


Índice
Petiscos
Guacamole
Hummus
Marmelada de kiwi
Pesto de brócoli
Queixo untable ás herbas
Tortilla de verduras ao allo
Triángulos de espinacas
Empanadillas capresas
Emparedado de setas con teriyaki

Primeiros
Croquetas cremosas
Caldo de fabas
Garavanzos con verdura
Lentellas con pemento picante
Lentellas mar e terra
Sopa de cogumelos
Sopa de miso
Crema de espinacas
Tomates recheos con tofunesa de remolacha
Cogollos con salmorejo e arroz
Arroz con remolacha
Champiñóns con prebe de iogur
Empanada de soia tipo zorza
Empanada Máxima
Pementos recheos
Ensalada de garavanzos



Ensalada de lentellas
Ensalada de picnic
Ensalada tépeda de arroz

Segundos
Albóndegas de tofu e espinacas
Albóndegas de lentellas
Arroz con nata
Arroz, espinacas e crema de coliflor
Arroz meloso
Berenxena rechea de quinoa e bulgur
Berenxena rechea con salsa de coliflor
Cabaciña rechea
Cabaciñas redondas recheas
Fíos de cabaciña con salsa de queixo
Falafel ao forno
Guiso de soia texturizada
Hamburguesas de azukis
Hamburguesas de champiñóns
Hamburguesas de soia e espinacas con arroz
Hamburguesas de tofu
Hamburguesas de paínzo
Pasta con salsa de queixo
Pasta con feixóns verdes, pesto e vinagre
Pasta con pisto
Tallaríns mariñeiros
Fideos de soia con verduras
Lasaña Vacaloura
Quiche de tofu
Seitán con noces e pasas



Chouriveganos Definitivos
Fajitas de seitán

Sobremesas
Plátanos empanados
Twin Peaks Cherry Pie
Xeado de fresa con xarope
Xeado de chocolate
Filloas recheas de crema de cacao
Bochos con froitos secos
Canutillos recheos de crema pastelera
Biscoito de chocolate
Torta de café

Bebidas e varios
Batido de fresas con herbas aromáticas
Batido de nectarina
Lombarda en conserva





Guacamole

Ingredientes
-2 aguacates maduros
-1 tomate mediano
-1/2 cebola mediana
-Unhas gotas de zume de  lima
-1 cullerada de cilantro
-Sal

Preparación.
1. Baleira os aguacates cunha culler, e conserva o óso de polo menos un. 
Esmaga a súa carne cun garfo, engade as gotas de limón e mestura 
para que non se oxide. 
2. Pica a cebola e o tomate en cubos moi pequenos, engádeos ao 
aguacate e mistura esmagando todos os ingredientes. Non empregues 
batedor para esta receita, pois a cebola triturada dese xeito cambia de 
sabor e alteraría o resultado final.
3. Engade o sal e o coandro, e intégraos. Coloca o óso ou ósos dos 
aguacates no centro e aproxima o máis posible o teu mole a eles, así 
conservaráse máis tempo. E xa está! É unha salsa realmente deliciosa, 
que podes comer con triángulos de trigo, con pan, con verduras crúas... 
có que máis che guste!



Hummus

Ingredientes
-400g de garavanzos cocidos

-2 culleradas de tahine
-2 dentes de allo

-1/2 vaso de auga
-Zume de medio limón

-Sal, aceite de oliva virxe
-Sementes de sésamo torradas 

Preparación
É tan sinxelo que non precisa pasos! Enxuga os garavanzos e 
escórreos ben. Colócaos no accesorio picador do batedor, xunto co 
resto de ingredientes, a excepción das sementes de sésamo e o aceite. 
Bate ben, ata obter unha crema suave, de textura homoxénea e sen 
grumos. Colócaa nun recipiente para servir, e decora cun fío de aceite 
de oliva e as sementes de sésamo.

Podes esparexer pemento, doce ou picante, por riba. E, para comer este 
manxar, podes facelo con colíns de pan, pan pita, hortalizas cortadas 
en bastóns... Ou pódelo empregar para completar outros pratos, como 
emparedados, canapés... Xa verás como se che ocorren mil ideas en 
canto o paladees!



Marmelada de kiwi

Ingredientes (aprox. 350g): 1/2 quilo de kiwis, zume de medio limón, 3 
culleradas de azucre ou outro adozante e auga
Preparación
1. Pica os kiwis moi miúdos,  así evitaremos que queden grandes grumos.
2. Pon a cocer os kiwis co zume de limón e máis auga, a necesaria para 
cubrir a froita. Se houbese exceso de auga coa cocción se evaporaría.
3. Remove moi a miúdo, para axudar a que os kiwis se desfagan.
4. Cando comece a espesar pola perda de auga, engade o azucre e 
continuamos removendo ata acadar a textura dunha marmelada.
Para unha textura inda máis fina, pódelo bater. Bo proveito!



Pesto de brócoli
Ingredientes
-1 arboriño de brócoli
-2 dentes de allo
-25g de piñóns
-1-2 culleradas 
de lévedo de cervexa
-200ml aceite de oliva

Preparación
1. Lava o brócoli e separa as diferentes cabezas do tallo. Ferve estas en 
auga con sal, durante un ou dous minutos, para que non perdan as 
propiedades nutricionais. Escórreo e déixao arrefriar.
2. No accesorio para picar do batedor, bota todos os ingredientes, 
incluído o brócoli. Se non collen todos xuntos, divídeos en dúas partes e 
tritúraas por separado. Bate durante un par de minutos, ata que os 
ingredientes estean todos integrados nunha pasta densa. Se queres 
unha salsa máis líquida, engade máis aceite.
3. Conserva nun tarro de cristal pechado no frigorífico. O pesto estará 
máis rico ao día seguinte, cando os sabores teñan asentado.

E xa está! Como podes comprobar, é unha receita tan sinxela como 
rica! Así que a desfrutala acompañando ás túas comidas ;)



Queixo untable ás herbas 

Ingredientes (1 tarrina): 400g de tofu suave, 2-3 culleradas de nata 
vexetal para cociñar, 1 cullerada de lévedo nutricional ou de cervexa, 1 
culleradiña de limón, 1 culleradiña de sal, 2 culleradiñas de cada unha das 
túas especias favoritas: albahaca, pirixel, ourego, cilantro..., 1-2 
culleradiña de aceite de oliva.
Preparación
É tan sinxelo como bater todos os ingredientes co batedor, ata obter 
unha pasta densa que se poida untar. Podes ir engadindo os 
ingredientes e probando, para rectificalo no que fose preciso para que 
se acomode ao teu gusto!
Este queixo débelo comer en pouco tempo, porque o tofu, unha vez se 
expón ao ar, comeza a agrearse e pode estragar o sabor do queixo. De 
todos os xeitos, como está ben bo, non queda dúbida de que o rematarás 
axiña! :D



Tortilla de verduras ao allo
Ingredientes.
-Media cabaciña mediana
-1 tomate natural
-2 dentes de allo
-4 culleradas de 
fariña de garavanzos
-8 culleradas de auga
-1 cullerada de lévedo de cervexa
-Cúrcuma (ao gusto)
-Pementa, sal, aceite de oliva.
Preparación. 
1. Lava e corta a cabaciña lonxitudinalmente en catro cuartos. Logo, 
eses cuartos, en láminas dun par de centímetros de grosor. Lamina os 
dentes de allo, e lava e pica o tomate en dados. Reserva.
2. Mestura a fariña coa auga, ata que quede unha pasta de consistencia 
similar ao ovo batido. Engade sal, cúrcuma para dar cor, pementa ao 
gusto, o lévedo de cervexa e mais os dados de tomate. Remexe ben para 
que todos os ingredientes se distribúan uniformemente.
3. Quenta un pouco de aceite de oliva nunha tixola, e rustre o allo. 
Cando comece a abrandar, engade a cabaciña a lume medio-alto, para 
que se frixa mais non se desfaga. Engade sal e remove de cando en vez.
4. Unha vez a cabaciña estea transparente mais firme, engade a 
mestura da fariña, e procura que os ingredientes se distribúan 
homoxeneamente. Quéntaa a lume baixo.
5. Cando a masa calle por abaixo, dálle a volta servíndote dun prato. 
Repite o proceso polo outro lado, e serve. Que rico!



Triángulos de espinacas
Ingredientes (12 triángulos)
-3 follas de pasta filo 
-400g de espinacas frescas.
-1/2 cebola mediana.
-Allo en po ao gusto.
-40g de pasas
-15g de piñóns
-1 cullerada de zume de limón
-Sementes de sésamo
-Aceite de oliva, sal.
Preparación
1. Pica a cebola en brunoise. Rústrea nunha tixola a lume baixo cun 
pouco de aceite de oliva. Cando comece a estar transparente, engade as 
espinacas, e deixa cociñar remexendo de cando en vez. Engade o sal.
2. Engade os piñóns, as pasas e o allo en po, e deixa que se fagan uns 
minutos máis. Non fai falla que hidrates previamente as pasas. Cando 
estean, retira do lume e engade a cullerada de limón. Remexe
3. Para facer os triángulos, estende as follas de pasta filo e córtaas ao 
largo en tiras duns 4 dedos de ancho. Pon unha cullerada de recheo na 
esquina inferior esquerda, coa forma dun triángulo rectángulo. Logo vai 
dobrando a masa co recheo, mantendo a forma  triangular. Repite o 
proceso ata que teñas os 12 triángulos
5. Prequenta o forno a 180º, e, nunha bandexa apta para o forno, 
dispón os triángulos. Píntaos con aceite de oliva por enriba e bota as 
sementes de sésamo. Fornea ata que a pasta filo estea dourada.



