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ENTRADA, PRATO PRINCIPAL E MUITO AMOR



Dia Dos Namorados merece um cardápio especial.

A gente pode aproveitar para abusar da criatividade

e arriscar na cozinha com receitinhas diferentes!

Criamos um menu completo que vai fazer você

surpreender quem você ama com várias delícias.

Trouxemos  opções sem glúten, sem lactose e

veganas.

Ah! E se você estiver solteira, prepara um jantar bem

legal para você ou chama uma amiga. O importante

é se divertir!



Creme de abóbora,
beterraba e cenoura

Entrada

OPÇÃO 1



450 ml água ou caldo de legumes
caseiro
1 cenoura média
4 fatias de abóbora menina de +- 2 cm
2 beterrabas pequenas
1 pedaço de gengibre (+- 2 cm) 
2 colheres de chá de sal 
Pimenta do reino a gosto
Salsinha a gosto

Ingredientes

Foto: Cookidoo



Cozinhe em 1 litro de água: 1 talo de alho
poró cortado, 1 cenoura cortada e 1
cebola cortada. Deixe cozinhando por uns
30 minutos em fogo bem baixo. Depois
coe o liquido e reserve. Caso não vá
utilizar tudo na hora, congele em
forminhas de gelo.

Lave bem a cenoura, beterraba e a
abóbora. Descasque a cenoura e a
beterraba e corte em pedaços menores –
quanto menores, mais rápido será o
cozimento. A abóbora como cozinha mais
rápido pode ser cortada em pedaços
maiores.

Modo de Preparo
Em uma panela coloque seus legumes
cortados e despeje a água ou o caldo
de legumes fervente. Deixe cozinhar
por uns 10 minutos, então acrescente o
gengibre. Deixe cozinhar por mais uns
10 – 15 minutos, ou até que os legumes
estejam macios.

Retire o excesso de água e bata os
legumes junto com o sal e a pimenta
no liquidificador. Sirva em seguida.

Por último coloque a salsinha picada.

Rende 2 porções



Palitinhos com Tomatinhos,
Tofu e Manjericão

Entrada

OPÇÃO 2



Cerca de 200g de tomatinhos cereja
Cerca de 200g de tofu macio (pode
ser firme também)
1 maço médio de manjericão
Palitinhos bonitos

Ingredientes

Foto: Pesunto Vegetariano



Lave bem os tomatinhos e as folhas
de manjericão.

Pique o tofu em cubinhos pequenos,
com cerca de 2cmx2cm.

Corte os tomatinhos na diagonal.

Coloque-os em palitinhos,
alternando os tomates, as folhas de
manjericão e os cubinhos de tofu.

Sirva com molho pesto ou deixe
azeite e sal do lado para cada
pessoa servir como preferir.

Modo de Preparo
Dica: O ideal é fazer os palitinhos e ir
servindo eles frescos. 

Eles podem ser montados e deixados na
geladeira por algumas horas antes de
servir, mas o manjericão fica levemente
ressecado.

Rende cerca de 30 palitinhos



Tortilhas de Milho

Entrada

OPÇÃO 3



3/4 xícara de farinha de milho fina
(fubá) – preferência SEMPRE para a
orgânica
1/2 xícara de farinha de linhaça
dourada
3 colheres de sopa de azeite de oliva
1/4 xícara de água e mais caso precise
para dar ponto
1 colher de chá de sal

Ingredientes

Foto: Insecta Shoes

https://insectashoes.com/blogs/blog/tortilhas-crocantes-de-milho-assado


Em uma tigela misture bem as farinhas e
o sal com um fouet.

Adicione o azeite de oliva e a água e vá
misturando até conseguir uma massa
úmida, mas firme.

Abra a massa entre dois plásticos filmes,
com o auxílio de um rolo de massa ou
uma garrafa.

Quanto mais fina, mais crocantes suas
tortilhas.

Corte em triângulos e posicione-os em
uma forma levemente untada.

