzaram-se pela primeira vez em Bali, na Indoné-
sia. Na altura, a Rita e o André mostraram-nos quão fácil pode ser uma 
alimentação 100% vegetal e guiaram-nos na fase final da nossa tran-
sição para o veganismo, com uma atitude positiva e inclusiva. O estilo 
único e a dedicação que revelam no blog materializam-se agora num 
livro que tem tudo para te inspirar a traçar o teu próprio caminho.

A Rita e o André deviam poder resumir-se a uma só palavra: amor. Tão 
simples. Umas semanas antes de inaugurar o Village Underground, a 
Rita enviou-me o seu CV, ainda de estudante. Chegou para a entre-
vista, tímida, com o seu parceiro da vida, o André, e vi logo que entre 
eles existia algo especial. Começou por fazer um flyer para o Village e 
acabou por ser a designer oficial (a melhor que conheci até hoje) do 
VU até ter decidido seguir o seu sonho: dedicar-se de corpo e alma 
ao veganismo, partilhando receitas e criando um blog. Não me posso 
esquecer do dia em que a Rita, no meio de tantas tarefas que desem-
penhava com amor no Village, decidiu criar um cheesecake vegan 
para a nossa cafetaria, tão bonito quanto as suas criações de design, 
que acabou por ser uma estrela da TV! É com enorme alegria que vejo 
este livro nascer e esta dupla evoluir num caminho sonhado, e agora 
concretizado. E ainda com tanto para dar.  

Vegan Para Todos nasce do profundo amor e respeito da Rita e do 
André pelos alimentos da Mãe Natureza. Todos os amantes da boa co-
mida, sejam veganos ou não, vão deliciar-se com estas receitas – todas 
elas na quantidade certa; e todas elas «carregadas» de saúde, o nosso 
bem mais precioso. O veganismo dos meus amigos é do bem.

~JOANA LIMÃO , autora do blog Please Consider

~KITCHEN DATES ,  organizadores de eventos gastronómicos vegan

~MARIANA DUARTE SILVA , co-fundadora do Village Underground Lisboa 

~ISABEL SILVA , apresentadora de televisão
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DEDICAMOS ESTE LIVRO

à família – os nossos, os que nos acompanham todos os dias, 

nos incentivam e acreditam em nós, os que nos suportam 

nos momentos baixos e celebram connosco os momentos altos. 

Aos amigos tão amigos que são família também. E principalmente 

a duas pessoas muito especiais que, apesar de já não estarem 

entre nós, continuam a inspirar-nos todos os dias.
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Olá! Bem-vindos ao nosso livro. Talvez 
estejam a espreitar as novidades na prateleira 
de uma loja. Talvez tenham trazido este livro 
para casa e estejam a folheá-lo com calma, no 
conforto do sofá. Se calhar, um amigo tem-no 
e emprestou-o, amavelmente. Seja qual for a 
situação, estamos muito gratos pela curiosida-
de e pelo apoio. Passemos a apresentações?

Eu sou a Rita, a foodie e apaixonada por 
cozinha. Sou também a designer gráfica e artista 
responsável pelo design e ilustrações tanto do 
blog Cocoon Cooks, como do livro que aqui 
apresentamos. E eu sou o André, o fotógrafo e 
autor das fotografias do Cocoon e do livro tam-
bém. Sou a cobaia de receitas e o braço direito 
da Rita em todas as nossas empreitadas na 
cozinha. Somos um casal nos seus vinte e mui-
tos, empenhados em aliar os nossos talentos e 
profissões a uma grande paixão: alimentação 
vegan e um estilo de vida consciente, compas-
sivo, saudável e activo.

RITA
& ANDRÉ

VEGAN PAR A TODOS
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SOBRE O VEGANISMO

O QUE É,   afinal, o veganismo? Para nossa 
grande felicidade, é um termo que já começa a 
ter lugar garantido no panorama actual do nos-
so país. Abrem-se novos negócios e restauran-
tes, na política trocam-se argumentos sobre 
os direitos dos animais e as grandes marcas de 
roupa comprometem-se a deixar o pêlo e o ca-
bedal de parte. A The Vegan Society apresentou 
oficialmente o veganismo em 1979, definin-
do-o, de forma breve e esclarecedora, como 
uma filosofia e modo de vida que visa erradicar 

Este livro é para toda a gente: para os vegetarianos, os vegan, os simpatizantes, os que estão a 

tentar reduzir o consumo de carne e até para os que não têm interesse em assumir um compro-

misso permanente, mas que adoram boa comida e não dizem que não a uma nova experiência 

gastronómica. Aproveitamos esta oportunidade para deixar registados «dois dedos de conver-

sa» sobre o veganismo, um dos movimentos sociais mais relevantes dos últimos tempos.

– tanto quanto possível e praticável – todas as 
formas de exploração dos animais e crueldade 
para com os mesmos. Por extensão, este modo 
de vida promove o desenvolvimento e uso de 
produtos alternativos, livres de matérias de 
origem animal, que sejam do benefício tanto 
dos humanos, como dos animais e do ambien-
te. Na alimentação, o veganismo implica a 
dispensa de todos os ingredientes que derivem 
total ou parcialmente dos animais. No fundo, 
não tem nada que saber.
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OS MOTIVOS   que impulsionam a adopção 
deste estilo de vida são vários: pelos animais, 
pela saúde, pela sustentabilidade do nosso 
planeta, pela preservação das florestas e dos 
oceanos, pela paz mundial e pela erradicação 
da fome. Somos todos únicos, é apenas natural 
que sejamos movidos por diferentes causas. 
Todas elas são válidas e louváveis.

