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 O QUE É O MOVIMENTO
SEGUNDA SEM CARNE?

 
 

 O QUE É A CAMPANHA
SEGUNDA SEM CARNE?

É uma campanha mundial que propõe a
conscientização das pessoas a respeito dos

impactos negativos do consumo de produtos
de origem animal para nossa saúde, para

meio ambiente e para o planeta.
 

O objetivo é incentivar a redução do
consumo de carne e, consequentemente, o

aumento do consumo de leguminosas,
frutas, cereais e verduras.

 

Este ano, unindo os

projetos d
e horta e

alimentação

saudável, nossa

escola também

aderiu a essa

campanha. 
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INGREDIENTES:

Almôndegas:

 
150 g de proteína de soja texturizada (escura);
Água para hidratar;
1/3 de um maço de cheiro verde;
1 cebola pequena;
Farinha de rosca;
Sal e pimenta a gosto.

Molho:
 

1 cebola média;
1/2 pimentão;
2 colheres de sopa de azeite;
1/2 lata de molho de tomate;
Sal e temperos a gosto.

ALMÔNDEGAS DE PROTEÍNA
DE SOJA AO MOLHO

MODO DE PREPARO:

Em uma tigela coloque a proteína de
soja texturizada, depois cubra-a com
água fervente;
 

Espere aproximadamente
30 min. ou até que esteja
bem macias;
 

Escorra a água, retirando o máximo possível desta, 
recomendo utilizar um espremedor de batatas;

Em uma tigela coloque a proteína de soja, adicione os
ovos, o cheiro verde e a cebola bem picadinhos, o sal,
a pimenta e misture.

Adicione a farinha de rosca até que essa mistura 
ganhe ponto almôndega (soltando das mãos);

Para o molho, refogue a cebola e o pimentão no azeite, adicione em
seguida o molho de tomate e ajuste o sal e adicione tempero desejar;

Despeje este molho sobre as almondegas.

Faça bolinhas com a colher e asse.
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INGREDIENTES:

Recheio
 

250g de berinjela
Sal a gosto
250g de tofu macio ou firme (que dê para amassar)
Temperos a gosto (orégano, cominho, sal, pimenta)

Molho:
 

1/2 xícara (de chá) de cebola picada
2 dentes de alho picados
1 e 1/2 xícaras (de chá) de extrato de tomate
3/4 de xícara (de chá) de água
1 ramo de manjericão fresco
Uma pitada de açúcar
1/4 de xícara (de chá) de azeitonas picadas
Salsinha a gosto
Pimenta a gosto
Sal a gosto
Azeite a gosto

CANELONE DE BERINJELA E
TOFU

MODO DE PREPARO:

Corte as berinjelas em fatias finas, no
sentido do comprimento. Passe sal dos
dois lados das fatias e coloque-as sobre
um  escorredor, e este sobre um prato.

Deixe descansar por uns 15
minutos.

Guarde os pedacinhos de
berinjela que sobrarem
para o preparo de
refogados e sopas.
 
 

Adicione o extrato de tomate, a água, o ramo de
manjericão fresco, uma pitada de açúcar, tempere com sal
a gosto e deixe cozinhar em fogo baixo por 5 minutos.
Adicione as azeitonas picadas, tempere com salsinha e
pimenta a gosto, e regue com um fio de azeite. Reserve!

Amasse o tofu, e, se quiser, coloque-o em um pano ou
coador e esprema, para deixá-lo mais sequinho.
 

Lave as fatias de berinjela e coloque-as sobre papel toalha ou
sobre um pano de prato limpo, para secar o excesso de água.
 

Coloque uma fina camada de molho sobre uma travessa pequena. E reserve.
 

Tempere com sal, orégano, cominho e pimenta a gosto. E também reserve.
 
 

Coloque uma fina camada de molho sobre uma travessa
pequena. E reserve. Passe cerca de 1 colher de sopa de
molho sobre uma fatia de de berinjela e cerca de uma
colher de sopa do tofu temperado, e enrole.