Empanadillas capresas

Ingredientes (8 empanadillas)
Para a masa
250g de fariña de trigo integral*
60ml de auga
40ml de viño branco
60ml aceite de xirasol
Sal
Para o recheo
1 tomate pequeño cortado en 
dados
100g de mozzarella vegana
10 olivas negras
1 cullerada de pesto vegano
Sal

Para o pesto (sobrará)
25g de menta verde fresca
 25 gr de piñóns
1 ou 2 dentes de allo
1 cullerada de lévedo de cervexa
50 gr de aceite de oliva virxe
Sal e pementa



Preparación
1. Pesto: Coloca todos os ingredientes no vaso dun batedor, excepto o 
aceite, a sal e a pementa, e báteos. Unha vez estean triturados, engade 
a sal e a pementa e, pouco a pouco, o aceite de oliva, e continúa batendo 
ata acadar a consistencia que desexes. Reserva.
2. Masa: Pon todos os ingredientes nun bol e mestura ben ata que se 
integren. Pasa a masa a unha superficie lisa enfariñada e amasa con 
forza durante 10 minutos. Deixa repousar alomenos unha hora, envolta 
nun pano limpo. Se a masa queda demasiado dura, vai engadindo 
culleiradas de auga pouco a pouco. Se queda demasiado branda sigue 
amasando con unha boa cantidade de fariña sobre a superficie. 
3. Recheo: Lava o tomate e córtao en anacos pequenos, e as olivas en 
láminas finas. Colócaos nun bol e escorre ben os líquidos, que quede o 
máis seco posible. Engade un pouco de sal e a cullerada de pesto, e 
remexe ben.
4. Cando a masa estea lista, prequenta o forno a 180º. Vai collendo 
anacos da masa e dálles forma de bola, que che colla no puño da man. A 
continuación estíraos cun rodillo ou, no seu defecto, cunha botella de 
cristal limpa, ata que queden láminas redondas moi finas. Pon un pouco 
do recheo nunha das metades de cada unha destas láminas, 
comenzando por un pouco de queixo, e a continuación colocando unha 
cullerada do resto do recheo. Dobra a masa sobre si mesma, para que 
tomen a forma das empanadillas, e sela os bordes apretando cun garfo. 
Pincha a superficie un par de veces có garfo para que respiren, 
colócaas na reixa do forno sobre papel vexetal e deixa que se cociñen 
uns 30 minutos ou ata que estean douradas.
E listo! Agarda a que arrefríen un pouco para comelas, porque o tomate 
collerá moita temperatura no forno. Bo proveito!



Emparedado de setas con teriyaki
Ingredientes

-2 rebandas de pan de molde
-3-4 de setas

-1 folla de leituga
-1/4 de cenoria mediana

-1 cullerada de “espaguete” de apio 
-1 cullerada de brotes de soia

-Salsa teriyaki
-Pementa

Preparación. 
1. Lava os pleurotus e déixaos repousar durante unha hora nun prato, 
regados con salsa teriyaki. Pasado ese tempo, fainos nunha prancha 
sen engadir aceite, só coa salsa teriyaki na que os marinaches e un 
pouco de pementa. Deixa que se pasen ben por ambos lados.
2. Mentres tanto, lava a leituga e escórrea ben, corta a cenoria en 
bastonciños, e usa un pelador de verduras nunha rama de apio para 
conseguir os espaguetes. 
3. Quenta as rebandas de pan de molde nun torrador ou, no seu defecto, 
nunha tixola sen aceite. 
4. Para montar o emparedado, coloca primeiro a leituga, a continuación 
a cenoria, o apio e os brotes de soia. Por último, dispón, aínda quentes, 
as setas.

Sinxelo, saboroso e refrescante!!! :D





Croquetas cremosas

Ingredientes (16 croquetas):
-140g de tofu
-60g de paínzo
-1 cenoria
-Pan relado (para rebozar)
-Aceite de xirasol
sal e pementa.

Preparación
1. Escorre ben o tofu colocándoo entre dous pratos e sobre papel 
absorbente, cun peso sobre o alto. Déixao así un bo anaco, ata que o 
papel empape bastante soro.

2. Coce o paínzo en abundante auga durante 20 minutos. Se quedase 
seco neste tempo, engade auga. Escorre (se fose preciso), e reserva.

3. Pela e rela a cenoria e desrai o tofu un pouco no vaso do batedor. 
Engade o paínzo, o sal e a pementa. e báteo ben ata conseguir unha 
pasta densa e manexable. Se podes deixar repousar esta mestura na 
nevera un par de horas é recomendable que o fagas, aínda que non 
imprescindible.

4. Forma boliñas pequenas coa masa entre as palmas humedecidas das 
mans. Podes rebozarlas con esta forma, ou esmagalas un pouco para 
que teñan unha forma de croqueta máis tradicional. Pásaas polo pan 
relado, e fríteas en abundante aceite de xirasol ben quente.



Caldo de fabas
Ingredientes (4 persoas):
1 lata de faba cocidas 
(ou  70g de fabas crúas)
4 cenorias
1 porro
300g de cabaza
3 patacas medianas
300g de verdura de 
folla escura
Sal
1 litro e 1/2 de auga 
Preparación
1. Se empregas fabas crúas, remóllaas 8 horas. Pasado este tempo, 
cóceas en auga con sal o tempo que precisen, e reserva.
2. Pela as cenorias e párteas en anacos, non fai falla que sexan 
regulares. Pica tamén a cabaza e o porro, e bótao todo xunto a cocer en 
litro e medio de auga, durante 20 minutos
3. Pela e pica as patacas en anacos irregulares, e cóceas durante 20 
minutos en auga con sal. Reserva.
4. Lava e pica as follas de verdura, e escáldaas en auga fervendo 
durante 2 ou 3 minutos, escórreas e resérvaas.
5. Cando as cenorias, o porro e a cabaza estean cocidos, tritúraos cun 
batedor de cociña xunto con toda a auga da cocción. Quedará unha 
crema lixeira. 
6. Nunha pota grande, bota a crema, a verdura de folla, as patacas e as 
fabas. Remexe ben e dálle un último fervor antes de servir. Rectifica o 
sal se fose preciso.



Garavanzos con verdura
Ingredientes (8-10 pratos): 
-500g de garavanzos cocidos 
-1/2 cebola grande
-3 dentes de allo
-1 cabaciña mediana
-2 porros pequenos
-5 cenoria medianas
-1 nabo
-5 ou 6 feixóns verdes
-100g de espinaca fresca 
-2 patacas medianas
-2 litros de auga e 250ml
-Pemento picante
-Aceite e sal.

Preparación
1. Pela e pica toda a verdura, excepto as patacas. Fai un rustrido coa 
cebola, o allo e un pouco de aceite de oliva nunha pota grande. Cando 
estean brandos, engade o resto da verdura, excepto os garavanzos e  
as patacas. Sala ben e dálle unhas voltas. Tras un par de minutos, 
engade os dous litros de auga. Déixao cocer por 15 minutos.
2. Retira do lume e tritura cun batedor, incluído o líquido. Devólveo á 
pota, engade os 250ml de auga e engade pemento picante, ao gusto.
3. Pon a pota ao lume, e, mentres acada o punto de ebulición, pela as 
patacas, cháscaas e engádeas á pota xunto cos garavanzos. Deixa 
cocer por outros 20 minutos.



Lentellas con pemento picante

Os guisos de lentellas son pratos moi nutritivos que sempre é bo ter a 
man para os días fríos.

Ingredientes (8 racións): 150g de lentellas, 1/2 cebola grande, 2 
dentes de allo, 1 cenoria, 1 rama de apio, 60g arroz integral, un puñado 

de espinacas frescas (50g aproximadamente), 2 patacas medianas, 4 
culleradas de salsa de tomate caseira ou tomate frito, 1 cullerada de 

pemento picante (preferiblemente afumado), 1/2 de auga, sal e aceite de 
oliva.



Preparación
1. Remolla as lentellas 12 horas, enxáugaas e déixaas escorrer.
2. Pica a cebola, o allo, a cenoria e o apio. Nun fondo de aceite na pota 
na que vaias cociñar, rustre primeiro a cebola. Cando comece a estar 
branda, engade o allo, o apio e a cenoria. Déixao rustrir, remexendo de 
cando en vez. Engade sal, e aproveita para pelar as patacas.
3. Cando as verduras estean cociñadas, engade as espinacas, a salsa 
de tomate, as lentellas, o arroz e as patacas, chascándoas en anacos 
pequenos para axudar a que o caldo espese. Engade o pemento afumado 
e remexe. Deixa que se cociñe todo durante uns tres minutos.
4. Engade a auga. No noso caso, cociñamos en olla rápida, deixando ao 
lume durante 10 minutos dende que a válvula estaba completamente 
levantada e comezaba a saír vapor. Se empregas unha olla 
convencional, deixa cocer o guiso durante o tempo estipulado para a 
clase de lentellas que empregues.
Deixa repousar e serve as lentellas quentiñas!



Lentellas mar e terra
Ingredientes

-500 gr de lentella pardina
-3 setas picadas

-15 gr de espaguete de mar 
deshidratado

-1 cenoria
-1/2 cebola mediana

-1/2 porro grande
-2 ramas de coliflor picadas
-As follas tenras interiores

 da coliflor picadas
-1/2 vaso de pemento vermello

 picado
-1/2 vaso de pemento verde

 picado
-2 culleradiñas de pementón

-2 pastillas de caldo
-Sal, pementa (ao gusto), e aceite

Preparación
1. Rehidrata as algas durante uns 10 minutos en abundante auga.
2. Lava e pica todas as verduras en anacos pequenos. Pon todos os 
vexetais, as lentellas e as algas nunha pota alta, así como as especias, a 
sal e o aceite. Engade auga ata que cubra 3-4 dedos por enriba e 
déixao cocer a lume suave ata que as lentellas estean tenras 
(aproximadamente 30 minutos).



Sopa de cogumelos

Ingredientes (4 persoas): 2 culleradas de cebola picada moi fina, 2 
culleradas de cenoria picada en brunoise, 3 setas picadas en brunoise, 
2 pastillas de caldo vexetal, 1 cullerada de pirixel picado, 1 litro de auga 
quente, cúrcuma ou colorante, aceite de oliva e sal. 

Preparación: 
1. Rustre a cebola e a cenoria nunha cazola con un pouco de aceite de 
oliva e sal a lume forte. Cando comece a tomar color, engade os 
cogomelos e deixa dourar 4 minutos mais. 
2. Engade a auga, o caldo, a cúrcuma e o pirixel picado, e deixa que se 
cociñe a lume baixo durante 10 minutos. 
3. Non hai paso 3! Xa está lista para servir. Bo proveito! :D



Sopa de miso
Ingredientes (4 persoas): 
-1/2 cebola picada moi fina. 
-1 cenoura picada moi fina. 
-1 lasca de lombarda, picada 
moi fina. 
-5 gr de espaguete de mar 
deshidratado.
-2 culleiradas de pasta de miso.
-1 culleirada de pirixel picado. 
-1 culleirada de salsa de soia. 
-1300 ml de auga quente. 
-1/2 pastilla de caldo vexetal. 
-3 puñados de fideos finos sen 
ingredientes de orixe animal. 
-Aceite de oliva e sal. 

