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RECEITA 
CREME DE SOPA DE FOLHAS DE 
RABANETE 

INGREDIENTES & MEDIDAS 

 
800 ml de caldo de legumes  

400 g de rabanetes com folhas 

100 g de crème frâiche 

350 g de batatas 

farinhentas 

sal e pimenta e um pouco de pimenta malagueta 

2 cebolas 

2 colheres de sopa de manteiga 

PORÇÕES 

2 4 6 8 

DIFICULDADE 

 
 

 

PICANTE 

 

VEGETARIANO INSTRUÇÕES 

 

1. Rabanetes de dados, incluindo folhas e batatas 

descascadas. 

2. Cortar a cebola em cubos finos. 

3. Aquecer manteiga e salteie cebola dentro dela. 

4. Acrescentar batatas, rabanetes e folhas. Verter 

caldo, deixar ferver e ferver em lume brando 

durante cerca de 20 minutos. 

5. Misture o creme de sopa com crème frâiche. 

Tempere com sal e pimenta. 

 

BAIXAS CALORIAS 

 

SEM GLÚTEN 

 

VEGANO 

 

SEM LACTOSE 

TEMPO DE PREPARAÇÃO: 15 Minutos 

TEMPO DE COZEDURA: 20 Minutos 

TEMPERATURA DE COZEDURA: 100º C 
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RECEITA 
SALADA DE FOLHAS DE RABANETE COM 

SEMENTE DE ABÓBORA CARAMELIZADA 

INGREDIENTES & MEDIDAS 

 
600g de rabanetes com folhas 

6 colheres de sopa de sementes de abóbora 

6 colheres de chá de açúcar bruto 

6 colheres de sopa de arandos secos 

 

Molho de salada: 

• 3 colheres de sopa de óleo de sementes de 

abóbora 

• 4 colheres de sopa de vinagre de maçã para cidra 

• 2 tsp. de mostarda de granulado grosseiro 

• sal 

PORÇÕES 
 

 
2 

 

 
4 

 
 

6 

 
 

8 

DIFICULDADE 

 

PICANTE 
 

 

VEGETARIANO INSTRUÇÕES 

 
1. Retirar as folhas dos rabanetes e pôr de lado. 

2. Cortar os rabanetes em quartos ou seis. 

3. Assar as sementes de abóbora brevemente, sem 

gordura, numa frigideira. 

4. Polvilhar com açúcar e deixar caramelizar. 

5. Deixar as sementes de abóbora arrefecer sobre 

um pedaço de papel vegetal. 

6. Colocar numa tigela com folhas de rabanete, 

rabanetes e arandos. 

7. Para o molho da salada, misturar o óleo de 

sementes de abóbora com o vinagre de cidra de 

maçã e mostarda e temperar com sal. 

8. Adicionar o tempero à salada e misturar. 

 

BAIXAS CALORIAS 

 

SEM GLÚTEN 

 

VEGANO 

 

SEM LACTOSE 

TEMPO DE PREPARAÇÃO: 20 Minutos 

TEMPO DE COZEDURA: 10 Minutos 

TEMPERATURA DE COZEDURA: 
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RECEITA 
BOLINHOS DE ABÓBORA COM 

MANTEIGA DE SÁLVIA 

INGREDIENTES & MEDIDAS 
 

PARA OS BOLINHOS DE BATATA: 
• 1 abóbora pequena Hokkaido aprox. 700 g 
• 1 colher de chá de óleo sem sabor 
• 200 g de pãezinhos de pão estragados ou de 

bolinhos de massa* 
• 170 ml de leite 
• 2 ovos tamanho L 
• 1-2 colheres de sopa de farinha 
• 1 colher de chá de noz-moscada, moída* 
• 1 colher de chá de gengibre, moído* 
• 1/2 colher de chá de canela, moída* 
• 50 g de mozzarella ralada 
• sal + pimenta 

 
MANTEIGA DE SÁLVIA: 

• 60 g de manteiga 
• aproximadamente 15 pequenas folhas de salva 

     

PORÇÕES  

2 

 

4 

 

6 

 

8 

DIFICULDADE 

PICANTE 

 

 

VEGETARIANO INSTRUÇÕES 
 

1. Pré-aquecer o forno a 180 °C de calor superior e 
inferior. 

2. Cortar a parte superior, inferior da abóbora Hokkaido 
e reduzir a abóbora para metade. 

3. Raspar o núcleo com uma colher. 
4. Escovar a abóbora com um pouco de óleo e picar a 

pele várias vezes com um garfo. Cozer a abóbora, 
deitada no lado cortado, durante cerca de 30-45 
minutos até que a carne esteja macia. 