Coloque esses rolinhos lado a lado sobre a travessa e adicione o restante do molho.
Cubra com papel alumínio e leve para assar em forno preaquecido a 200ºC por cerca
de 20 minutos, para cozinhar a berinjela. Está pronto!
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INGREDIENTES:

2 xícaras de grão de bico cru (deixe de molho de um dia para o outro);
2 dentes de alho;
1/2 cebola picada;
salsinha a gosto;
3 colheres de sopa de azeite de oliva;
sal e tempero à gosto;
2 colheres de sopa de farinha de arroz;
1 colher de sopa de farinha de linhaça ou chia;

FALAFEL DE FORNO

MODO DE PREPARO:

Pré-aqueça o forno à 180 graus. 

Em um processador, bata o grão de bico até que fique em
pequenos pedaços (não deixe virar uma pasta). Coloque o alho,
a cebola, a salsinha, o azeite, a farinha de linhaça e os temperos
e bata até misturar, formando uma massa.

Coloque em um bowl e adicione a farinha de arroz, misture
com a ajuda de uma colher. Em seguida, faça bolinhas e achate.

Coloque em um tabuleiro untado com azeite ou forrado com
papel manteiga. Cuidado, pois a massa não é firme. Se precisar,
molhe as mãos para moldar com mais facilidade.

Pincele um pouco de azeite em cima de cada bolinha e leve ao
forno até que fique dourado e crocante. Está pronto!
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INGREDIENTES:

1 xícara (chá) de Aveia Flocos 
1 xícara (chá) de quinoa cozida
meia xícara (chá) de cenoura ralada
meia cebola ralada
2 dentes de alho amassados
2 colheres (chá) de orégano
1 colher (chá) de páprica
meia colher (chá) de sal
3 colheres (sopa) de cebolinha verde picada
2 colheres (sopa) de gergelim preto
2 ovos

HAMBÚRGUER VEGETARIANO
DE AVEIA E QUINOA

MODO DE PREPARO:

Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes.

Em uma assadeira, com o auxílio de um aro (8 cm de diâmetro),
modele os hambúrgueres.
 

Asse em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de
30 minutos.
 
 

Na metade do tempo vire os hambúrgueres (15 min.).
Sirva.
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INGREDIENTES:

Kafka:

 
300 gramas lentilha crua
1/2 copo farinha de trigo integral
1 unidade cebola
1 unidade limão
1/3 copo folhas de hortelã
1/4 copo cebolinha picada
3 colher sopa óleo ou azeite
1 colher chá sal
1/2 colher chá canela em pó
1/2 colher chá cominho em pó
1/2 colher chá páprica

pasta de berinjela defumada 
(muta'bal):
 

2 unidades berinjela;
3 colher de sopa de tahine;
1 unidade limão;
1 dente alho;
sal e pimenta do reino a gosto.

 

KAFTA VEGANA DE LENTILHA

MODO DE PREPARO:
(Kafka)

Deixar a lentilha de molho por no
mínimo 8 horas na água. Descartar a
água e cozinhar em água nova por 10
minutos.

Bater no processador de alimentos
a cebola com a cebolinha picada e
folhas de hortelã até ficar bem
miúdo.

Adicionar a lentilha cozida e peneirada e bater
com o suco do limão, a canela, o cominho, a
páprica e o sal.
 

Transferir a massa para um recipiente grande e adicionar a farinha
de trigo integral. Misturar com as mãos ou com uma colher de pau.

Modelar no formato da kafta, apertando bem a massa com as mãos.
 

Doure as kaftas em fogo baixo até ficarem
crocantes por fora.

Untar uma frigideira com o óleo

Pode congelar antes ou
depois de grelhar na

frigideira.
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KAFTA VEGANA DE LENTILHA

MODO DE PREPARO:
(Pasta de berinjela defumada - muta'bal)

Adicionar as berinjelas na boca do fogão em fogo baixo.
Quando o lado estiver bem tostado, virar para que toste
todos os lados. Faça isso por aproximadamente 15 minutos.

Em seguida, corte  ao meio para raspar o miolo de
dentro que está completamente macio. Cuidar
para não pegar as partes queimadas.