Preparación: 
1. Rehidrata o espaguete de mar segundo as instruccións, e pícao fino. 
2. Nunha pota rustre a cebola, a cenoura, a lombarda e o pirixel con un 
chorro de aceite de oliva e sal ata que collan cor escura. 
3.Engade a auga quente, a salsa de soia, a pastilla de caldo e os 
espaguetes de mar, e deixa cocer a lume medio durante 7-8mins. 
4. Rectifica de sal. Engade os fideos e coce 4 minutos máis. Retira do 
lume, engade o miso, e remove ben ata que se disolva. 
Xa está lista para disfrutar! Quentiña e saborosa!



Crema de espinacas

Ingredientes (1 ración)
-120g de espinacas crúas

-60g de patacas
-10g de cebola

-Auga, aceite de oliva e sal
-Picatostes (opcional)

Preparación
1. Lava as espinacas, córtaas e escáldaas durante 1-2 minutos para 
quitarlle os oxalatos. Tira ese auga.
2. Pela a pataca e pártea, e colócaa nunha ola. Engade a cebola e as 
espinacas, e cubre os ingredientes de auga (non botes demasiada para 
que non quede moi líquida, logo terás oportunidade de corrixir a 
cantidade de auga). Déixaos cocer durante uns 15-20 minutos.
3. Bate o contido da ola no batedor, incluída a auga, ata obter unha 
crema espesa. Se é demasiado espesa para ti, este é o momento de ir 
engadindo auga aos poucos e batendo, ata acadar a consistencia 
desexada.
4. Vérteo de novo na ola e dálle un último fervor.
E xa a podes servir! Para ilo, podes optar por decorala cun fío de aceite 
de oliva e cuns picatostes, ou, se non tes, podes partir en trociños pan 
integral tostado, que fará a mesma función. Bo proveito!



Tomates recheos con tofunesa de 
remolacha

Esta receita segue os consellos dunha seguidora de Vacaloura ;)

Ingredientes para un comensal: 3 tomates pequenos, 10g de arroz 
integral, 1 cullerada de olivas negras, 1 cullerada de millo doce cocido, 1 
cullerada de brotes de soia, 1 cullerada de brotes de allo tenros, e sal.
Ingredientes para a veganesa de remolacha (sobrará): 1 remolacha 

cocida, 75g de tofu, 2 dentes de allo, 1 culleradiña de sal, 1-2 culleradas 
de aceite de oliva virxe, e 1 cullerada de zume de limón.



Preparación
1. Comeza pola tofunesa: tritura a remolacha, o tofu e o allo no batedor. 
Engade o zume de limón, 1 cullerada de aceite e a sal. Bate ata ter unha 
crema espesa. Se queres que quede máis suave, engade aceite. Reserva.
2. Coce o arroz durante 20 mins. en auga con sal. Escorre e reserva.
3. Lava os tomates e córtalles a parte de arriba, a “tapa”. Baléiraos e 
coloca a súa carne, ben escorrida de líquidos, nun bol.
4. Engade á carne do tomate os brotes de soia e allo, as olivas 
cortadas en láminas, o millo e o arroz. Engade sal e remexe ben.
5. Coloca no fondo do prato unha capa de tofunesa e, sobre ela, os 
tomates baleirados. Éncheos primeiro cunha cullerada da tofunesa, e 
logo con culleradas do recheo ata que sobresaia un pouco por riba.
E listo! Un prato fresco e saboroso e moi colorido!



Cogollos con salmorejo e arroz
Ingredientes (1 comensal)

-2 cogollos de leituga
-80g de arroz integral

-1/4 de cebola mediana
-250ml de auga

-125 g de tomates maduros
-25 g de pan duro

-25ml de aceite de oliva
-1/2 dente de allo

-sal
Preparación
1. Salmorejo: Escalda os tomates en auga fervendo durante un minuto. 
Déixaos arrefriar e, cando poidas manipulalos, quítalles a pel. Esmigalla 
o pan en anacos pequenos, e ponos no vaso do batedor. Engade o 
tomate en anacos, un pouco sal, allo e aceite de oliva. Tritúrao ata que 
teña a consistencia dunha crema. Consérvao no refrixerador ata o 
momento de servir.  
2. Pica a cebola en brunoise, e rústrea nun pouco de aceite. Engade o 
arroz, dálle unhas voltas e agrega a auga cun pouco de sal. Deixa que 
coza 20 minutos e, cando estea cocido, refréscao baixo a billa. 
3. Lava os cogollos, e córtaos en en cuartos. Colócaos nun prato amplo 
formando un círculo. Mestura o arroz có salmorejo, e verte esa mestura 
enriba dos cogollos. E xa o podes comer!!!



Arroz con remolacha

Ingredientes
-¼ escaso de remolacha crúa 
relada. 
-1 cullerada de aceite de oliva. 
-150 gr do alimento branco 
que queiras tinguir, xa cociñado. 

Preparación
1. Nunha tixola, rustre lixeiramente 
a remolacha crúa co aceite de 
oliva a lume baixo durante 4-5 
minutos. 
2. Engade os alimentos que 
desexes tinguir e saltéaos durante 
uns minutos, ata que adquiran a 
cor uniformemente. 
Neste caso utilizamos arroz e 
champiñóns, pero podes usar 
coliflor, espárragos, pataca, col... 
todo o que se che ocorra!



Champiñóns con prebe de iogur
A idea orixinal de Creativegan, unha grandísima cociñeira! 

Ingredientes:
-1 lata grande de champiñóns
-3 culleradas de pirixel picado
-1 iogur de soia sen azucre
-1 cullerada de nata vexetal
-1 cullerada de zume de limón
-3 dentes de allo
-1 cullerada de cilantro
-1 culleradiña de pementón 
picante
-50g de arroz integral
-Aceite de oliva e sal

Preparación
1. Coce o arroz en auga con sal durante 20 minutos, escorre e reserva.
2. Enxuga os champiñóns. Rústreos en aceite a lume alto con sal e o 
pirixel. Deixa que se cociñen ata que estean secos e un pouco dourados.
3. Mestura o iogur de soia coa nata e o zume de limón, e engade sal. 
Pica os dentes de allo en anacos pequenos e engádeos, remexendo ben.
4. Coloca os champiñóns nun prato e verte por riba o prebe de iogur.
5. Quenta unha cullerada de aceite de oliva e engade o pementón. Deixa 
que se cociñe un momentiño, e bótao por riba do prebe de iogur e os 
champiñóns. Esparexe por riba o coandro e serve acompañado do 
arroz. Un prato sinxelo, rápido, e delicioso!!! :3



Empanada de soia tipo zorza

Ingredientes: 2 placas de masa de empanada, 200g de soia 
texturizada fina, 60g de tomates deshidratados, 4 dentes de allo, 2 

vasos de auga (da que uses para hidratar os tomates), 1/4 de pastilla de 
caldo vexetal, 1 cullerada de ourego, 2 culleradas de chimichurri, 2 

culleradas de pementón doce afumado, 8 culleradas de aceite de oliva, 
sal, 1 cebola grande, 300g de queixo vegano que funda.



Preparación
1. Un día antes de facer a empanada, terás que macerar a soia 
texturizada. Quenta no aceite indicado o pimentón doce, a lume moi 
baixo. Hidrata os tomates secos en auga quente durante 10 minutos, e 
toma 2 vasos dese auga. Coloca no batedor o aceite co pementón, os 
tomates rehidratados, os vasos de auga, o caldo vexetal, o ourego, o 
chimichurri, o allo e o sal. Bate ata conseguir unha pasta bastante solta.
2. Coloca a soia nun recipiente amplo e verte o marinado por enrima. 
Remove ben para que toda a soia se empape, e consérvao na nevera 
durante 24 horas tapado, removéndoo de cando en vez neste tempo.
3. No momento de preparar a empanada, rustre a cebola ben picada en 
aceite, e engade o recheo. Deixa que se cociñe mentres removes.
4. Estira unha placa de empanada sobre a bandexa do forno. Rela o 
queixo e esparexe a metade sobre a base, logo, coloca culleradas do 
recheo ata cubrir a masa (deixando un borde para poder pechala) e 
esparexe o resto do queixo por enrima. Cobre coa outra placa, sela os 
bordos dobrándoos cara ao interior, e fai un buraco no centro. E fornea 
a túa empanada ata que estea dourada por arriba e por abaixo.
E a comer! Unha verdadeira delicia, anímate a probala!



Empanada Máxima
Ingredientes para a masa: 

-750 gr de fariña de trigo, 
1/2 vaso de viño branco

-1/2 vaso de auga
-125ml aceite de xirasol

Sal. 
Ingredientes para o recheo: 
-25 gr de espaguete de mar

-1/2 calabacín
-1/2 berenxena

-1 pemento vermello
-3 cenouras grandes

-5 cebolas grandes
-1 porro

-200 gr de setas frescas -
4 dentes de allo

-aceite de oliva, pementa e sal. 
Preparación: 
1. Pon a rehidratar as algas segundo as instruccións. 
2. Pon todos os ingredientes da masa nun bol e mestura ben ata que se 
integren. Amásaa con forza 10 mins nunha superficie enfariñada. Deixa 
repousar mentres fas o recheo. Se a masa queda dura, engade auga, e se 
queda moi branda sigue amasando con máis fariña sobre a superficie. 
3. Rustre todas as verduras con aceite, sal e pementa
4. Colle a metade da masa e estíraa sobre unha superficie enfariñada, 
ata conseguir un grosor de 1/2 cm. Colócaa nunha bandexa de forno, 
pon o recheo e cubre coa outra metade da masa. Sela a empanada e fai 
un buraco de 2 cm no centroe.  Forne a 180º durante 30mins. 