O que nos levou a mudar o nosso estilo vida 
não foi o motivo mais feliz. Começámos a 
ponderar a mudança numa fase muito difícil, 
a meio de uma dura batalha contra o cancro, 
travada por um dos nossos familiares mais 
próximos. A realidade desta doença abalou 
todas as noções de saúde e bem-estar que 
tomávamos como garantidas. Foi-nos muito 
complicado aceitar o facto de que alguém que 
representava, para nós, um modelo de saúde 
(dentro dos padrões de uma dieta ocidental 
omnívora) poderia estar sujeito a uma doença 
desta natureza, quanto mais que não conse-
guisse vencê-la.

Agora, pensamos várias vezes nas voltas que a 
vida dá. Foi num dos momentos mais negativos 
que plantámos a semente de uma mudança 
que nos traria tantas coisas positivas, e em tão 
pouco tempo. Ainda entre consultas, exames 
médicos e prognósticos, começámos a procu-
rar mais informação sobre a saúde e a nutrição 
humana, movidos em parte pelo medo da pos-
sibilidade de ter de voltar a passar por algo tão 
violento. O livro Anti Cancro, de David Servan-
-Schreiber, foi o nosso bilhete de entrada para 
um mundo de descobertas.

Olhamos para esta mudança como algo muito 
mais valioso do que qualquer melhoria no nível 
de saúde (e acreditem, são muitas!). Aderir ao 
veganismo foi como um exercício de unir os 
pontos: depois de ultrapassarmos as etapas 
todas, a vida passou a fazer mais sentido.

COZINHAR SEM PRODUTOS ANIMAIS   pare-
ce uma tarefa hercúlea para quem nunca teve 
essa preocupação. No nosso caso, de repente, 
deixámos de saber fazer compras e de saber 
o que comer. Foi algo que nos fez pensar que 
há um quê de capricho em dizer-se que não 
se gosta de rotinas. A verdade é esta: os seres 
humanos são, indiscutivelmente, animais de 
rotinas. Os nossos corpos são como máqui-
nas que funcionam à base de um conjunto de 
determinados hábitos. É compreensivelmente 
difícil alterar os hábitos alimentares, porque a 
alimentação representa tanto da nossa iden-
tidade. É algo necessário à vida, é prazeroso, é 
cultural e faz parte da vida familiar.

Para além de sermos animais rotineiros, somos 
animais de tribos. Citando o activista Tobias 
Leenaert, no seu livro How To Create a Vegan 
World, a maior parte das pessoas come carne 
porque… a maior parte das pessoas come car-
ne. É muito difícil para um indivíduo alienar-se 
dos seus amigos e familiares. É algo como dizer 
«agora, já não pertenço ao vosso grupo».

Não foi fácil no início. Mas a partir do momen-
to em que aprendemos a rodear-nos de comida 
vegan deliciosa e saciante, não nos sentimos 
privados de coisa alguma, mas sim rodeados de 
novas possibilidades tanto para nós, como para 
todos os curiosos na nossa vida.

ENCONTREM OS VOSSOS MOTIVOS

INFORMEM-SE E INSPIREM-SE

COLECCIONEM BOAS RECEITAS

COMAM QUANTIDADES ADEQUADAS

IDENTIFIQUEM OS PONTOS FRACOS

MANTENHAM-SE POSITIVOS

PERMITAM-SE TEMPO PARA SE AJUSTAREM

SEJAM UM BOM EXEMPLO
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FRIENDS, NOT FOOD, ou seja, amigos, e não 
alimentos. É uma frase que, por muito natural 
e verdadeira que nos pareça agora, só começou 
a fazer sentido, para nós, depois de nos tornar-
mos vegan, e não antes. A verdade é que mudá-
mos o nosso comportamento antes de mudar a 
nossa atitude para com os animais. As indica-
ções estatísticas evidenciam a causa animal 
como a principal razão que motiva as pessoas 
a recusar o consumo de produtos de origem 
animal. Mas para muitas pessoas, tal como nós, 
este apercebimento surge mais tarde. Todos 
os caminhos são válidos, quando o destino é 
o mesmo: alinhar o comportamento humano 
com os valores intrínsecos que nos dizem que, 
apesar da sua normalização, a exploração e a 
violência para com outros seres é errada.

Comer carne, peixe, lacticínios e ovos ou vestir 
pêlo, lã e cabedal são hábitos tão enraizados na 
nossa cultura que é francamente difícil avaliar 
as práticas destas indústrias sem condicio-
namentos nem interpretações adulteradas. 
Pensemos no seguinte: a produção da carne 
é tão violenta que muitos de nós nem conse-
guem forçar-se a assistir a um testemunho em 
vídeo. Este facto é um dos maiores indicadores 
de que não devemos consumir os «frutos» de 
uma acção tão terrível. Nas palavras dos nossos 
queridos Gato Fedorento, comam antes uma 
peça de fruta, que vos faz melhor.

Now I can look at you 
in peace; I don`t eat you 

any more.
~FR ANZ KAFKA

A CAUSA ANIMAL

COMEÇAR POR REDUZIR   é um primeiro 
passo comum a muitas narrativas. E é valioso, 
mesmo que não passe apenas disso. São estas 
iniciativas que surtem um efeito duradouro no 
mercado. Os leites vegetais estão disponíveis 
por toda a parte e são consumidos por milhões 
de pessoas em todo o mundo. Há cada vez mais 
restaurantes exclusivamente vegetarianos e 
vegan, e ainda mais opções que incluem estes 
regimes em restaurantes ditos normais. O que 
antes eram pequenas prateleiras de produtos 
biológicos, naturais e compassivos, passaram 
a ser corredores inteiros em todo o tipo de 
superfícies comerciais. Isto deve-se, em grande 
parte, a pessoas que deram pequenos passos e 
começaram a reduzir o consumo de produtos 
animais. Cem reducionistas são mais relevan-
tes para o mercado do que 50 vegetarianos, e o 
seu impacto deve ser celebrado.
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REFERÊNCIAS, LIVROS & DOCUMENTÁRIOS