Adicionar em uma tigela a pasta de berinjela, peneirar o sumo de 1 limão,
picar 1 dente de alho e misturar com o tahine. Misture até formar uma
pasta uniforme. Ajuste de sal e pimenta se desejar.
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INGREDIENTES:

2 xícaras (de chá) de proteína de soja texturizada pequena
1 cebola média
1/2 xícara (de chá) de azeite
1 colher (de sopa) de orégano
1 colher (de sopa) de hortelã desidratada
1 colher (de sopa) de vinagre branco
2 xícaras (de chá) de farinha de trigo
Sal a gosto
Pimenta a gosto

KAFTA DE SOJA ASSADA

MODO DE PREPARO:

Hidrate a proteína de soja com 3 xícaras de água, ou como preferir.
 

Bata esta proteína de soja depois de hidratada com a
própria água mesmo em um liquidificador. Em seguida
lave bem e escorra.

Coloque em uma vasilha, rale a cebola, e acrescente o azeite,
o orégano, a hortelã desidratada, o vinagre, e tempere com sal
e pimenta a gosto.
 

Cubra a vasilha com filme e deixe descansar na
geladeira por cerca de 3 horas, para o tempero
curtir bem.
 

Retire da geladeira e adicione a farinha de trigo
e misture bem

Regue com um pouco de azeite e asse em forno médio pré-aquecido por
cerca de 20 minutos, em seguida vire as kaftas para assar uniformemente.

Deixe assar por mais 15 minutos ou até dourar e está
pronto!
 

Unte uma assadeira com azeite e envolva os palitos com
a mistura, em seguida disponha-os um a um sobre ela.
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INGREDIENTES:

900 g. de batata branca
1 lata de milho
1 lata de ervilha
Temperos a vontade
1 cenoura
8 colheres de farinha de trigo integral, bem cheias
Farinha de Rosca para polvilhar

NUGGETS DE LEGUMES

MODO DE PREPARO:

As batatas devem ser assadas para que não fiquem muito moles.
Corte em pedaços pequenos.

Com o auxílio de um espremedor de batatas ou um
garfo, amasse bem para que seja possível a junção com
os demais ingredientes.

Adicione o milho, a ervilha e a cenoura. Misture bem.

Vá adicionando a farinha aos poucos, até dar o
ponto.

O ponto da massa é bem firme, de forma que dê para
modelar os nuggets.
 

Na metade do tempo é aconselhável que se vire os nuggets para
que fique bem assado dos dois lados. Está pronto!

Depois de modelados, coloque em forma untada e leve
ao forno a 200ºC por cerca de 50 minutos.
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INGREDIENTES:

3/4 xícara de tofu;
1/4 xícara de grãos de bico cozidos inteiros;
1 dente de alho grande;
Sal a gosto;
1 pitada de açafrão;
1 colher de sopa de azeite;
2 colheres de sopa de água;
2 colheres de sopa de polvilho doce;

“OMELETE” VEGANO DE
COGUMELOS E ESPINAFRE

MODO DE PREPARO:

Bata no liquidificador ou processador de alimentos todos os
ingredientes, até formar uma massa bem homogênea.

Despeje o conteúdo em um saco de confeitar ou
saquinho plástico limpo e seco.

Refogue os vegetais.

Aqueça uma frigideira não aderente em fogo médio
e unte-a com azeite.

Faça uma abertura de 1 cm na ponta do saquinho e distribua a massa
na frigideira, fazendo um espiral do centro para as extremidades.

Quando a parte inferior começar a tostar, dobre o omelete ao meio e
está pronto!

Quando a parte superior do omelete estiver
escurecendo, vire-o e adicione os vegetais.
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INGREDIENTES:

1 pé de repolho verde
4 cenouras médias
2 latas de milho
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de açúcar
1 colher de sopa de vinagre
5 colheres de sopa de maionese vegetal
1 colher de sopa de mostarda
3 cebolinhas verdes, picadas
Castanha ou nozes à gosto

SALPICÃO VEGETARIANO

MODO DE PREPARO:

Pique o repolho o mais fino que conseguir.

Descasque as cenouras e use o próprio descascador para fazer
fatias compridas. Corte estas em tiras fininhas e coloque-as
numa peneira ou escorredor junto com o repolho.

