
Creme de Milho 

 

Ingredientes: 

 2 Latas de milho (não é necessário escorrer) 

 2 Cebolas médias picadinhas 

 2 Latas de leite (a mesma medida do milho) 

 2 Colheres  de sopa (“de mãe…”) de amido de milho 

 Salsa q.b. 

 Sal 

 1 Colher de sopa de margarina (para refogar a cebola) 

 Ou Azeite 

 q.b. de água 

 Caldo de legumes (opcional) 

 

Preparação: 

Refoga-se a cebola na margarina ( ou no azeite) até ficar translucida. 

Triturar o milho, com o leite e o amido de milho até ficar um creme (num copo misturador, 

varinha mágica ou “1,2,3”…). 

Juntar esse creme à cebola já refogada e acrescentar água até obter a consistência desejada. 

Rectificar temperos e deixar levantar fervura. 

Acrescentar a salsa picada, a gosto, no prato, para dar sabor e cor. 
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Torta de Espinafres com Queijo Cremoso 

 

Ingredientes: 

 400 grs de espinafres congelados (se forem espinafre frescos…considerar um molho 

grande! ) 

 2 colheres de sopa de óleo  

 2 ovos inteiros 

 ½ xícara de arroz cozido 

 ½ xicara de farinha de trigo 

 ½ xicara de queijo ralado (parmesão ou similar) 

 ¼ xicara de molho de soja ou molho inglês 

 1 colher de chá de fermento 

 q.b. de sal 

 

Preparação: 

Triturar todos os ingredientes no “1,2,3” (ou com a varinha mágica, ou num robô de cozinha). 

Levar ao forno, durante cerca de quinze minutos, a 170/180 º, num tabuleiro untado e forrado 

com papel vegetal (este untado também!). 

Quando estiver assado, desenforma-se para cima de um pano de cozinha. 

Barra-se com o queijo cremoso e começa-se a enrolar do lado mais largo. 

Depois de enrolado, fica mais uns minutos ainda envolto no pano,até consolidar o formato. 
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Chili Vegetariano com Soja 

 

Ingredientes: 

 200 gr. de soja texturizada granulada 

 1 Cebola grande picadinha 

 2 ou 3 dentes de alho picados 

 1 Lata de feijão encarnado das grandes ( a quantidade é variável, já que depende do 

gosto de cada um…) 

 1 Lata pequena de tomate em cubos ou polpa de tomate 

 Sal q.b. 

 Pimenta q.b 

 1 Malagueta (sem sementes) picadinha ou,na sua falta, molho de piri-piri (tabasco ou 

similar) na quantidade que desejar  

 Paprika ( ou colorau) q.b. 

 Cominhos q.b. 

 Coentros ou salsa picadinhos para polvilhar  

  

Preparação: 

Começa-se por hidratar a soja, cobrindo-a com água bem quente e acrescentando-se dois 

limões cortados (sumo e casca). 

Ao fim de 15 a 20 minutos, escorre-se a água onde esteve a demolhar a soja e passa-se a soja 

por água corrente, num coador,até que a água fique o mais limpa possível. Retirando assim o 

“sabor a papel” que a soja possui. 

Entretanto prepara-se um bom refogado, com o azeite, a cebola,o alho e o tomate (ou a 

polpa).  

Acrescenta-se a soja devidamente espremida, tempera-se e deixa-se apurar durante alguns 

minutos.  

Entretanto junta-se o feijão, rectifica-se novamente os temperos e deixa-se apurar. 

Serve-se com arroz branco e “tortilhas de milho” (nachos) 
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Creme de Côco com Calda de Ameixa 

 

Ingredientes: 

Creme: 

 1 litro de Leite 

 1 lata de leite de côco 

 ½ xicara de côco ralado (opcional) 

 6 a 8 colheres de sopa de açúcar 

 2 colheres de sopa de amido de milho 

Calda: 

 1 xicara de açúcar 

 2 xicaras de água  

 200 grs de ameixas 

 

Preparação: 

Para o creme:  

Leve o leite de vaca e o leite de côco ao lume, juntamente com o açucar.  

Quando levantar fervura, acrescenta-se o amido de milho previamente diluído num bocadinho 

de leite frio. 

Deixe levantar fervura até engrossar. 

 

Para a calda:  

Coloque a água a ferver com o açúcar, até começar a formar ponto de pérola. Nessa altura, 

acrescente as ameixas e deixe ferver mais um pouco. Se a calda ficar muito espessa, basta 

acrescentar mais um pouquinho de água e deixar ferver novamente. 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIas0f-zx8gCFQIoGgod87EIXQ&url=https://www.nestle.com.br/site/cozinha/receitas/Manjar_Branco_Especial.aspx&bvm=bv.105039540,d.d2s&psig=AFQjCNGc3tzm3clYO7ACAJsOETCyqV5FBg&ust=1445099095909281