THE CHINA STUDY, T. Colin Campbell

COMO NÃO MORRER, Michael Greger

WHY WE LOVE DOGS, EAT PIGS AND WEAR 
COWS, Melanie Joy

HOW TO GO VEGAN, Veganuary

ANTI CANCRO, David Servan-Schreiber

LIBERTAÇÃO ANIMAL, Peter Singer

COMER ANIMAIS, Jonathan Safran Foer

COWSPIRACY, Kip Andersen no Netflix

FORKS OVER KNIVES, Lee Fulkerson no Netflix

WHAT THE HEALTH, Kip Andersen no Netflix

VEGAN 2017, Plant Based News no YouTube

OKJA, Bong Joon-ho no Netflix

THIS SPEECH IS YOUR WAKE UP CALL, James 
Aspey no YouTube

BEST SPEECH YOU WILL EVER HEAR, Gary 
Yourofsky no YouTube

A informação não ocupa espaço e, no que toca a movimentos como o veganismo, estes meios 

são essenciais para ajudar a esclarecer dúvidas e mitos persistentes. Esta é uma lista de ma-

terial muito útil tanto para quem se encontra numa fase de recolha de informação, como para 

quem já está dentro do assunto, mas gostaria de consolidar as suas intenções.

INSPIRAR O PRÓXIMO   através da partilha de 
comida apetecível, deliciosa e 100% vegetal é a 
nossa forma de activismo. Já existem estudos 
científicos, casos clínicos e inúmeros testemu-
nhos pessoais que nos indicam que o consumo 
de produtos de origem animal não é necessário 
para a prosperidade da saúde humana. Portan-
to, restam apenas dois motivos que são ampla-
mente utilizados para justificar esta realidade: 
o hábito e o gosto. Fazemos o que fazemos para 
mostrar a tantas pessoas quanto possível que a 
comida não precisa de produtos animais para 
ser saborosa e que podem construir novos há-

LIVROS DOCUMENTÁRIOS & FILMES

bitos, passo a passo, receita a receita. E quando 
alguém nos pergunta, com receio de que lhes 
venha a acontecer o mesmo, se sentimos sau-
dades de comer carne, queijo, ovos ou peixe, a 
nossa resposta é um não sincero. Novos hábi-
tos moldam novos paladares, e olhamos para 
estes «alimentos» como quem olha para uma 
barra de sabão. O André era o típico adepto do 
bife com arroz. Agora serve-se de um prato de 
puré de couve-flor com um estufado de favas 
com coentros e uma salada de espinafres crus 
a acompanhar, e come, repete, e fica com pena 
de não ter barriga para mais!

VEGAN PAR A TODOS     SOBRE O VEGANISMO



ENCONTREM ESTAS RECEITAS 
EM W W W.COCOONCOOKS.COM
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COMO USAR ESTE LIVRO

AS RECEITAS   estão organizadas por tempo, 
dentro de cada capítulo, da mais rápida a com-
pletar à mais demorada. Organizámo-las desta 
forma para permitir que os nossos leitores 
possam pegar no livro em alturas diferentes e 
saibam exactamente a que parte se podem diri-
gir, de acordo com o tempo que têm disponível. 
Têm 10 minutos para tomar o pequeno-almo-
ço? Dirijam-se ao início do capítulo De Manhã. 
Querem preparar um bom jantar para receber 
amigos em casa, mas não têm mais do que 45 
minutos? Explorem a secção central do capí-
tulo À Mesa. Ou então é fim-de-semana e têm 
tempo para fazer uma sobremesa de comer e 
chorar por mais. Porque não experimentar as 
últimas receitas do capítulo Doces, Doces!?

Podem sempre consultar as listas que prepa-
rámos nos separadores de cada capítulo; ou 
as nossas Sugestões de Menus para diversas 
ocasiões, disponíveis nas páginas 235 e 236, 
também elas organizadas desta forma.

O TEMPO NECESSÁRIO   para a preparação de 
cada receita não está directamente relacionado 
com a dificuldade em confeccioná-la. O Xarém 
de Beterrabas & Cenouras Assadas (receita 
na página 120) e os Vegetais no Forno (receita 
na página 128) são exemplos de receitas que 
demoram 40 minutos a preparar. No entanto, o 
xarém requer atenção constante, já os vegetais 
no forno… é só meter no forno.

Queremos que este livro de receitas seja o melhor recurso possível para todos os nossos leito-

res, seja qual for a sua relação com a cozinha – desde os foodies que adoram passar o seu tempo 

livre a cozinhar, aos que dão valor à simplicidade e à rapidez.. Esperamos que sintam prazer ao 

preparar as nossas receitas e que se permitam inspirar-se para criar novos hábitos em casa.

AS PORÇÕES   que sugerimos para cada recei-
ta baseiam-se nas doses que nós próprios con-
sumimos e reflectem o que nós consideramos 
ideal para uma alimentação vegan saudável e 
completa. São porções bastante generosas, e 
explicamo-vos porquê.

Atingir a densidade calórica num regime 
alimentar exclusivamente à base de «plantas» 
implica que se comam quantidades um pouco 
superiores às de um regime omnívoro. Isto 
porque os alimentos de origem animal são 
mais calóricos do que os alimentos vegetais 
– um prato com um determinado volume de 
carne tem muito mais calorias do que um prato 
com o mesmo volume de brócolos.