5. Deixar arrefecer e cortar a carne, incluindo a pele, em 
cubos/pequenos pedaços. 

6. Cortar os pãezinhos em cubos pequenos e colocá-los 
numa tigela grande. 

7. Aquecer o leite até ficar morno e adicionar ao pão de 
forma juntamente com os cubos de abóbora. 
Misturar tudo grosseiramente e deixar descansar 
durante pelo menos 30 minutos. 

8. Adicione os ovos, a farinha, a noz-moscada em pó, o 
gengibre em pó, a canela, a mozzarella e muito sal e 
alguma pimenta e misture tudo rapidamente com as 
suas mãos. Descansar novamente durante 20 
minutos. 

9. Numa panela grande, levar água em abundância a 
ferver, salgar levemente e reduzir o calor até que a 
água esteja apenas a ferver e já não borbulhar. 

10. Formar 10 bolinhos da massa, colocá-los 
cuidadosamente na água a ferver, deixá-los 
mergulhar na água durante cerca de 15-20 minutos e 
depois drenar bem. 

11. Aqueça a manteiga numa frigideira grande e adicione 
as folhas de salva. Fritar os bolinhos na manteiga até 
ficarem dourados em todos os lados e servir 
imediatamente com as folhas de salva estaladiças e a 
manteiga dourada derramado sobre eles. 

 

BAIXAS CALORIAS 

 

SEM GLÚTEN 

 

VEGANO 

 

SEM LACTOSE 

TEMPO DE PREPARAÇÃO: 1,5 horas 

TEMPO DE COZEDURA: 1 hora 

TEMPERATURA DE COZEDURA: 180º C 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIPRE 
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RECEITA 
TARHANA INGREDIENTES & MEDIDAS 

"Trahanas" é leite fermentado com farinha de trigo, que se 

forma em patés ovais e secos. Como o leite é fermentado, 

tem um sabor amargo. 

6 cups water or chicken broth 

1½ cups dried trahanas 

2 medium ripe tomatoes, peeled and blended 
 

PORÇÕES 

2 4 6 8 

Salt (optional) and freshly ground pepper 

3 slices halloumi cheese (cubed) 
 

Croutons:  

DIFICULDADE 2 cups stale bread, cut up into 1/2-inch cubes 

 4 tbsp olive oil 

 1 small clove garlic 
 

PICANTE Salt and Pepper 

 Oregano 

 

VEGETARIANO 

 

                 BAIXAS CALORIAS 

 

                          SEM GLÚTEN 

 

                                VEGANO 

 

                          SEM LACTOSE 

INSTRUÇÕES 

1. Aquecer a água ou caldo de galinha e adicionar 

trahanas, mexendo ocasionalmente até à sua 

dissolução. 

2. Acrescentar o tomate, sal, bem como halloumi 

e ferver durante cerca de 30 minutos. 

3. Provar e temperar em conformidade, uma vez 

que o caldo e o halloumi são ambos salgados. 

4. Servir muito quente com pão ou croutons 

estaladiços e pimenta preta moída na altura. 

TEMPO DE PREPARAÇÃO: 1 HoRA 

TEMPO DE COZEDURA: 30 Minutos 
 

TEMPERATURA DE COZEDURA: 100º C 
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RECEITA 
"TOURLOU" NO FORNO (LEGUMES EM 

POTE DE BARRO) 

INGREDIENTES & MEDIDAS 

2 berinjelas 

2 corgetes 

250 gr. quiabo 

2 cebolas 

2 batatas 

3 tomates maduros picados 

3 unid. de alho 

1/2 fl. azeite de oliva 

1/2 pc. salsa picada 

Sal 

Pimenta moída na altura 

 

PORÇÕES 

2 4 6 8 
 

 

DIFICULDADE 

 

 

PICANTE 

 

 

VEGETARIANO INSTRUÇÕES 
1. Descascar o quiabo, deitá-lo numa assadeira, 

polvilhar com vinagre e deixá-lo ao sol quente 

durante 1 hora para o desenrolar. Depois coloque-

os num escorredor para os escorrer. 