Pementos recheos

Ingredientes (4 comensais): 12 pementosntos do piquillo en conserva, 
300g de champiñóns, 1 cebola mediana, viño branco, 200g de 

patacas, fariña de trigo (a necesaria para rebozar), auga fría con gas (a 
necesaria para rebozar), sal, aceite de oliva, pementa e ourego

Preparación
1. Lava, pica e coce as patacas en auga con sal durante 15 minutos. 
Escórrelas e báteas ata conseguir unha crema sen grumos.
2. Lava e pica os champiñóns en láminas, e a cebola en brunoise. 
Rústreos con sal e un chorro de viño branco.Espéciao con ourego.
3. Engade a pataca triturada á sartén, e cocíñaa un pouco co resto de 
ingredientes para que colla sabor. Rechea os pementos co contido da 
sartén axudándoche dunha culler para que non se rompan
4. Mestura fariña de trigo e auga con gas (1-2 culleradas de auga con 
gas por cullerada de fariña) ata que obteñas unha consistencia similar á 
do ovo batido. Pasa os pementos recheos con coidado pola mestura.
5. Pon aceite de xirasol ao lume e cando estea quente, frixe os 
pementos por ambas caras. Escorre o aceite, e xa podes servir!



Ensalada de garavanzos

Ingredientes:
-300g garavanzos 
cocidos
-3 tomates pera
-30 follas de alfábega.
-100g de olivas negras.
-2 culleradas de 
sementes de sésamo.
-Aliño: sal, aceite de oliva 
e zume de limón.

Preparación

1. Escorre e enxuga os garavanzos se os utilizas precocidos. Se optas 
por cocelos, déixaos en remollo polo menos 8 horas e cóceos en auga 
con sal ata que estean tenros.

2. Lava e pica os tomates en cuartos, e despois en rebandas. Lava as 
follas de alfábega e pícaa miúda. 

3. Mestura todos os ingredientes nunha ensaladeira. As olivas podes 
cortalas en rebandas ou servilas enteiras, como gostes. Esparexe por 
riba as sementes e engade o aliño.

Seguro que se che ocorren outros vexetais para engadir a esta 
ensalada, pero non esquezas a alfábega, que lle dá un toque delicioso!



Ensalada de lentellas

Ingredientes (prato único)
-6 culleradas

 de lentellas cocidas
-Leituga ao gusto

-1 tomate
-½ cebola

-1 mazá
-Sementes de liño dourado

-Sementes de sésamo
-Sal, aceite e zume de limón

Preparación

1. Lava a leituga e pica as follas. Escórreas ben e disponas no fondo 
dunha ensaladeira.

2. Lava o tomate e pícao en cubos. Pela a cebola e pícaa en tiras, e 
coloca estes ingredientes enriba da leituga.

3. Enxuga as lentellas e esparéxeas por riba da ensalada.

4. Pela a mazá e pícaa en anacos. Bótalle unhas pingas de limón para 
que non se oxide, e engádea á ensaladeira. Por último, esparexe as 
sementes de liño e sésamo.

E xa está! Agarda a servir para aliñar, e a comer!



Ensalada de picnic
Ingredientes (1 comensal):

-Leituga de folla de roble

-1 tomate
-1/2 chourivegano

-7-10 olivas negras
-50g de pasta integral

-1 puñado de noces
-2 culleradas

 de brotes de soia
-Sal, ourego (ao gusto)

-Veganesa (ao gusto)
Preparación
1. Coce a pasta en abundante auga con sal durante o tempo indicado no 
envase. Escórrea e arrefríaa baixo a billa, e reserva.
2. Lava a leituga e o tomate. Pícaos e bótaos no recipiente n o que a 
vaias a gardar. Pica tamén as olivas en láminas, e engádeas, así como 
as noces, peladas, e os brotes de soia.
3. Pasa o chourivegano nunha tixola cun chisco de aceite. Pícao en 
anacos pequenos, deixa que arrefríe un pouco, e engádeo a túa 
ensalada. Engade tamén a pasta, a sal e o ourego.
4. Se a vas comer axiña, podes botar xa a veganesa, mais se a estás 
preparando con antelación, é mellor que a engadas no momento. E xa 
está! Xa só queda que collas unha manta e escollas unha bonita zona 
verde para comer a túa ensalada ;) Bo proveito!



Ensalada tépeda de arroz

Ingredientes (Prato único)
-2 puñados 
de espinacas crúas
-60g de arroz
-Un cuarto de cebola
-200ml auga
-1 tomate mediano
-50g de millo doce
-1 cullerada de pasas
-Sementes de sésamo
-Sal, aceite de oliva 
e o zume de limón

Preparación
1. Pica a cebola en brunoise e rústrea nun pouco aceite. Bota o arroz, 
dálle unhas voltas e engade a auga cun pouco sal (non moita porque o 
aliño da ensalada levará sal tamén). Déixao cocer 20 minutos a lume 
baixo.
2. Mentres se fai o arroz, dispón as espinacas cortadas no fondo 
dunha ensaladeira e corta o tomate en dados. 
3. Unha vez se faga o arroz, colócao enriba das espinacas. 
Seguidamente pon o tomate, o millo, as pasas e o sésamo torrado.
4. Aderézao con sal, aceite e o zume de medio limón. Procura espremer 
o limón xusto cando vaias a consumir a ensalada, para así aproveitar 
mellor todas as súas propiedades.





Albóndegas de tofu e espinacas
Unhas boliñas saborosas que admiten multitude de acompañamentos!

Ingredientes (dúas racións)
-300g de espinacas picadas
-150g de tofu
-2 culleradas de fariña de 
garavanzo
-Auga
-1 cullerada de aceite de oliva
-4 culleradas de fariña de trigo
-Sal, pementa, noz moscada...

Preparación
1. Coce as espinacas en auga abundante. Escórreas ben e reserva.
2. Escorre ben o tofu prensándoo entre dous pratos cun peso enriba. 
Cndo non solte máis líquido, bótao nun bol e desfaino coa axuda dun 
garfo. Engade as espinacas e mestúrao todo ben.
3. Desfai as culleradas de fariña de garavanzo en dúas culleradas de 
auga. Engade o aceite de oliva, o sal e mais as especias. Remexe ben e 
engádeo ás espinacas e o tofu.
4. Vai engadindo as culleradas de fariña de trigo de unha en unha, e 
remexendo de cada vez, ata conseguir unha masa preta moldeable.
5. Fai boliñas coa masa coas mans. Pon auga ao lume e, cando ferva, 
bota as boliñas. Podes retiralas cando floten, aproximadamente 5mins.
Serve  quente  con  arroz,  patacas,  puré,  salsa  de  tomate,  crema  de 
verduras caseira...



Albóndegas de lentellas
Con esta masa podes facer hamburguesas. Non deixes de probalas!

Preparación

1. Coce as lentellas cun pouco de sal. Unha vez cocidas, escórrelles a 
auga e tritúraas coa batedora.

2. Corta o tofu en anaquiños e engádello ao triturado de lentellas. Pica 
ben a cebola, o allo e o perixel e engádellos á masa. Mestura. Engádelle o 
lévedo de cervexa, o xenxibre e a salsa de soia. Mestura todo ben e 
engádelle pan relado se fai falla ata conseguir unha masa cunha textura 
pastosa, coma pomada.

3. Fai as bolas de masa e envólveas en pan relado.

Xa está! Serve con arroz e prebe de tomate, patacas... Como che guste!

Ingredientes
-300 gr de lentellas 
remolladas 24h.
-100 gr de tofu brando
-Media cebola
-Un dente de allo
-Un pouco pirixel
-Un chisco de lévedo de 
cervexa
-Xenxibre moído ao gusto
-Un chorro de salsa de soia
-Pan relado
-Auga e sal



Arroz con nata

Ingredientes por comensal: 60g arroz integral, 20g de soia 
texturizada grosa, 350ml de auga, 1 dente de allo, 3-4 setas pleurotus 
(dependerá do tamaño), 2 culleradas de nata vexetal, sal, aceite de oliva 

virxe e pementa ao gusto.
Preparación
1. Lava as setas e córtaas en anacos pequenos. Pela e pica o dente de 
allo en láminas. Nunha tixola cun pouco de aceite, saltea as setas e o 
allo, ata que as primeiras perdan a auga e comecen a coller cor dourada.
2. Engade o arroz e a soia, e dálles algunhas voltas para que collan os 
sabores. Engade sal, e bota a auga. Deixa ferver 25minutos a lume 
suave, vixiando que a auga non se consuma antes de tempo.
3. Cando a auga se teña consumido, engade a nata e a pementa, remove 
ben e deixa que dea un fervor. Tena a lume baixo 3 ou 4 minutos e 
retira do lume, deixando repousar outros 5 minutos antes de servir.
Podes cambiar as setas, se prefires outras. Bo proveito!



Arroz, espinacas e crema de coliflor
Ingredientes por ración

-60g de arroz integral
-200g de espinacas

-1/2 cabeza de coliflor
-2-3 dentes de allo

-375ml de leite vexetal
-1 cullerada de lévedo

 de cervexa
-1/2 cullerada de

 zume de limón
-Sal, pementa

-Aceite de oliva
-Améndoas para decorar

Preparación
1. A base son as espinacas e o arroz, que deberás cocer en abundante 
auga con sal, durante 20 minutos. Cando estean, escorre e reserva.
2. Para a salsa, lava e pica pequena a coliflor. Lamina os dentes de allo 
e cocíñaos nunha cullerada de aceite ata que estean dourados. Engade o 
leite e deixa que ferva. Engade agora a coliflor, sal e pementa ao gusto, 
e deixa que ferva durante uns 10 minutos, ou ata que a coliflor estea 
tenra.
3. Bate a coliflor e o leite có lévedo de cervexa e o zume de limón. Cando 
teñas unha crema espesa e sen grumos, dálle un novo fervor.
E xa só queda servir! Coloca as espinacas e o arroz e verte por riba a 
salsa de coliflor, empregando as améndoas para decorar. Bo proveito!



Arroz meloso
A diferenza neste arroz márcaa a cocción en tomate, e queda un prato 
saboroso de textura moi suave. Proba coas túas verduras preferidas!

Ingredientes por comensal
-60g de arroz integral
-Media cebola pequena
-1 dente de allo
-1 cenoria
-30g chícharos cocidos
-150ml de tomate triturado
-200ml de auga
-1 culleradiña de
 azucre
-Sal e aceite de oliva

Preparación
1. Rustre a cebola picada miúda e o dente de allo en láminas nun pouco 
aceite.
2. Cando a cebola comece a estar transparente, engade a cenoria en 
láminas e os chícharos. Cocíñaos un chisco a lume baixo, remexendo. 
Cando a cenoria estea branda, engade o arroz e o sal. 
3. Cando o arroz transparente, engade o tomate triturado e a auga. 
Desde que rompa a ferver, déixao cocer a modo 25 minutos. Se queda 
sen líquidos antes, engade máis auga e tomate a temperatura ambiente.
5. Cando queden 5 minutos para que remate, engade o azucre e remexe.
6. Ao rematar, deixa repousar 10 minutos, e serve quente!