É precisamente este o princípio que leva a que 
algumas pessoas percam peso nas primeiras 
semanas depois de adoptarem um regime 
vegetariano ou vegan; ou que se sintam mais 
fracas e sem energia – porque ingerem as quan-
tidades a que sempre estiveram habituadas e 
acabam por não conseguir atingir um consumo 
calórico diário adequado. Não devemos com 
isto questionar a qualidade nutritiva destes 
regimes. Os nossos corpos precisam de tempo 
para se habituarem a ingerir quantidades maio-
res em cada refeição e não devemos forçá-los a 
acelerar neste processo. Resumindo: as doses 
são grandes porque as pessoas vegan comem 
que nem campeões!

VEGAN PAR A TODOS
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AS OPÇÕES SEM GLÚTEN   são muito fáceis 
de pôr em prática. À excepção dos Donuts de 
Verdade (receita na página 168) e das Bifanas 
de Seitan (receita na página 126), que precisam 
mesmo da proteína do trigo, todas as receitas 
que contêm ingredientes com glúten podem 
ser adaptadas para acomodar as intolerâncias 
alimentares. Atentem às seguintes sugestões:

>  FARINHA DE ESPELTA  substituir em partes 

iguais por um mix de farinha sem glúten de 

compra (geralmente compostos por farinhas de 

arroz e/ou aveia, com adição de amido de milho, 

batata ou araruta)

>  FLOCOS DE AVEIA  procurar por flocos de 

aveia com certificação sem glúten

>  MASSA FUSILLI,  FARFALLE E L ASANHA  
procurar por alternativas sem glúten (já existem 

várias opções no mercado)

>  MOLHO DE SOJA  substituir por tamari

>  TORTILHAS  optar por tortilhas de milho, em 

vez de tortilhas de trigo

ADAPTEM OS TEMPEROS   ao vosso gosto e 
medida. Somos todos únicos e todos temos 
paladares particulares. A Rita é sensível ao 
sal, a Sofia e o Tiago não gostam de cominhos 
e a Miranda não tolera especiarias picantes. 
Sintam-se livres de adaptar o uso das especia-
rias ao vosso gosto pessoal, e confiem no vosso 
paladar no que toca às quantidades de sal e 
pimenta-preta.

AS QUANTIDADES DOS INGREDIENTES   
são sempre medidas com chávenas/colheres 
medidoras e nos seus equivalentes em peso 
ou volume. Para os vegetais, legumes e frutas, 
contemplem sempre exemplares de tamanho 
médio, a menos que os seus tamanhos estejam 
especificamente descritos nas listas de ingre-
dientes. Se sugerirmos dois dentes de alho, 

mas tiverem à mão um dente de alho bem gran-
de, utilizem apenas esse. Se tiverem um grande 
e um pequeno, utilizem ambos.  Confiem no 
vosso bom senso.

LER E RELER   bem as listas de ingredientes e 
os seus métodos é meio caminho andado para 
uma refeição memorável. Vão reparar que as 
nossas listas de ingredientes já incluem o mise 
en place, ou seja, listamos os ingredientes já 
lavados, preparados, medidos, pesados, pica-
dos, dependendo do que se aplica. Comecem a 
cozinhar apenas quando tiverem completado 
todas as preparações descritas nas listas de 
ingredientes. Esta abordagem irá melhorar 
a vossa dinâmica na cozinha, garante que 
nenhum ingrediente fica esquecido e evita 
que tenham de remediar algum erro à pressa, a 
meio da confecção.

MANTENHAM-SE FLEXÍVEIS   no que toca à 
sazonalidade de alguns ingredientes. Se a meio 
de Setembro quiserem preparar o Empadão de 
Lentilhas (receita na página 139), mas não con-
seguirem encontrar acelgas em lado nenhum, 
substituam por espinafres. Se tiverem todos os 
ingredientes para fazer a Caldeirada de Tofu 
Fumado (receita na página 112), excepto o pi-
mento verde, utilizem mais pimento vermelho. 
E a Salada de Kale Massajada com Tomate, 
Morangos & Manjericão (receita na página 
96) é incomparavelmente mais deliciosa se 
for preparada com os morangos de Verão, bem 
vermelhos e sumarentos.



24 VEGAN PAR A TODOS



25



26 VEGAN PAR A TODOS

DICAS & UTENSÍLIOS

A QUALIDADE DOS INGREDIENTES   faz toda 
a diferença no resultado final de uma receita. 
Invistam em ingredientes cuja qualidade e 
frescura são evidentes e não levantam dúvidas, 
e preservem cada categoria de alimentos da 
maneira mais adequada.

Alguns alimentos são mais permissivos do que 
outros, como as conservas, e alguns exigem 
muita atenção, como as massas e farinhas, que 
podem atrair bicho, e os óleos e frutos secos, 
que podem ficar rançosos. As especiarias não 
gostam de luz nem de ar, portanto, é essencial 
que sejam guardadas em recipientes herméti-
cos. Mantenham a despensa bem arejada, mas 
livre de luz directa do sol e de temperaturas 
contrastantes. Testem e cheirem sempre os 
ingredientes antes de os combinar – não há 
nada mais triste do que ter de descartar uma 
receita inteira por perceber, no final, que um 
dos ingredientes já não estava em condições. 

OS UTENSÍLIOS   e electrodomésticos na 
nossa cozinha foram seleccionados a dedo e 
são mantidos com muito carinho, como se se 
tratassem de artigos valiosos numa colecção de 
museu. Temos perfeita noção de que nem toda 
a gente encara as suas posses culinárias desta 
forma, mas não se pode esperar outra coisa de 
um par de foodies e autores de receitas, não é? 
Fica aqui a nossa lista de bens essenciais que 
nos ajudam a cozinhar com muito sabor.

O sucesso na cozinha requer algum talento e criatividade, mas com dicas e técnicas adquiridas 

também se chega muito longe. Depois de tanto tempo passado em frente à tábua de corte e a 

mexer uma panela junto do fogão, já decorámos a fórmula: tudo se resume à combinação dos 

ingredientes certos com os utensílios apropriados e uma boa dose de inspiração.