Picar as beringelas, as aboborinhas e as batatas em 

pedaços grossos e colocá-las numa caçarola para o 

peru no forno. 

2. Picar finamente e adicionar as cebolas. 

3. Esmagar o alho com a lâmina de uma faca (esmagar) 

e juntá-los também à caçarola. 

4. Acrescentar o quiabo e os tomates picados. 

5. Polvilhar com a salsa. 

6. Acrescentar sal e pimenta ao prato e regar com 

azeite de oliva. 

7. Adicionar água para cobrir a base da panela, cerca 

de 1 chávena. 

8. Cobrir a panela e assar no forno bem aquecido a 

200°C no forno de convecção durante cerca de uma 

hora e meia. 

9. Durante a cozedura, verificar o líquido na comida. 

10. O "tοurlοu" deve ser deixado com o seu óleo. 

11. Pode ser servido opcionalmente com queijo feta. 

 

BAIXAS CALORIAS 

 

SEM GLÚTEN 

 

VEGANO 

 

SEM LACTOSE 

TEMPO DE PREPARAÇÃO: 10 Minutos 

TEMPO DE COZEDURA: 1 Hora 

TEMPERATURA DE COZEDURA: 200º C 
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RECEITA 
GEMISTA (TOMATES RECHEADOS E 

PIMENTOS COM ARROZ) 

INGREDIENTES & MEDIDAS 
 

6 Pimentos de qualquer cor 

6 Tomates grandes para recheio 500gr Carne de porco 

picada 

Cerca de 1/2 chávena de arroz vidrado ou arroz 

Carolina (70gr.) 2 chávenas de café de salsa picada 

1 chávena de cebola, grosseiramente picada (150gr.) 

1/2 chávena de azeite de oliva (100gr.) 

1/2 chávena de sumo de limão 

1 chávena de sumo de tomate 

Sal e Pimenta 

1 cubo de caldo de vegetais 

2 colheres de sopa de menta seca 

2-3 batatas (opcional) 

1 chávena de água 

"Gemista" é um dos pratos mais deliciosos da cozinha 

cipriota que lhe dá a oportunidade de utilizar qualquer 

tomate extra, pimentos ou qualquer vegetal que possa 

ter no seu frigorífico e que possa ser recheado! Existe 

uma versão VEGANO do prato, mas na maioria dos lares, 

é utilizado carne picada para rechear os legumes. 
     

PORÇÕES     

 2 4 6 8 
     

DIFICULDADE 
 

 

 

 

PICANTE 

 

VEGETARIANO INSTRUÇÕES 

1. Lavar e cortar a parte superior dos legumes (esta 

parte deve ser guardada pois será utilizada mais 

tarde). Utilizar uma colher para retirar o interior do 

tomate e guardá-lo para a mistura de carne picada. 

2. Colocar os pimentos e os tomates num tabuleiro de 

ir ao forno. 

3. Numa tigela, adicionar todos os ingredientes: carne 

moída, cebola picada, salsa, sal, pimenta, azeite, 

arroz, sumo de limão, sumo de tomate, caldo de 

legumes, hortelã seca, e o interior dos tomates. 

4. Misture os ingredientes. 

5. Encher os pimentos e os tomates. Tenha em mente 

que o arroz se expandirá durante a cozedura, por 

isso encha-o com um pouco mais de ¾ do vegetal 

vazio. 

 

BAIXAS CALORIAS 

 

SEM GLÚTEN 

 

VEGANO 

 

SEM LACTOSE 

TEMPO DE PREPARAÇÃO: 1 hour 

TEMPO DE COZEDURA: 1 hour and 30 
minutos 
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TEMPERATURA DE COZEDURA: 180º C 
6. Adicionar as batatas empilhadas e picadas, entre os 

legumes. 

7. Colocar os a parte superior dos de legumes sobre os 

legumes. 