Modo de Preparo
Asse em forno pré-aquecido a 200
graus por uns 15-20 minutos, ou até
ficarem crocantes e levemente
douradas.

Espere esfriar completamente e o
que sobrar guarde em vidro bem
vedado.

Dica de acompanhamento:
guacamole, antepasto de berinjela,
hommus, maionese.



Prato principal

OPÇÃO 1

Bifum com Shitake



1 bandeja de Shitake (150 gr em
média)
200 gr de Bifum (macarrão oriental)
1 cebola de cabeça bem picadinha
1 colher de sopa de gergelim preto
3 colheres de sopa de manteiga
vegana
½ Xícara de shoyo (fique atento ao
rótulo)
Cebolinha verde a gosto

Ingredientes

Foto: Kitutes sem lactose



Primeiramente lave muito bem os
shitakes.

Pique-os em pedaços bem pequenos e se
desejar decorar o prato depois, reserve
alguns.

Em uma frigideira antiaderente adicione 1
colher de sopa de manteiga, refogue os
shitakes e reserve.

Ferva um pouco de água em uma panela
(o suficiente para cobrir o bifum) e
quando a água começar a ferver
adicione o “macarrão” bifum, cozinhe por
cerca de 5 minutos mexendo bem para
ficar soltinho, assim que amolecer retire
do fogo, coe toda a água e reserve. 

Modo de Preparo

Leve uma panela ao fogo, adicione
2 colheres de manteiga e refogue a
cebola branca, quando a cebola
estiver bem molinha, adicione o
shoyo, gergilim e misture.

Depois adicione o macarrão e mexa
um pouco mais.

Por último adicione o shitake e
misture bem todos os ingredientes.



Prato principal

OPÇÃO 2

Torta Cremosa

Possível fazer vegano



1/2 xícara de farinha de amêndoas ou
outra oleaginosa – castanha de caju,
do Pará, nozes, etc. Basta triturar no
liquidificador até virar farinha

1/4 xícara de proteína de ervilha sem
sabor ou farinha de grão de bico, de
feijão branco, de quinoa, de amaranto
ou de milho (as últimas 3 não são
lowcarb)

2 colheres de sopa de manteiga ghee
ou azeite de oliva

1 ovo

1 pitada de sal

1 colher de sopa de farinha de linhaça

Água para dar o ponto

Substituição para receita sem ovo:Ingredientes

Foto: Lactose Não

Massa



Misture as farinhas e o sal. Adicione a
manteiga ghee e misture bem, para que
a maior parte das farinhas entre em
contato com a gordura.

Bata levemente um ovo e adicione à
massa. Mexa até ficar na consistência
desejada. A massa fica bem fácil de
trabalhar, não esfarela fácil e nem é
muito líquida.

O tamanho do seu ovo influencia
bastante o ponto da massa, eu sempre
uso orgânicos e eles normalmente são
grandes, então adeque sua receita, caso
necessário.

Modo de Preparo

Modele a massa em uma forma de
torta de fundo removível. Com um
garfo, faça furos na massa, assim
ela não infla enquanto assa.

Leve ao forno pré-aquecido a 180-
200 graus por uns 10 minutos
aproximadamente.

Massa

Enquanto isso, faça o recheio.



1/2 xícara de maionese de biomassa
de banana verde

1 bandeja de cogumelos ou proteína à
sua escolha – frango, peixe, carne, etc

1/2 cebola picadinha

1 dente de alho amassado

1 cenoura ralada ou cortada pequena
– pode usar brócolis, beterraba, milho,
ervilhas, etc

2 colheres de sopa de manteiga ghee
(ou vegana) ou azeite de oliva

Sal e pimenta à gosto

Temperos opcionais: salsinha,
cebolinha, coentro, cúrcuma, noz
moscada, gengibre

Ingredientes
Recheio



Higienize e corte os cogumelos em fatias.

Refogue o alho e a cebola na manteiga
até ficarem douradinhos. Adicione os
cogumelos e refogue bem. Por fim
adicione a cenoura e os temperos.
Desligue o fogo.