>  CHÁVENAS E COLHERES MEDIDOR AS  são 

dos utensílios que mais valorizamos na nossa 

cozinha. Comprámo-las quando começámos a 

levar a cozinha mais a sério, para garantir que 

conseguíamos recriar as receitas de autores 

internacionais na perfeição e que registávamos 

as quantidades exactas das nossas próprias 

aventuras culinárias.

>  BAL ANÇA  é indispensável para todas as 

confecções doces. É sempre melhor medir as 

quantidades de farinha em gramagem, e não em 

volume, para garantir as proporções certas entre 

os ingredientes secos e os líquidos.

>  COADOR DE MALHA FINA  é útil para lavar 

e coar vegetais, leguminosas e oleaginosas e 

para peneirar os ingredientes secos de qualquer 

confecção doce.

>  ESPÁTUL AS E SAL AZARES  para aproveitar 

todas as gotas e migalhas deliciosas que possam 

ficar esquecidas nos tachos e tigelas.

>  FACAS DE QUALIDADE  e o seu respectivo 

amolador manual são indispensáveis para a 

preparação dos ingredientes. Investimos num kit 

de cinco boas facas, que inclui: faca do pão, faca de 

chef, faca para legumes com lâmina dentada, faca 

média multiusos e faca pequena para descascar.

>  FORMAS DE BOLOS, TARTES E QUEQUES  
anti-aderentes, de boa qualidade e com fundos 

removíveis, quando possível e adequado. Temos 
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vários tamanhos e formatos, para utilizar em 

diferentes ocasiões.

>  FRIGIDEIR AS ANTI-ADERENTES  de 

qualidade, para poder cozinhar os vegetais, 

legumes, crepes e panquecas sem qualquer 

dificuldade nem stress.

>  GAZE DE COZINHA  é a ferramenta ideal para 

fazer leites vegetais caseiros, tónicos e sumos na 

liquidificadora. Procurem por gazes reutilizáveis 

de algodão orgânico.

>  LIQUIDIFICADOR A  de alta potência, para 

triturar na perfeição todos os smoothies, cremes 

de caju, recheios de tartes, cheesecakes e sopas.

>  PANEL AS  de diversos tamanhos, mais 

fundas e outras mais rasas, para todo o tipo de 

tarefas. Desde grandes doses de sopa à redução de 

pequenas doses de molhos, e todos os entretantos.

>  PAPEL VEGETAL  é o que mais utilizamos para 

forrar formas, travessas e tabuleiros, em diversas 

receitas que requeiram a utilização do forno.

>  PROCESSADOR OU ROBÔ DE COZINHA  
com acessórios e lâminas para picar, fatiar e 

ralar, entre outros. É uma ferramenta muito 

americana que também já começa a ganhar 

território nas cozinhas europeias. Investimos 

num bom processador há vários anos e é dos 

electrodomésticos que mais utilizamos.

>  R ASPADOR DE CITRINOS,  ou microplane 

zester, é a ferramenta ideal para conseguir obter 

raspas de citrinos bem longas e soltas. É ideal 

também para ralar noz-moscada.

>  SLOW JUICER  é uma máquina de fazer 

sumos que espreme os ingredientes a rotações 

muito lentas, de maneira a preservar todos os seus 

nutrientes. Este equipamento foi das nossas mais 

recentes aquisições e revolucionou completamente 

a qualidade dos nossos sumos.

>  TÁBUAS DE CORTE  de diversos tamanhos, 

para acomodar quantidades e técnicas de corte 

variadas.

>  TR AVESSAS E TABULEIROS DE FORNO  
para torrar frutos secos, assar legumes e montar 

lasanhas e empadões para alimentar toda a gente.

DEIXEM-SE INSPIRAR  por todas as coisas 
boas que vos rodeiam. Memórias de pratos 
que costumavam comer na infância, viagens 
pelo mundo fora (recomendamo-las vivamen-
te!) e refeições memoráveis em restaurantes 
especiais. Comer é uma experiência de vários 
sentidos e todos eles podem alimentar uma 
ideia para uma nova criação na cozinha.

Sejam aventureiros e experimentem combina-
ções e alimentos que nunca tenham provado 
antes; nunca sabemos quando podemos estar 
prestes a encontrar uma nova comida favorita. 
O momento em que perdemos a vergonha de 
fazer perguntas em restaurantes também me-
lhorou imenso as nossas capacidades na cozi-
nha: Como conseguiram esta textura? Ou então: 
Não consigo reconhecer o sabor desta especiaria… 
É o quê? Assim se descobrem novos sabores e 
aprendem-se novas técnicas. Arrisquem.
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Barras de Banana, Avelã & Chocolate 
(receita na página 200)
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INGREDIENTES PARTICULARES

AGAR AGAR   é um agente gelificante obtido 
a partir de algas marinhas, vendido em flocos 
ou em pó. Nós optamos sempre pela segunda 
hipótese, por ser mais fácil de dissolver. Depois 
de activado em água quente e arrefecido, ad-
quire uma consistência gelatinosa, ideal para 
preparar vários tipos de receitas de mousses, 
pudins, tartes, compotas e molhos.

ALHO   não é desconhecido para ninguém, mas 
ganhou um lugar nesta lista porque o utiliza-
mos de forma particular. Todos os dentes de 
alho têm um gérmen central que começa a 
formar-se com o seu amadurecimento. Este 
gérmen não só contém enzimas que dificultam 
a sua digestão, como é o principal agente res-
ponsável pelo terrível hálito a alho que teima 
e persiste, mesmo depois de lavar os dentes e 
a língua cinco vezes numa só tarde. Por força 
do hábito, retiramos o gérmen central sempre 
que o encontramos, mas é particularmente im-
portante removê-lo na preparação de receitas 
em que o alho é consumido ainda cru, como em 
molhos ou saladas.