Berenxena rechea de quinoa e bulgur
Ingredientes para 2 comensais:

-1 berenxena
-30g de quinoa 
-15g de bulgur
-1/2 cebola 
-5-6 setas
-4 culleradas 
de nata vexetal
-1 cullerada 
de lévedo de cervexa
-Unhas pingas de zume de limón
-sal, pementa e aceite de oliva

Preparación
1. Corta a berenxena lonxitudinalmente en dúas metades, e baléiraa cun 
coitelo ou unha culler. Bota o limón na carne e nas barquetas, para que 
non se oxiden. Pica miúda a carne da berenxena, e reserva.
2. Pica a cebola e  lava e pica as setas en anacos pequenos. Rustre a 
cebola, engade a carne da berenxena e as setas, e deixa que perdan a 
auga a lume baixo.  Bota sal e pementa.
3.  Coce  o  bulgur  e  mais  a  quinoa  alomenos  12  minutos.  Despois, 
escórreo, e engádeo a tixola. Deixa que se cociñen xuntos.
4. Cando vexas que xa non queda auga, engade a nata, e deixa ferver 
3 ou 4 minutos a lume baixo. Engade o lévedo, e mestura ben.
5. Prequenta o forno a 180º. Coloca as barquetas baleiradas nunha 
fonte  apta  para  forno,  e  éncheas  co  recheo  da tixola.  Quéntaas  no 
forno uns 10 minutos, ata que vexas que a superficie está callada.



Berenxena rechea con salsa de coliflor

Ingredientes por comensal: 1/2 berenxena mediana, 1/4 cebola 
mediana, 1/4 pemento vermello, 15g de soia texturizada grosa, 15g de 
trigo tenro, 1 dente de allo, 200ml tomate triturado, Media culleradiña 

de azucre, Aceite de oliva, sal, azucre, auga.

Para a salsa de coliflor: 50g de coliflor, 60ml de leite de soia, 60ml de 
nata vexetal para cociñar, 1/2 cullerada de fécula de millo, 1/4 

cullerada de margarina vexetal, 1/2 cullerada de lévedo de cervexa, 1/4 
culleradiña de allo en po, pementa, aceite de oliva, sal.



Preparación
1. Corta a berenxena lonxitudinalmente en metades, e baléiraa. Bota 
limón para que non se oxide. Pica a carne da berenxena, e reserva.
2. Pica a cebola e o pemento en brunoise e o allo en láminas finas. 
Rústreos coa carne da berenxena ata que estean brandos. Engade sal, 
o trigo e a soia. Dálle voltas e bota o tomate triturado e 1/2 vaso de 
auga. Deixa que ferva 10 minutos, engadindo auga se queda seco.  
Cando falten 5 minutos para que remate, engade o azucre.
3. Para a salsa, lava e pica a coliflor. Lamina o allo e cocíñao nun pouco 
aceite ata que estea dourado. Engade o leite e deixa que ferva. Engade 
agora a coliflor, sal e pementa, e deixa que coza 10 minutos. Báteo todo 
có lévedo e o zume de limón. Cando teñas unha crema espesa sen 
grumos, dálle un novo fervor e retira. Deixa arrefriar para que espese.
4. Prequenta o forno a 180º. Dispón as barquetas nunha bandexa para 
forno e, cunha culler, coloca o recheo. Cóbreas coa salsa, e mete no 
forno ata que a salsa calle e se doure por riba. A desfrutar!



Cabaciña rechea

Preparación
1. Lava e corta a cabaciña lonxitudinalmente. Baleira a carne para facer 
dúas barquetas, axudándote dun coitelo ou unha culler, e resérvaas.
2. Pela as patacas e cóceas durante 25 minutos en abundante auga 
con sal. Cando pase este tempo, retíraas e déixaas arrefriar un pouco.
2. Lava e pica a cebola, a cenoria, o pemento e mais a carne da 
cabaciña en anacos. Rustre todas estas verduras cun chisco de sal.
3. Mentres se fan as verduras, aproveita para facer o puré de patacas, 
triturando nun batedor as patacas cocidas coa a leite vexetal.
4. Engade o puré á tixola coas verduras, e remexe. Engade aquí todas 
as especias indicadas, e deixa que se faga ata que seque.
5. Prequenta o forno a 180º. Coloca as barquetas nunha fonte para 
forno e éncheas có recheo. Esparexe lévedo de cervexa ao gusto, e 
deixa que se fagan, ata que tomen unha cor dourada. Que rico!

Ingredientes (dous comensais)
-1 cabaciña mediana

-1/2 cebola
-1/2 cenoria

-1 pemento verde italiano
-50g champiñóns cocidos

-3 patacas medianas
-3 culleradas de leite vexetal

-Lévedo de cervexa
-Sal de allo, pementa, cúrcuma 

(opcional)
-Sal, aceite de oliva



Cabaciñas redondas recheas
Ingredientes (prato único)
-2 cabaciñas redondas
-1/2 cebola
-25g de lentellas
-30g de cuscús, 
-200ml de tomate triturado
-1 cullerada de piñóns
-1/2 culleradiña 
de azucre
-1/2 culleradiña
de allo en pó
-Sal e aceite de oliva.

Preparación
1. Remolla as lentellas 8 horas.Enxúgaas e cóceas 30 minutos en auga 
con sal. Cando remate a cocción, escórreas e resérvaas.
2. Lava as cabaciñas, corta e reserva as súas “tapas”. Cóceas ao 
vapor 10 minutos. Cando arrefríen,  baléiraas, e reserva as cáscaras. 
Pica a carne das cabaciñas miúda.
3. Pica a cebola e rústrea. Engade a carne das cabaciñas, sal, e 
cocíñao ata que perda a auga. Engade as lentellas e mestúraas có 
resto. Engade o tomate e baixa o lume ao mínimo, ata que a salsa seque.
4. Fai o cuscús seguindo as instruccións do envase. Bótao á tixola cos 
piñóns, o allo en po e o azucre. Remexe ben e apaga.
5. Enche as cabaciñas axudándote dunha culler, ata que o recheo 
sobresaia un pouco. E pon as tapas para rematar a presentación!



Fíos de cabaciña con salsa de queixo

Ingredientes: 1/2 cabaciña, 20g de soia texturizada grosa, ourego.
Para a salsa de queixo (sobrará): 1 pataca grande, 5 cenorias 

medianas, 2 culleradas de lévedo de cervexa, 2 culleradas de tahini, 1 
cullerada de allo en po, 1 cullerada de cebola en po, sal e auga a demanda.

Preparación
1. Comeza pola salsa. Ferve a pataca e as cenorias ata que estean 

tenras. Colócaas no vaso do batedor co resto de ingredientes da salsa, 
e un vaso de auga, e bate ben. Vai engadindo auga ata que a salsa acade 

unha consistencia que te satisfaga. Nós precisamos duns 4 vasos.
2. Para os espaguetes de cabaciña precisas un espiralizador ou un 

pelaverduras que teña unha coitela dentada para cortar en xuliana. Pela 
a cabaciña, e logo fai os espaguetes. Engade sal e colócaos no prato.

3. Hidrata a soia texturizada durante 20 minutos en auga, ou caldo de 
verduras. Escórrea ben e, se queres, pódela saltear un pouco nunha 

tixola con aceite, ata que estea dourada. Engádea ao prato.
4. Se a salsa de queixo xa non está quente, pódela quentar un pouco. 
Vértea por riba da cabaciña, e esparexe tanto ourego como queiras!



Falafel ao forno
Ingredientes  (15 croquetas): 
-150g de garavanzos crus
-2 dentes de allo
-½ cebola mediana
-½ cullerada de 
pementón doce
-1 cullerada de 
pirixel e outra de coandro
-½ cullerada de comino 
-Sal, pan relado para rebozar 
e aceite de oliva (opcional).
Preparación
1. Remolla os garavanzos durantes 8 horas, cambiándolle a auga se é 
posible. Pica a cebola e os dentes de allo, e, xunto cós garavanzos, 
tritúraos ata obter unha pasta grumosa. Engade algo de auga á 
picadora para axudar co proceso, pero non moita, para que a pasta non 
quede augada.
2. Engade sal e as especias e remexe ben. Se quedou moita auga, 
engade fariña. Gárdao no frigorífico durante un par de horas.
4. Para facer as croquetas, colle anacos desta masa e dálles forma de 
boliñas entre as mans. Aplástaas ata conseguir discos de ½ cm de 
grosor, e rebózaos en pan relado.
5. Prequenta o forno a 180º. Coloca as croquetas na bandexa do 
forno e, se queres, podes rocialas cun pouco de aceite de oliva. Deixa 
que se cociñen durante uns 20 minutos, ou ben ata que estean 
douradiños e crocantes. E a comer!



Guiso de soia texturizada
Un guiso dos de sempre, dos da cociña caseira, sen sufrimento animal ;)

Preparación

1. Pela a cebola, o allo e a cenoria. Pica a cebola e o allo en brunoise e a 
cenoria en rebandas finas. Rustre estes vexetais ata que estean 
brandos, nunha cullerada de oliva a lume baixo.

2. Engade a soia texturizada e as patacas sen pel e cortadas en 
anacos. Remexe para que se integren os sabores, e bota o viño, a 
pastilla de caldo, os chícharos, o pirixel, o ourego, e a auga necesaria 
para cubrir todo. Non engadas sal, pois a pastilla de caldo xa leva.

3. Déixao cocer durante 20 mins. a lume baixo.  Se seca nese tempo, 
engade máis auga. E cando queden 5 minutos para que remate, engade 
media culleradiña de azafrán ou cúrcuma, para que colla cor.

E xa o podes servir! Non esquezas mollar pan no prebe! ;)

Ingredientes (2 comensais)
-2 patacas medianas

-40g de soia texturizada grosa
-1/2 cebola mediana

-2 dentes de allo
-1 cenoria mediana

-100g de chícharos cocidos
-1/2 vaso de viño branco
-1 pastilla de caldo vexetal

-Azafrán* ou cúrcuma
-Aceite de oliva*, pirixel*, ourego.