Acrescente a maionese de biomassa de
banana verde para dar cremosidade –
aqui ela vai substituir o creme de leite!

Modo de Preparo
Coloque a quantidade que achar
necessária.

Retire a massa da torta do forno,
coloque o recheio e asse por mais
uns 5-8 minutos.

Sirva em seguida!

Dica: Pode adaptar para vários
recheios.

Recheio

Rende: Torta de 10 cm



Prato principal

OPÇÃO 3
Nhoque de Abóbora com

Cogumelos e Sálvia

Possível fazer sem glúten



400g de abóbora cabotiá crua (1/2
abóbora média)

1 colher (de sopa) de azeite
Sal a gosto

Noz moscada a gosto

Cominho a gosto

Cerca de 1 xícara (de chá) de farinha
de trigo e mais um pouco para enrolar
a massa (pode substituir por cerca de
1 ½ xícaras de chá de farinha de arroz
integral)

150g de cogumelos Paris fatiados
10 folhas de sálvia fresca
2 dentes de alho picados
1 colher (de sopa) de azeite
Sal a gosto

Ingredientes
Massa

Para refolgar

Foto: Receitaria



Pré-aqueça o forno a 180 graus. Unte
com azeite ou óleo uma assadeira
antiaderente e coloque a abóbora
cabotiá cortada em cubinhos.

Tempere com sal a gosto e, se quiser,
com uma pitada de noz moscada e
cominho. Regue com 1 colher (de sopa)
de azeite, misture bem e cubra com
papel alumínio.

Leve para assar por cerca de 40 minutos
ou até os pedaços ficarem macios.
Procure mexer os pedaços de abóbora
de vez em quando.

Modo de Preparo
Para saber o ponto, espete-os com um
garfo, que deve atravessá-los com
facilidade.

Amasse muito bem a abóbora ainda
quente e deixe que esfrie por cerca de
15 minutos. Obtive cerca de 1 e 1/2
xícara de abóbora cozida amassada.

Coloque-a em uma vasilha, corrija o sal,
se necessário, e adicione farinha de
trigo aos poucos, até obter uma mistura
firme e que dê para modelar. Para essa
quantidade de abóbora, geralmente
uso 1 xícara cheia de farinha.

continua...



Evite por farinha demais, para seu
nhoque não ficar pesado. Lembre-se que
quando você for enrolar a massa, irá
mais um pouquinho de farinha. Sua
massa deverá estar firme, mas ainda
pode grudar um pouco nas suas mãos.

Coloque essa massa em um balcão
enfarinhado e divida-a em 3 ou 4 partes,
para ficar mais fácil para trabalhar.

Adicione um pouco mais de farinha, para
envolver melhor a massa e faça rolinhos
com cerca de 2cm de diâmetro. Se sua
massa estiver muito mole, que não dê
para enrolar, misture tudo e coloque mais
farinha.

Modo de Preparo Corte pedaços com cerca de 2 ou
2,5cm e reserve.

Ferva água em uma panela grande,
adicione uma pitada de sal e coloque
os nhoques aos poucos. Evite por tudo
junto, geralmente divido em 3 partes.

Deixe que cozinhem até que subam à
superfície, o que vai levar cerca de 3
minutos.

Retire os nhoques com uma
escumadeira e coloque-os em um
escorredor. Repita o processo com o
restante da massa.

Regue os nhoques cozidos com azeite e
reserve.

continua...



Coloque 1 colher (de sopa) de azeite em
uma panela em fogo médio, adicione os
cogumelos paris fatiados, uma pitada de
sal e refogue por cerca de 3 minutos.

Adicione as folhas de sálvia, os dentes de
alho picados e refogue até o alho ficar
levemente dourado. 

Adicione o nhoque cozido e misture
delicadamente. Deixe que o nhoque
doure um pouquinho, por mais 2 minutos
no fogo.

Está pronto!