AQUAFABA   é a água de conserva ou cozedura 
do grão. As propriedades desta água foram 
descobertas tão recentemente que ainda existe 
um mundo de aplicações para explorar mas, 
no fundo, é um substituto de clara de ovo que 
pode ser batido em castelo para dar consis-
tência a mousses, bolos e bolachas, macarrons, 

Esta secção reúne os ingredientes que sentimos que merecem alguma explicação ou menção 

honrosa. Alguns são alimentos menos comuns que queremos dar-vos a conhecer. Outros são 

alimentos que já todos conhecemos, mas que utilizamos nas nossas receitas de forma particular. 

Se tiverem dúvidas sobre algum outro ingrediente, visitem-nos no blog e perguntem!

suspiros e merengues. Basta juntar uma colher 
de chá de sumo de limão ou vinagre de cidra, 
para ajudar a estabilizar, e bater vigorosamente 
com uma batedeira, até obter picos brancos, 
firmes e fofos. Mágico!

ARARUTA,   ou mais especificamente a farinha 
de aratura, é muito utilizada em receitas de 
massas e bolos sem glúten ou como agente 
espessante de molhos e cremes. É um amido 
mais leve para o sistema digestivo do que ou-
tros amidos com acção semelhante e é obtido 
através de métodos de extracção simples e sem 
processos químicos.

AZEITE   é daqueles ingredientes em que real-
mente compensa «abrir os cordões à bolsa» 
e optar por um de grande qualidade, extravir-
gem, de preferência orgânico e imperativa-
mente prensado a frio. Apenas assim podemos 
usufruir do sabor rico do azeite natural, bem 
como dos seus benefícios para a saúde.

CAJUS CRUS   são, de todos os frutos secos, os 
nossos favoritos. Para além de os devorarmos 
directamente do frasco, são o ingrediente es-
trela de muitas receitas vegan especiais, como 
os cheesecakes, o «queijo»  parmesão e o creme 
de caju, porque ficam incrivelmente cremosos 
depois de demolhados e triturados com um 
pouco de água ou leite vegetal. É fundamental 
utilizar sempre cajus naturais crus, sem qual-
quer aditivo ou condimento.

VEGAN PAR A TODOS
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CARIL EM PÓ,   quando é de boa qualidade e 
com especiarias apuradas, faz toda a diferen-
ça numa receita de inspiração indiana. Nós 
compramos o nosso caril em pó no Mercado de 
Alvalade, em Lisboa, na banca do senhor Sadik, 
sempre que passamos pela capital.

COGUMELOS   são um bom exemplo de um 
alimento alvo de opiniões contrárias: ou se 
ama, ou se odeia. Nós defendemos que tudo 
é óptimo, quando é bem cozinhado. O André 
não era nada amigo de cogumelos, até perceber 
que devem ser encarados como uma tela em 
branco: primeiro, cozinha-se em temperaturas 
altas, para eliminar toda a água dos cogumelos, 
e depois juntam-se muitas especiarias e condi-
mentos, para garantir toneladas de sabor. Sem 
ordem de preferência, utilizamos regularmen-
te os cogumelos brancos, marron, pleurotus, 
shiitake e portobello. Explorem!

CREME DE COCO   é a camada espessa de 
creme que se forma no topo de uma lata de 
leite de coco, depois de refrigerada durante al-
gumas horas. É um ingrediente muito útil que 
confere uma textura cremosa a sobremesas e 
molhos. Atentem aos ingredientes do leite de 
coco; algumas marcas incluem estabilizantes 
sintéticos que impedem a separação do creme 
e da água. Procurem leites de coco naturais, 
orgânicos e, de preferência, que contenham 
apenas coco e água nos seus ingredientes.

EXTRACTO DE BAUNILHA   é um ingrediente 
que utilizamos em muitas receitas de doces 

e sobremesas. Não deve ser confundido com 
essência ou aroma de baunilha, que geralmente 
são sintéticos e aditivados. O extracto natural 
resulta de uma infusão de vagens de baunilha 
esmagadas e embebidas em álcool durante 
um longo período de tempo. É um ingrediente 
bastante mais caro do que as suas alternativas 
artificiais, mas a sua qualidade e sabor com-
pensam o investimento.

EXTRACTO DE MENTA,   à semelhança do 
extracto de baunilha, é um extracto natural 
obtido através da infusão de folhas de men-
ta frescas em álcool. Tem um aroma e sabor 
incrivelmente frescos, ideais para sobremesas, 
como os nossos Gelados de Abacate & Men-
ta com Cobertura de Chocolate (receita na 
página 158).

FARINHA DE COCO   é uma farinha com uma 
capacidade de absorção superior a outras fari-
nhas, com um sabor a coco subtil. Na realidade, 
utilizamo-la regularmente com um propósito 
muito particular: como uma alternativa saudá-
vel ao açúcar em pó. Pode ser levemente polvi-
lhada sobre um bolo festivo, como decoração, 
ou incluída na cobertura de trufas e donuts.

FARINHA DE ESPELTA,   tanto refinada como 
integral, é a nossa farinha de eleição para mas-
sas, pães, bolos, bolachas e outras confecções 
com glúten. A espelta tem um valor nutricional 
superior ao do trigo e, apesar de ter maior teor 
de proteína, é também mais rica em fibras. 
É, portanto, no panorama das farinhas com 
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glúten, uma opção mais leve para o sistema 
digestivo. Está naturalmente protegida de po-
luentes e insectos graças à sua casca resistente 
que permite evitar a utilização de pesticidas.