Hamburguesas de azukis
Ingredientes (15 hamburguesas)
240g de azukis
180g de copos de avea
120g de pan relado
240ml de caldo de verduras
2 culleradas de allo en pó
1 culleradiña de pementa
1 cullerada de pemento doce, 
1/2-1 cullerada de 
pemento picante 
1 cullerada de sal e aceite de oliva.
Preparación
1. Remolla as azukis alomenos 8 horas. Logo enxúgaas e cóceas. 
Cóceas de 30 a 45 minutos. Refréscaas e déixaas repousar.

2. Nun recipiente, dispón a avea, as especias e o sal, e remexe. Quenta o 
caldo de verduras ata que estea morno, vérteo sobre esta mistura e 
remexe ata que toda a masa estea ben integrada.

3. Engade as azukis e esmágaas co garfo ao tempo que as integras na 
masa. Unha vez obteñas unha masa homoxénea, engade o pan relado, 
remexe e deixa repousar durante unha hora.

4. Colle pedazos da masa e fai bolas coas mans un pouco húmidas. 
Aplana estas bolas para obter as túas hamburguesas, e fainas por 
ambos lados nunha prancha lixeiramente engraxada.

E listo! Estas hamburguesas pódense conservar conxeladas, así que 
aproveita para facer cantidade e telas sempre dispoñibles! Deliciosas!



Hamburguesas de champiñóns

Ingredientes (6 hamburguesas): 13 champiñóns, 1 cebola, 100g de avea 
en copos, 1 cullerada de salsa de soia, ½ – 1 vaso de auga, 3 culleradas 
de pan relado, pirixel, allo en po, aceite de oliva e sal.
Preparación
1. Lava e pica os champiñóns en anacos, e a cebola en tiras. Rustre 
ambos nunha tixola, e adóbaos con allo en po e pirixel ao gusto. 
Cocíñaos ata que estean ben brandiños.

2. Nun recipiente, pon os champiñóns e a cebola xunto coa avea e o pan 
relado. Engade a salsa de soia e un pouco da auga, e vai remexendo. 
Terás que acadar unha masa húmida e manexable, pero compacta.

3. Pon unha tixola engraxada ao lume, e coloca partes da masa nela, 
dándolle forma de hamburguesa e dun grosor similar. Pódeste axudar 
dunha culler ou dun aro de empratar. Fainas por ambos lados e... Xa as 
podes comer! Bo proveito!



Hamburguesas de soia e espinacas con 
arroz

Ingredientes (1 comensal)
60g de fabas de soia crúas

120g de espinacas crúas
10g de pan relado 

con allo e pirixel
70g de arroz integral

210ml de auga
1 dente de allo

Aceite de oliva virxe
Pementa, sal.

Preparación
1. Remolla as fabas de soia durante 8 horas. Enxúgaas e cóceas en 
auga con sal durante 20mins. Escorre, e reserva.
2. Lava e pica as espinacas, e escáldaas en auga fervendo durante 3 
minutos, ou ata que adquiran un ton verde brillante. Escorre e reserva.
3. Rustre o dente de allo en láminas, e, cando abrande, engádelle o 
arroz, o sal e os 210ml de auga. Deixa que ferva a lume baixo durante 
20 minutos. Se secara neste tempo, engade un pouco de auga tépeda.
4. No vaso do batedor, coloca a soia, as espinacas, un chisco de 
pementa, e o pan relado. Bate todo ben ata obter unha pasta.
5. Engraxa unha tixola, e bota anacos da pasta ata rematala, dándolle 
forma redondeada. Fai as hamburguesas volta e volta.
Cando as hamburguesas e o arroz estean cociñados, simplemente terás 
que comelos! ;) Sinxelo, verdade? Pois igual de rico e de nutritivo!



Hamburguesas de tofu
Facer hamburguesas vexetais é un xeito atractivo á vista e pracenteiro 

ao padal de comer as túas hortalizas e legumes favoritos! 

Ingredientes
-60g de tofu

-30g de cenoria
-30g de cebola
-5g de apio
-Sal, ourego e pementa
-Aceite

Preparación
1. Escorre o tofu nun prato con papel absorbente, poñéndolle un peso 
enriba durante uns 15 minutos.

2. Pela e rela a cenoria, e pica a cebola e o apio moi finos. Colócaos nun 
recipiente e desfai o tofu enriba. Engade as especias e o sal, e mestúrao 
todo esmagando ben o tofu. Tamén podes usar o batedor.

3. Engraxa unha tixola, e pona ao lume, medio alto. Cando estea ben 
quente, verte porcións da masa, se vas facer máis dunha hamburguesa, 
e dálles forma redondeada cunha culler ou con un aro de empratar. 
Baixa o lume e deixa que se pasen por unha das caras. Poderás darlle a 
volta cando se separen sen dificultade da tixola.
E listo! Podes comelas en pan, ao prato, cunha ensalada... Bo proveito!



Hamburguesas de paínzo
Probade estas espectaculares hamburguesas de paínzo, non vos han 

deixar indiferentes.

Ingredientes:   
-1 cunca de paínzo  

-2  cuncas de auga  
-1 dente de allo  

-1/2 cebola  
-Un anaco de cabaza  

-1 cullerada de mostaza.  
-2 culleradas  

 de salsa de soia.  

Preparación
1. Pon a cocer o paínzo. Rustre media cebola e un pouco de cabaza en 
cadrados. Mestura todo e engade un allo relado, unha culler de mostaza 
e a salsa de soia.
2. Mestura ben todo, e fai a forma das hamburguesas ou croquetas 
coas mans un chisco molladas. Pásaas pola prancha volta e volta.
Viches que sinxelo? Pois tes que probar que rico!



Pasta con salsa de queixo

Ingredientes para 1 comensal: 60g de pasta curta integral, 60g de tofu 
firme, 1/2 tomate, ourego e sementes de sésamo torradas.

Ingredientes para a salsa de queixo (sobrará): 1 pataca grande, 5 
cenorias medianas, 2 culleradas de lévedo nutricional ou lévedo de 

cervexa, 2 culleradas de tahini, 1 cullerada de allo en po, 1 cullerada de 
cebola en po, sal, e auga (a demanda).



Preparación

1. Comeza pola salsa. Coce a pataca e as cenorias ata que estean 
tenras. Colócaas no vaso do batedor, xunto co resto de ingredientes da 
salsa, e un vaso de auga, e bate ben. Vai engadindo auga ata que a salsa 
acade a consistencia que queiras. Nós precisamos uns 4 vasos.

2. Coce a pasta en abundante auga con sal, durante o tempo que indique 
o envase. Transcorrido este tempo, escorre e reserva.

3. Pica o tofu en cadrados de pouco grosor, e saltéaos nunha tixola cun 
pouco de aceite. Cando se douren, engade salsa de queixo e a pasta, e 
remexe ata que todos os ingredientes estean ben impregnados da salsa.

4. Lava e pica o tomate en cubos. Coloca a pasta co tofu e a salsa nun 
prato, e dispón enriba o tomate. Esparexe as sementes de sésamo e 
mais o ourego por riba, e a comer!

Podes conservar a salsa de queixo sobrante no frigorífico durante uns 
días, para empregar noutros pratos! Bo proveito!



Pasta con feixóns verdes, pesto e vinagre

Ingredientes (1 comensal): 80gr de tallaríns sen ovo, 100gr de feixóns 
verdes, 1 dente de allo, picado en anacos moi pequenos, 1 culleradiña de 

salsa pesto vegana, media cullerada de vinagre de Módena, sal e aceite.
Salsa pesto: 25 gr de albahaca fresca, 25 gr de piñóns, 1 cullerada de 
lévedo de cervexa, 1 ou 2 dentes de allo, 50 gr de aceite de oliva virxe, 

sal e pementa.
Preparación 
1. Coce os feixóns con sal. Cando quede pouco para que estean, engade 
os tallaríns. Deixa cocer ata que a pasta estea, escorre e reserva.
2. Pesto: bate todos os ingredientes, excepto o aceite, a sal e a 
pementa. Unha vez estean triturados, engade a sal e a pementa e, pouco 
a pouco, o aceite de oliva. Continúa batendo ata acadar a consistencia 
que desexes. Reserva. 
3. Nunha tixola pasa o allo con aceite. Engade a pasta e os feixóns, e 
remexe para que adopten o sabor. Bota o pesto e por último, o vinagre.
Podees conservar o pesto no frigorífico un par de semanas :)



Pasta con pisto

Ingredientes (4 persoas): 350 gr de pasta sen ovo, 200 gr de 
champiñóns frescos en láminas 2 cenorias medianas peladas e reladas, 
1 cabaciño pequeno en dados, 150 gr de cabazo en dados, ½ berenxena 
en dados, 1 cebola grande picada, ½ pemento vermello picado, 2 tomates 

ben maduros pelados e en dados, 3 dentes de allo en láminas, 1 
culleradiña de azucre, aceite de oliva, sal, ourego e pementa ao gusto

Preparación 
1. Pon unha tixola a lume medio e cubre o fondo con aceite de oliva. 
Engade as verduras (agás o tomate), e salpementa ao gusto. Cando 
empecen a pochar engade o tomate e o ourego e cocíñaas 10 minutos, 
ata que estean tenras. Se  se seca, podes engadir viño branco. Cando 
remate a cocción, engade o azucre, remexe, tapa e deixa repousar. 
2. Coce a pasta, escorre e reserva. 
3. Mestura a pasta coas verduras a lume suave durante 5 minutos. 
Engade pouco a pouco unha taza de auga morna para que non se pegue e 
se integren os sabores. Que aproveite! 



Tallaríns mariñeiros

Ingredientes (1 comensal)
-60g de tallaríns
-10g de “espaguete
 de mar” deshidratada
-1  lata de champiñóns 
enteiros (185g)
-3 dentes de allo
-1 cullerada de pirixel*
-Sal e aceite de oliva

Preparación
1. Hidrata os espaguetes de mar en auga fría con sal durante uns 10 
minutos.
2. Coce os tallaríns en abundante auga con sal, respectando os tempos 
indicados no envase.
3. Pica os dentes de allo en anacos pequenos, e rústreos nunha 
cullerada de aceite de oliva. Cando comece a abrandar, e o aceite se 
teña impregnado do aroma, engade os champiñóns e o pirixel. Remexe 
ben a lume medio-alto, para que se douren. 
4. Cando estean cocidos os tallaríns, escórreos e engádeos á tixola. 
Fai o mesmo có espaguete de mar. Remexe ben e deixa que se pasen có 
resto de ingredientes un par de minutos, para que tomen o sabor.
E listo! É un prato de sabor intenso, moi nutritivo e sinxelo. Bo proveito!