Modo de Preparo



Sobremesa

OPÇÃO 1
Mousse de Limão com

Chocolate



200 gr de castanha de caju
hidratadas por 8 horas

Suco de 4 limões

3 colheres de sopa de xylitol

Água de coco a gosto

Ingredientes

Foto: Craftlog

Mousse de Limão



Primeiro deixe as castanhas hidratando
coberto com água, posteriormente
descarte a água que ficou de molho.

Despeje as castanhas no liquidificador
com os demais ingredientes e adicione
água de coco aos poucos até formar um
creme homogêneo. 

Dica: quanto mais água de coco mais
mole ficará, pouca água ficará mais
consistente, portanto adicione aos
poucos.

Distribua o mousse nas tacinhas ou
recipiente onde será servido e reserve na
geladeira para firmar.

Modo de Preparo

Enquanto isto, vamos ao mouse de
chocolate….

Mousse de Limão



1 xícara de biomassa de banana verde
caseira (Receita aqui)

120 g de chocolate 70% derretido em
banho-maria

4 colheres de sopa de água quente 

3 colheres de sopa de cacau em pó
100% alcalino

2 colheres de sopa de xylitol

3 gostas de extrato natural de baunilha

Ingredientes
Mousse de Chocolate

Dica: quanto mais água mais mole
ficará, pouca água ficará mais

consistente.



Primeiro dilua a biomassa de banana
verde com a água quente

Posteriormente adicione os demais
ingredientes e bata novamente, desligue
o liquidificador e com ajuda de uma
colher misture bem nas laterais da jarra.

Espere ficar mais frio e cubra o mousse
de limão com o mousse de chocolate e
reserve na geladeira. Decore com limões
frescos quando for servir.

Modo de Preparo
Mousse de Chocolate



Sobremesa

OPÇÃO 2
Docinho de Damasco

com Coco



1 xícara (de chá) de damasco seco
(cerca de 190g)

1 e 1/2 xícara (de chá) de água filtrada

1/4 de xícara (de chá) de açúcar
demerara ou cristal

1/2 xícara (de chá) de coco ralado seco
e sem açúcar

Cerca de 1 xícara (de chá) de coco
ralado para enrolar os docinhos

Ingredientes

Foto: Ana Maria Braga



Coloque o damasco em uma vasilha,
cubra com a água e deixe de molho por
4 horas.

Em seguida, coloque o damasco
hidratado e a água em um liquidificador
e bata até obter uma mistura uniforme.

Misture em uma panela o damasco
batido, o açúcar e a 1/2 xícara de coco.

Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca
de 20 minutos ou até virar uma pasta
mais firme. 

Mexa sempre para não queimar.

Modo de Preparo

Coloque em um prato e espere esfriar.

 Com o auxílio de uma colher de chá,
pegue porções do doce e enrole bolinhas
pequenas.

Eu não precisei untar as mãos para
enrolar. Passe no coco ralado e pronto!!!

Rende: 40 docinhos



Sobremesa

OPÇÃO 3
Founde de Chocolate



Ingredientes

Foto: CyberCook

200g de chocolate meio amargo
picado (preste atenção nos rótulos,
para que adapte à sua restrição)

1/4 de xícara (de chá) de aveia em
flocos (sem glúten)

1/2 xícara (de chá) de água

2 colheres (de sopa) de leite de coco
(opcional)



Prepare o leite de aveia: coloque a aveia
e a água em um liquidificador e deixe de
molho por meia hora. Em seguida bata,
coe e reserve.

Derreta o chocolate como preferir. Eu
derreti no microondas, misturando nos
intervalos.

Coloque o leite de aveia no chocolate
derretido e misture bem, se gostar
adicione leite de coco.

Coloque para esquentar e sirva com as
frutas picadas. Está pronto!

Modo de Preparo

morangos 
uvas 
bananas cortadas em rodelas
kiwis cortados em cubinhos
paçoca cortada em cubinhos
damascos

Acompanhamentos:



Agora é só escolher as suas receitas
prediletas e saborear.

I NSTAGRAM

Não esquece de
postar uma foto do

seu dia feliz e marcar
a gente!

 
@freefoodoficial