FARINHA DE GRÃO   é tão simples quanto grão 
seco moído finamente. É o ingrediente ideal 
para criar um substituto de ovo em receitas 
como omeletes, quiches e, no caso deste livro, 
os Vegetais à Brás (receita na página 106). 
Basta misturar farinha de grão e água em partes 
iguais, juntar algumas especiarias e cozinhar!

FARINHA DE TRIGO SARRACENO   é uma 
farinha sem glúten que temos sempre na nossa 
despensa. O trigo sarraceno tem um sabor 
complexo e tostado, com um travo subtil a 
minerais. É um sabor «adulto» que funciona 
muito bem tanto em receitas doces, como 
salgadas. É altamente nutritiva e confere uma 
textura fofa e leve a panquecas, queques e bo-
los – ninguém desconfia que não têm glúten!

FRUTOS VERMELHOS LIOFILIZADOS   soa 
a algo estranho mas, na realidade, é muito 
simples. São frutos vermelhos desidratados 
através do processo de liofilização – congela-
dos a temperaturas muito baixas e depois sub-
metidos a uma pressão negativa. Os alimentos 
liofilizados ganham uma textura porosa e 
crocante, mas mantêm toda a sua cor, sabor, 
aroma e perfil nutricional. São a opção ideal 
para receitas como a nossa Granola de Coco & 
Morango (receita na página 54).

KALA NAMAK,   ou sal negro, é um sal rochoso 
com um teor sulfúrico elevado, o que lhe con-
fere um sabor e aroma pungentes, semelhantes 
a ovos. É o sal ideal para crepes salgados, tofu 
mexido, quiches vegan e para os nossos Vege-
tais à Brás (receita na página 106).

LEVEDURA NUTRICIONAL   é uma estirpe 
de fermento (mais especificamente o Saccha-

romyces cerevisiae) que foi desactivada, lavada 
e desidratada antes de ser embalada e estar 
pronta a consumir. Não confundam com a 
levedura de cerveja, que se encontra frequen-
temente nos supermercados. Apesar de ser um 
derivado da mesma estirpe de fermento, tem 
um sabor e um perfil nutricional completa-
mente diferentes. A que utilizamos em várias 
receitas é uma fonte de imensos nutrientes, 
vitaminas e minerais, e algumas marcas até 
vendem levedura nutricional fortificada, que 
também fornece a tão procurada vitamina B12. 
Por isso, não só tem um sabor a queijo forte e 
delicioso, como também é bastante benéfico 
para a saúde.

LINHAÇA   e, em particular, a linhaça dourada 
moída, quando é misturada com três partes de 
água produz um gel com uma textura seme-
lhante ao ovo cru. Estes «ovos» de linhaça 
podem ser utilizados em bolos e massas ou 
como agentes aglutinantes em receitas de 
hambúrgueres vegetais.

MANTEIGA DE CACAU   é uma gordura vegetal 
pura, extraída directamente das sementes de 
cacau. É uma gordura suave, de cor amarela 
e pálida, com um aroma delicioso a chocola-
te branco. Mantém-se firme à temperatura 
ambiente, o que faz dela a opção perfeita para 
receitas de chocolate cru caseiro.

MOSTARDA AMARELA   ou mostarda inglesa, 
tanto com e sem grão. Fazemos a distinção en-
tre esta mostarda e a Dijon (também conheci-
da como mostarda francesa) por terem sabores 
tão distintos. A mostarda amarela é mais suave 
e deve a sua cor à adição de curcuma. Já a mos-
tarda Dijon tem um sabor ácido, pungente e 
perfumado. No fundo, a escolha entre mostar-
das fica ao critério de cada um. Nós somos fãs 
da clássica, a amarela. 

VEGAN PAR A TODOS
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ÓLEO DE COCO   virgem ou refinado, mas 
sempre prensado a frio. Vão notar que fazemos 
a distinção entre estes dois tipos de óleo de 
coco que usamos na nossa cozinha. O virgem 
tem um aroma delicioso a coco que se deixa 
sentir em todos os cozinhados, doces ou sal-
gados. O refinado não tem aroma nem sabor, 
e é ideal para receitas em que a textura do óleo 
de coco é necessária, mas o sabor não combina 
com os restantes ingredientes – como a massa 
da nossa Quiche de Cebola Caramelizada e 
Cogumelos Pleurotus (receita na página 147).

PASTA DE MISO   é uma pasta de feijões de 
soja fermentados, vendida em três variedades: 
branca, amarela e vermelha/castanha. Quanto 
mais intensa a cor, mais intenso o sabor. Este 
condimento japonês pode ser utilizado em 
molhos, sopas, caldos, refogados, vinagretes 
e marinadas. Para receitas como a Canja de 
Cogumelos Shiitake (receita na página 108), 
recomendamos que optem entre a pasta de 
miso branca e a amarela.

PIMENTA-PRETA   é a especiaria mais singela 
que existe, mas também a mais indispensável. 
Se nos víssemos obrigados a reduzir a nossa 
despensa de especiarias e condimentos a um 
mínimo possível, a pimenta-preta teria lugar 
garantido. Recomendamos uma pimenta-preta 
de produção orgânica e sempre em grão – o sa-
bor da pimenta é muito mais intenso e fragran-
te quando os grãos são moídos na hora.

RAPADURA   é um dos açúcares naturais que 
mais utilizamos nas nossas receitas. É tipica-
mente produzida na Índia, a partir da seiva de 
plantas como a cana de açúcar e a tamareira. É 
um açúcar muito mais complexo (não pro-
cessado) do que o açúcar de cana refinado e é, 
portanto, o seu semelhante mais saudável. É 
rica em minerais, sais, vitaminas e até em fibra 
e liberta energia lentamente, durante um longo 

período de tempo.