Fideos de soia con verduras

Ingredientes (1 comensal)
-50g de fideos de soia

-1 cenoria
-4-5 arboriños de brócoli

-½ pemento verde
-¼ cabaciña

-4-5 champiñóns
-4 culleradas de

 salsa de soia

Preparación
1. Lava todos os vexetais, pela a cenoria, e córtaos en anacos 
pequenos. Nunha tixola cun pouco de aceite de oliva, rustre primeiro a 
cenoria, o brócoli e o pemento. Cando comecen a estar tenros, engade a 
cabaciña e os champiñóns, e súbelle ao lume mentres remexes 
constantemente, para que se cociñen pero non se pasen nin queden 
excesivamente brandos.
2. Ferve os fideos de soia durante 2 minutos en auga, escórreos e 
engádeos á tixola. Engade tamén a salsa de soia, e remexe ben para que 
todos os ingredientes tomen o seu color escuro e o seu sabor. Retira do 
lume cando xa se teña consumido todo o líquido
E xa está! É un prato moi sinxelo, como podes comprobar, rápido e 
saboroso! Bo proveito!



Lasaña Vacaloura

Ingredientes: 1 cebola grande picada, 2 dentes de allo picados, 2 
cenouras medianas picadas, 1/2 pemento vermello picado, 500 ml de 
tomate triturado, 100 gr de soia texturizada, champiñóns ao gusto, 2 
culleiradas de fariña, placas de lasaña, queixo vegano ao gusto, aceite 
de oliva e sal
Preparación 
1. Rustre a cebola, os allos, o pemento e as cenouras en aceite de oliva. 
Engade o tomate triturado e o sal, a soia texturizada sen hidratar e 
champiñóns cortados en anacos. Deixa que se faga e reserva. 
2. Nunha tixola bota 4 culleiradas de aceite de oliva, e cando estea 
quente engade a fariña. Remexe sen parar ata que se desfaga e colla 
unha cor dourada. Bota sal e engade entón auga tépeda sen deixar de 
remexer ata que colla consistencia cremosa. Apaga o lume. 
5. Nunha fonte repfractaria pintada con aceite coloca unha base de 
placas de lasaña precocidas e fai capa tras capa de boloñesa, bechamel 
e placas de pasta. Remata coa bechamel e engade queixo vegano. 
6. Prequenta o forno a 200º e mete a lasaña durante 20 minutos. 



Quiche de tofu
Que non che engane o nome, a base deste prato é soamente tofu!  ;)

Ingredientes (2 comensais)
275g de tofu firme
1 cullerada de lévedo de 
cervexa
2-3 setas
1/2 tomate
2-3 láminas de cebola
Sal, aceite de oliva e ourego

Preparación 
1. Corta o tofu en anacos e báteo cun pouco de sal e coa cullerada de 
lévedo de cervexa. Bate ata conseguir unha crema, e reserva.
2. Lava e corta as setas en anacos pequenos. Rústreas nunha tixola 
con aceite e sal. Cando perdan a auga retíraas do lume.
3. Lava o tomate e córtao en láminas; separa a cebola en aros.
4. Prequenta o forno a 180º. Colle un molde pequeno para forno que 
desmolde fácil. Engráxao e coloca no fondo o tomate, despois as setas 
e logo a cebola. Coa axuda dunha culler, estende o tofu por riba das 
verduras, premendo lixeiramente, e deixando a superficie lisa. Cocíñaa 
no forno ata que a superficie da torta se vexa dourada e firme.
E xa podes servir! Recorda, as verduras, cara arriba ;)



Seitán con noces e pasas

Ingredientes (para 750g - 1kg de seitán): 350g de glute de trigo, 
125ml pan relado, 375ml de auga, 3 pastillas de caldo vexetal, 150ml 
salsa de soia doce, un puñado de pasas, un puñado de noces picadas, 1 

cebola, 1 pemento verde, 2 dentes de allo, sal, e especias ao gusto: 
pementa, pirixel, allo en po... (unha culleradiña de cada)



Preparación 
1. Mistura o glute, o pan relado, sal, as especias, as noces e as pasas. 
2. Pon a quecer a auga indicada e dúas das tres pastillas de caldo 
vexetal. Cando o caldo estea disolto, retira do lume e engade a salsa de 
soia. Déixao arrefriar ata que poidas tocar o líquido sen queimarte.
3. Pon a quecer un litro e medio de auga nunha pota grande, e bota o 
pemento e a cebola picados,o allo, e a pastilla de caldo que quedaba.
4. Xa fría a mistura de auga, caldo e soia, vértea no recipiente do glute e 
o pan relado. Amasa axiña ata que se integre todo nun bolo, antes de 
que arrefríe. Envólveo en papel film e déixao repousar un anaco.
5. Coce o bolo envolto 30 ou 40mins. Escórreo e déixao repousar.
Pódelo comer no momento, gardar no frigorífico con auga da cocción, 
ou conxelalo fileteado. As verduras da cocción podes empregalas para 
facer sopa ou hamburguesas de avea ;)



Chouriveganos Definitivos

Ingredientes (5 chouriveganos): 250-300 gr de glute de trigo, 1/3 
taza de soia texturada fina, ¼ taza de pan relado con allo e pirixel, 6 
culleradiñas de pementón afumado, 2 culleradiñas de allo en po, 1 
culleradiña de sal, 150 ml de chimichurri, 200 ml de auga, 4 culleradas 
de salsa de soia. 
Preparación 
1. Mestura todos os ingredientes secos nun bol, para evitar que queden 
grumos.  Engade  os  ingredientes  líquidos  e  amasa  ata  que  estean 
integrados. Si ves que queda seco engade auga pouco a pouco. 
2.  Divide  a  masa  en  5  porcións,  e  envolve  cada  unha  delas  en  film 
transparente, dándolle forma de chourizo. Fai nós nos extremos. 
3.  Cóceos  en  auga  fervendo  durante  20  minutos.  Apaga  o  lume  e 
déixaos  dentro  ata  que  arrefríen.  Podes  conservalos  na  neveira  na 
auga de cocer, ou escurrilos, envolvelos en film e metelos no conxelador.



 Fajitas de seitán

Ingredientes (8 fajitas):
-8 tortillas de trigo
-1 pemento verde mediano
-1 pemento vermello mediano
-250g de seitán
-8 follas de leituga
-8 rebandas de queixo vegano
-Guacamole caseiro
-Sal e aceite de oliva. 
-Mistura de especias
mexicanas

Preparación
1. Pica os pementos en tiras finas e engádeos a unha tixola con un fío de 
aceite. Deixa que se vaian facendo a lume baixo e tapados, para 
conservar os xugos. Engade sal e remexe.
2. Pica o seitán en anacos pequenos, e lava as follas de leituga. Cando 
os pementos estean brandos, engade o seitán e o aderezo mexicano. 
Deixa cociñar, a lume baixo e tapado. Vixía de cando en vez para que 
non seque, e, cando estea cociñado o seitán, retira do lume.
3.  Quenta unha a unha as tortillas, nunha tixola ou no microondas. 
Coloca a leituga, logo guacamole, unha cullerada. Logo un par de 
culleradas de recheo, e cubre con queixo vegano. Pecha a fajita 
dobrando os bordes cara o interior. E que viva Mexico vegano!





Plátanos empanados

Ingredientes:
-2 plátanos 
non moi maduros
-Cervexa
-Fariña de trigo
-Pan relado
-Sal (opcional)
-Aceite de oliva

Preparación
1. Monda os plátanos e córtaos en anacos de 3 cm.
2. Nun prato bota unha pouca fariña e vaille engadindo cervexa e 
remexendo ata que se faga unha pasta da consistencia do ovo batido. 
Pódeslle botar un chisco de sal se prefires que os plátanos teñan un 
toque salgado.
3. Envolve os anacos de plátano nesa pasta, e despois pásaos por pan 
relado.
4. Pon nunha tixola aceite a quentar e frite os plátanos nel.
5. Escúrreos en papel de cociña. Deliciosos!!!!



Twin Peaks Cherry Pie

Ingredientes: 2 planchas de masa quebrada, 1 kg de cereixas maduras, 
220g de azucre moreno , 30g de azucre avainillado, 1 cullerada de 

sobremesa de canela, 3 culleradas de fécula de maíz.
Preparación
1. Cun día de antelación, lava as cereixas e quítalles o óso. Mistúraas 
cos 2 azucres e a canela. Deixa macerar 24 horas no frigorífico.
2. No momento de preparar a tarta, escorre o líquido que teñan soltado 
as cereixas e engádelles a fécula de maíz, remexendo ben.
3. Estende unha das placas de masa nun molde duns 22cm, cubrindo a 
base e as paredes deste. Cúbrea coas cereixas, engadindo unhas 
culleiradas do líquido para formar un xarope. Cubre coa outra placa. 
Sela os bordes da tarta dobrándoos cara o interior, e pincha a 
superficie cun garfo. Pincela a superficie con margarina disolta en auga.
4. Prequenta o forno a 180º e fornea a tarta por abaixo 15 minutos, e 
de novo por enriba outros 15. E lista para comer!



Xeado de fresa con xarope

Preparación

1. Alomenos un día antes de facer a receita, pica os plátanos en anacos 
cando estean maduros, e conxélaos nunha bolsa plástica. 

2. Cando vaias facer o xeado, bota os plátanos na picadora, xunto con 
200g das fresas. Quedará coa consistencia do xeado. Reserva

3. Bota na picadora as fresas restantes, os dátiles desosados, a 
cullerada de auga e, se queres, a remolacha (para dar cor). Bate ben, ata 
que consigas un xarope espeso.

4. E agora xa só tes que servir!!! Coloca un par de culleradas de 
xarope no fondo da copa, e logo o xeado. Por último, decora con máis 
xarope e coas sementes de papoula.