Misture o sal, o açúcar e o vinagre e deixe a peneira sobre uma
tigela, para escorrer, por 30 minutos.

Leve uma panela pequena com água para ferver.

Apoie as espigas de milho em pés sobre uma tábua e corte os grãos
usando uma faca de pão ou uma faca pequena de serra.

Passados os 30 minutos, esprema o repolho e a cenoura para tirar o
excesso de líquido e coloque-os numa tigela.
Acrescente o milho, a maionese, a mostarda, nozes e a cebolinha. Ajuste o
sal, se necessário. Está pronto!

Cozinhe os grãos em imersão ou no vapor, por cerca de 
5 minutos, ou até ficarem macios e doces.
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INGREDIENTES:

1 xícara de grão de bico (cru)
4 folhas de louro
1 xícara de cogumelo paris fresco
2 colheres (sopa) de azeite
1 colher (sopa) de semente de mostarda
6 dentes de alho picados
1 cebola grande picada
1 vidro de palmito cortado em rodelas
2 xícaras de polpa de tomate
1/2 xícara de água
Cebolinha a gosto
200 g de creme de leite vegetal (ou bebida de amêndoa com um
pouco de amido de milho)
1 colher (sopa) de sal

STROGONOFF VEGANO DE
GRÃO DE BICO E PALMITO

MODO DE PREPARO:
(Grão de bico)

Deixe o grão de bico de molho, imerso em água por
pelo menos 8 horas.
 

Escorra e coloque o grão de bico em uma panela de
pressão.

Encha a panela de água, de forma com que fique uma camada de
água de pelo menos 5 centímetros acima do grão de bico.
Adicione as folhas de louro.

Leve ao forno e deixe ferver por 20 minutos
após iniciar a pressão. Deixe esfriar e reserve.
 

Lave os cogumelos e corte em fatias finas.

Leve ao fogo em uma frigideira pré-aquecida por 5 minutos,
até que o cogumelo solte a água. Escorra e reserve.
 

MODO DE PREPARO:
(Cogumelo paris)
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STROGONOFF VEGANO DE
GRÃO DE BICO E PALMITO

MODO DE PREPARO:
(Strogonoff)

Em uma panela grande pré-aquecida, coloque o azeite
e as sementes de mostarda.

Frite até que elas comecem a dourar, ou até que
comecem a "saltar".

Adicione o alho e a cebola e refogue por 3 minutos.

Acrescente o grão de bico, o palmito picado e os cogumelos,
deixando em fogo baixo por aproximadamente 5 minutos.

Mexa delicadamente para o grão de bico e palmito não
desmancharem. Acrescente a polpa de tomate e a água.

Adicione o sal e deixe cozinhar, em fogo baixo, por 10 minutos.
 

Desligue o fogo e acrescente o creme de leite de caju e a cebolinha.
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INGREDIENTES:

1 xícara (chá) de quinoa em grãos
1 tomate médio picado em cubos sem pele e sem sementes
1 cebola média picada
1 dente de alho grande picado
3 colheres (sopa) de salsinha picada
2 colheres (sopa) de hortelã picada
Suco de 1 limão
2 colheres (sopa) de azeite de oliva extra-virgem
1 colher (chá) de sal

TABULE DE QUINOA

MODO DE PREPARO:

As sementes de quinua são cobertas por uma camada de saponina, uma
resina amarga que, ao entrar em contato com a água, fica feito sabão,
por isso recomenda-se lavá-las sob água corrente, esfregando-as com a
mão, até que tenha sido eliminado qualquer traço da substância.

Leve ao fogo médio uma panela pequena a
quinoa com 2 xícaras (chá) de água filtrada.
Deixe cozinhar por 25 minutos, com a
panela parcialmente tampada, até que a
água seque.

Coloque a quinoa em uma tigela e
deixe esfriar.

Misture todos os ingredientes restantes a quinoa,
mexa bem e leve a geladeira.
 

Uma boa maneira de se testar é
provando uma semente crua; se ainda se

sentir um gosto amargo, é porque a
resina continua presente. A quinua

estará pronta para ser utilizada quando a
água não apresentar aspecto

saponiforme.
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