SAL DOS HIMALAIAS   é um sal rochoso, 
extraído nos Himalaias, em território paquista-
nês. Quimicamente falando, é um dos sais mais 
puros do mundo e contém dezenas de minerais 
essenciais ao funcionamento do corpo huma-
no. Para além de ter a capacidade de equilibrar 
o pH do nosso sistema digestivo, têm ainda 
propriedades antibacterianas e anti-inflama-
tórias. O seu sabor é mais subtil e delicado do 
que o do sal marinho tradicional, e é o nosso sal 
favorito para utilizar em todo o tipo de sobre-
mesas. Podem encontrá-lo à venda em bloco, 
em sedimentos grosseiros ou fino.

SAL MARINHO   verdadeiro é das coisas mais 
importantes que temos na nossa cozinha. E 
por «verdadeiro» entenda-se sal realmente 
extraído das salinas, sem os aditivos sintéticos 
habituais do sal de mesa, como o iodo e a sílica. 
O nosso país é um produtor exemplar de sal 
marinho de grande qualidade e devemos todos 
tirar partido disso. Nós optamos sempre pelo 
sal marinho produzido na Ria Formosa, aqui 
tão perto da nossa casa.

SEITAN   é das proteínas vegetais menos 
conhecidas. É feito a partir da proteína do trigo 
– o glúten – e tem uma textura fibrosa que se 
assemelha a carne. Pode ser utilizada de diver-
sas formas, cozinhada inteira no forno, cortada 
em pedaços grosseiros, picada finamente 
para uma bolonhesa ou fatiada em «bifes». 
Não baseamos a nossa alimentação diária em 
substitutos de carne, mas para certas receitas 
o seitan é a proteína ideal – como no caso das 
nossas Bifanas (receita na página 126).

SEMENTES DE NIGELLA   são um condimen-
to pouco conhecido que merece tanto desta-
que quanto possível. Também são conhecidas 
como sementes de cominho negro e têm um 
sabor e aroma fragrante que se assemelha a 

INGREDIENTES PARTICUL ARES
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cebola e oregãos. Gostamos de as incluir em 
sanduíches, tostas, sopas e saladas.

TAHINI,   ou pasta de sésamo, é um ingredien-
te fundamental em receitas típicas do Médio 
Oriente. À semelhança de qualquer outra 
manteiga de oleaginosa, é obtida através da 
trituração das sementes de sésamo integrais. 
As sementes de sésamo brancas produzem o 
tahini mais comum, e as pretas produzem o 
tahini negro, com um sabor ligeiramente mais 
amargo e torrado.

TÂMARAS MEDJOUL   são uma dádiva da 
natureza, porque se assemelham a algo como 
gomas, 100% naturais e saudáveis. Usamo-las 
na base de muitas criações, como os cheesecakes 
vegan, trufas, doces, caramelos e cremes para 
barrar, e comêmo-las tal e qual a natureza as 
oferece. São ricas em vitaminas, minerais e 
ainda em fibra, o que faz com que a absorção 
dos seus açúcares no sangue aconteça de forma 
lenta e ao longo de várias horas.

TAMARI   é um molho muito semelhante ao 
molho de soja, com um sabor mais complexo 
e equilibrado e um teor de sódio reduzido. 
Ao contrário do molho de soja, o tamari não 
contém glúten.

TOFU   é uma proteína vegetal muito comum, 
obtida através da coagulação do leite de soja. 
A coalhada é escorrida e prensada para formar 
os blocos de tofu, que podem ser suaves 
ou firmes, dependendo da intensidade da 
prensagem. É uma proteína muito versátil que 
absorve os sabores dos condimentos que lhe 
são aplicados e pode ser cozinhada de diver-
sas formas – nós gostamos de o incluir em 
salteados rápidos e incluímos neste livro várias 
receitas com tofu firme.

TOFU SILKEN  é produzido da mesma forma 
que o tofu firme comum, mas não é escorrido 

nem prensado e, portanto, o seu conteúdo de 
água é muito superior. Tem uma textura macia 
e suave, semelhante à de um pudim. É ideal 
para acrescentar a smoothies, molhos, sobreme-
sas e cremes.

TRIGO SARRACENO ACTIVADO   são as se-
mentes do trigo sarraceno depois de demolha-
das, lavadas e desidratadas. São uma boa fonte 
de proteína, rutina e manganésio. O processo 
de activação das sementes de trigo sarraceno 
facilita a sua digestão e aumenta a absorção dos 
seus nutrientes.

VINAGRE DE CIDRA   é um vinagre natural 
obtido através da fermentação do açúcar do 
sumo de maçã. Garantam que obtêm o vina-
gre orgânico e sem quaisquer aditivos, para 
usufruir ao máximo do seu sabor e benefícios 
para a saúde. É uma fonte natural de enzimas, 
potássio, magnésio, cálcio, ferro e probióticos. 
O seu sabor é muito suave, em comparação 
a outros vinagres de produção industrial. É 
delicioso em saladas ou como condimento em 
bolonhesas e estufados.

XAROPE DE ÁCER   é um xarope extraído da 
seiva das árvores de ácer. Tem uma textura 
mais líquida do que os outros xaropes que 
utilizamos e o seu sabor é muito característico. 
Este adoçante natural é rico em aminoácidos, 
zinco e manganésio. Fica delicioso sobre pan-
quecas, crepes e bolos, ou incluído em receitas 
de marinadas e molhos.

XAROPE DE MALTE DE ARROZ   é um ado-
çante obtido através da fermentação de arroz 
integral. Tem uma textura semelhante à do mel 
cru, mais densa e espessa do que o xarope de 
ácer ou o de tâmaras. É o adoçante ideal para 
receitas como os nossos cheesecakes vegan, 
não só porque é uma opção mais barata, mas 
também porque tem um sabor neutro.

VEGAN PAR A TODOS