Con esta mesma base podes probar outros sabores, e outros 
“toppings”, como fresas en láminas, pingas de chocolate... Mmmmm...

Ingredientes (2 copas):
-2 plátanos grandes

-200+150g de fresas
-2 dátiles

-1 culleradas de auga
-Sementes de papoula

-1 cullerada de remolacha 
cocida (opcional)



Xeado de chocolate

Ingredientes (2 copas):
-2 plátanos grandes
-3 culleradas de améndoas 
torradas
-2 culleradas de cacao
-1 cullerada de aceite
-4 culleradas de leite 
de soia doce
-1 cullerada de azucre.

Preparación

1. Alomenos un día antes de facer a receita, pica os plátanos en anacos 
cando estean maduros, e conxélaos nunha bolsa plástica. 

2. Comeza pola crema de chocolate. Pica na picadora as améndoas. 
Engade o aceite, o leite e o cacao, e continúa triturando ata que quede 
unha crema de consistencia suave. 

3. Engade os plátanos, e volta bater, ata que se desfagan.

4. E xa so queda servilo! Dispón en copas ou en algún outro recipiente 
que se lle acaia, e coloca por riba os toppings da túa preferencia: 
Améndoas, noces, xarope de chocolate, caramelo... A desfrutar!!



Filloas recheas de crema de cacao
Porque un entroido vegano é posible!

Ingredientes para as filloas: 
-240 gr de fariña.

-400 ml de leite vexetal.
-3 culleradas de aceite suave.

-Sal e cúrcuma
-Margarina para engraxar.

Ingredientes para o recheo: 
-1 vaso de leite vexetal. 

-2 culleradas de cacao en pó. 
-1 cullerada de fariña de millo. 

-Azucre ao gusto (opcional)

Preparación: 

1. Tamiza a fariña e engade o resto de ingredientes. Mestura todo coa 
axuda dunha batidora e deixa repousar 30 min. 

2. Engraxa unha sartén con margarina ou aceite e pona a lume medio-
alto. Bota un pouco da masa ata cubrir o fondo, xirando a sartén para 
estendela ben. Cando comecen a despegarse os bordes, levanta con un 
garfo e dalle a volta coas mans para que doure polo outro lado. 

3. Para a crema, disolve a fariña de millo, o cacao e o leite vexetal en 
frio (e o azucre se procede). Pon a ferver sen deixar de remexer ata que 
espese. Deixa arrefriar, e a desfrutar! 



Bochos con froitos secos
Ingredientes: 6 mazás golden, 6 noces picadas, 6 culleradas de pasas, 

viño doce, 1 vaso de cava, sidra achampañada ou viño branco, 2 
culleiradas de margarina, 6 culleiradiñas de azucre.

Preparación: 
1. Macera as uvas pasas co viño doce durante 6 horas. 
2. Lava as mazás, sácalles as pepitas e failles un corte na pel en todo o 
seu diámetro.  Colócaas nunha fonte alta apta para forno, o ideal é que 
as mazás collan xustas, para que non se evapore o xugo en exceso.
3. Enche o buraco das mazás coas noces e as uvas pasas, verte encima 
unha culleirada de azucre e pon un anaco de margarina. Bota o cava ou o 
viño no fondo da fonte.
4. Fornea durante 30 minutos, ou ata que poidas pinchalas con un 
tenedor ata o interior. Sírveas mornas, acompañadas dunha culleirada 
da salsa da fonte.



Canutillos recheos de crema pastelera
Ingredientes para os canutillos: 

300gr de fariña de forza, 50gr máis para traballar a masa, 100ml de 
aceite de oliva suave, 125ml de auga morna, un petisco de sal, un grolo 
de viño doce (opcional), reladura de 1/2 limón, aceite de xirasol para 

fritir, azucre glas e canela para espolvorexar, moldes para canutillos.

Ingredientes para a crema vegana: 
1/2 litro de leite vexetal, 2 culleiradas sopeiras de fariña de millo, un pau 

de canela, pel de un limón, 1 culleiradiña de esencia de vainilla, 4 
culleiradas de azucre, un petisco de cúrcuma ou colorante en pó. 



Preparación dos canutillos: 
1. Pon a fariña e a reladura de limón formando un volcán. Engade a auga 
morna e o viño pouco a pouco, formando unha masa. Engade o sal e o 
aceite. Amasa ata que os ingredientes estén ligados. 
2. Traballa a masa durante 10 mins. nunha superficie previamente 
enfariñada. Fai unha bola, cubre con un pano  e deixa repousar. 
3. Estira a masa sobre unha superficie enfariñada ata que teña 1cm de 
grosor. Corta tiras de 1 cm de ancho, e enrólaas nos moldes.
4. Frixe en abundante aceite de xirasol moi quente. Cando estean 
dourados, escórreos en papel absorvente. Retira os moldes e fai a 
seguinte remesa. Para este paso convén axuda! :D
5. Espolvorexa con azucre glas e canela moída. 
Preparación da crema pastelera vegana: 
1. Mide o leite, e separa medio vaso. Pon a quentalo xunto coa pel de 
limón, o pau de canela e o azúcre. Cando ferva, engade o vaso de leite 
frío coa fariña disolta nel, e algo de colorante. 
2. Revolve continuamente a lume moi baixo, ata que volva a ferver. 
Cando teña unha textura un pouco máis líquida que a crema pastelera, 
retira do lume.
Pon a crema nunha manga pastelera e vai enchendo os canutillos, cando 
os vaias comer! Están tan ricos! Ñam!



Biscoito de chocolate

Ingredientes: 500g fariña, 500 ml leite de améndoas, 250ml aceite 
de oliva, 7-8 culleradas de cacao en pó, 200ml de azucre de caña 

noces, ou outro froito seco, 1 sobre de lévedo

Preparación
1. Mestura a fariña có lévedo e o leite, e remexe ben. Engade o aceite e o 
azucre e volta remexer. Engade por último o cacao e bate, ata obter 
unha masa cremosa. Tamén engade neste intre os froitos secos.
2. Prequenta o forno a 220º durante uns 10 minutos. Verte a crema 
nun molde para biscoitos e introdúceo no forno, baixando a temperatura 
deste a 170º. E déixao cociñarse durante aproximadamente hora e 
media.
3. Recorda que non debes abrir o forno ata que o biscoito teña "subido", 
é dicir, ata que o lévedo teña surtido efecto. Para saber se xa está feito, 
podes introducir un coitelo ou un escarvadentes. Cando saia limpo, 
pódelo sacar do forno, e a comer!!! 



Torta de café
Ingredientes:
-210g de galletas
-70g de margarina
-300ml de nata vexeta
l para montar
-250ml de auga
-1-2 culleradiñas de 
café soluble
-32g de preparado 
para flan
-4g de agar-agar en po
-50ml de xarope de ágave
Preparación
1. Tritura as galletas e desfai a margarina ao lume nun cazo. Coloca as 
galletas nun recipiente e verte enrima a margarina líquida, removendo 
para que todas se empapen. Forma unha base con esta mestura no 
molde que vaias utilizar, que debe ser duns 25 cm de diámetro, 
presionándoa contra o fondo do molde ata cubrilo.
2. Pon a ferver a auga coas culleradas de café. Engade a nata e o 
preparado para flan, e, a lume baixo, deixa que ferva todo durante uns 
minutos, sen deixar de remover, ata que vexas que espesa.
3. Engade o agar, deixa que dé un novo fervor (non é necesario que 
sexan máis de 10 segundos), e vérteo no vaso do batedor. Engade o 
xarope de ágave, e bate ben ata conseguir unha crema sen grumos. 
Vértea sobre a base de galleta, e deixa arrefriar. Tras un par de horas 
no frigorífico podes servir! E bañala con chocolate, caramelo, nata... 





Batido de fresa con herbas aromáticas
Os batidos sempre son unha boa opción, como almorzo, merenda ou 

simplemente para refrescarse. A ver que che parece este!

Ingredientes (1 persoa)
- 300g de fresas
- 1 iogur de soia
- 3 ou 4 follas 
de menta verde
- Tomiño ao gusto
- Xenxibre ao gusto
- Edulcorante ao gusto
- 125ml bebida vexetal 
(opcional)

Preparación
1. Lava e corta as fresas en anacos. Ponas no vaso do batedor, engade 
o iogur ou a bebida vexetal e a a menta verde.
2. Cando alcance a consistencia dun batido, engade un pouco de tomiño 
e  de  xenxibre,  así  como  o  edulcorante.  As  cantidades  destes  tres 
ingredientes dependerán do teu gusto.
3. Podes variar as especias por outras da túa preferencia, ou incluso 
probar con outras froitas. Tamén che suxerimos que se o batido queda 
con unha consistencia espesa, engadas algunha bebida vexetal ata que 
acade o espesor do que máis gostes.
A desfrutar!



Batido de nectarina

Este é un xeito diferente de comer a froita de tempada, sobre todo 
cando xa está madura. Refrescante e saciante!

Preparación
É tan sinxelo que non precisa pasos! Pela as nectarinas e pícaas en 
anacos no vaso do batedor. Engade os líquidos e o xarope ata que non 
queden grumos. Serve nun vaso ou copa grande, e esparexe as 
sementes por riba
Xa verás como gostas do contraste entre a froita, un pouco aceda, e o 
sabor doce do agave e o leite. Ai, que sede!!!

Ingredientes
- 3 nectarinas brancas
- 1/4 vaso de leite de améndoas
- 1/2 vaso de auga
- 1 cullerada de xarope de agave
- Sementes de papoula



Lombarda en conserva
Ideal para acompañar ensaladas, ensaladillas, tostas, canapés, 

emparedados...

Ingredientes (cantidades orientativas): 
- 1 col lombarda pequena.
- Aceite de oliva virxe extra
- Vinagre de viño branco 
- Sal.

Preparación 

1. Corta a lombarda pola metade e quítalle o carozo. Córtaa en xuliana 
moi fina e métea nun frasco de cristal con tapa. Podes presionar con 
forza para que colla máis cantidade. 

2. Engade sal e aceite de oliva como se estiveses aliñando unha 
ensalada das mesmas proporcións. A continuación, engade vinagre ata 
cubrir a lombarda. 

3. Pecha o frasco e axita para que se mesture ben. Deixa macerar na 
neveira durante 24h, removendo de cando en vez, e xa estará lista 
para utilizar. 

Consérvase perfectamente durante semanas
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