8. Sobre os legumes deitar a água, um pouco de sumo 

de tomate extra cerca de ½ uma chávena, sal e 

azeite e assar a 180º C (forno pré-aquecido, 

ventilador) por cerca de hora e meia. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGAL 
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RECEITA 
CALDO VERDE À MODA DO MINHO INGREDIENTES E MEDIDAS 

(SOPA)  

1 cebola 

150 ml de azeite 

1.5 litros de água 

2 dentes de alho 

200 gr couve-galega portuguesa cortada em caldo 

verde (juliana muito fina) 

Chouriço de soja  

600 gr batata branca 

Q.b. Sal 

Q.b. Broa de Milho 

PORÇÕES 
 

 
2 

 

 
4 

 
 

6 

 
 

8 

DIFICULDADE 

 

 

 

PICANTE 

 

 

VEGETARIANO INSTRUÇÕES 

1. Descascar as batatas, a cebola e os dentes de alho. 

Lavar todos os legumes e cortar em pedaços. 

2. Colocar um tacho ao lume com as batatas, os 

dentes de alho, a cebola, a água e metade do azeite. 

Temperar com sal. Quando começar a ferver 

adicionar o chouriço. Deixar cozer. Quando o 

chouriço estiver cozido retirar e reservar. Quando 

as batatas estiverem bem cozidas, triturar com a 

varinha mágica.  

3. Voltar a levar ao lume. Adicionar a couve e deixar 

cozer. Retificar tempero e adicionar o restante 

azeite.  

4. Cortar o chouriço em rodelas.  

5. Colocar uma rodela de chouriço em cada tigela 

(tradicionalmente servido em tigela de barro) e 

regar com o caldo verde. Servir acompanhado de 

uma fatia de broa de milho. 

 

BAIXAS CALORIAS 

 

SEM GLÚTEN 

 

VEGANO 

 

SEM LACTOSE 

TEMPO DE PREPARAÇÃO: 1 hora 

TEMPO DE COZEDURA: 30 minutos 

TEMPERATURA DE COZEDURA: 100º C 
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RECEITA 
SEITAN À ALENTEJANA  INGREDIENTES & MEDIDAS 

  

2 Batatas grandes não descascadas 

270 gr. seitan 

4 alho 

½ cebola 

2 colheres de sopa de azeite 

2 colheres de sopa de pimenta doce 

1 colher de chá de piripiri 

1,5 colheres de sopa de sumo de limão fresco (½ limão) 

70 ml. de água 

Q.s. Sal e pimenta 

Q.s. Coriandro 

Q.s. Pickles (opcional) 

 

PORÇÕES 

2 4 6 8 
 

 

DIFICULDADE 

 

 

PICANTE 

 

 

 

VEGETARIANO INSTRUÇÕES 

1. Cortar o seitan em cubos e temperá-lo com paprica 

doce, sal de sumo de limão e pimenta. Deixá-lo 

marinar durante 30min; 

2. Corte as batatas bem lavadas em cubos médios e 

coza-os durante 40 a 50 minutos num forno pré-

aquecido a 220ºC, virando-os a meio, ou até ficarem 

tostados. 

3. Numa frigideira antiaderente e em lume médio-

alto, colocar um fio de azeite e o seitan a dourar; 

4. Quando o seitan estiver dourado, adicionar a 

cebola, o alho e mais especiarias. Deixar a cebola e 

o alho cozer bem e adicionar um pouco de água; 

5. Apagar o lume e adicionar as batatas ao seitan e 

misturá-las bem; 

6. Acabar com muitos coentros picados, pickles e 

sumo de limão. 

 

BAIXAS CALORIAS 

 

SEM GLÚTEN 

 

VEGANO 

 

SEM LACTOSE 

TEMPO DE PREPARAÇÃO: 1 hora 

TEMPO DE COZEDURA: 50 minutos 

TEMPERATURA DE COZEDURA: 220º C 
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RECEITA 
LENTILHAS COM MOLHO DE IOGURTE INGREDIENTES & MEDIDAS 

 240 gr. de iogurte natural 

½ tbsp. de vinagre de cidra de maçã 

½ colheres de sopa de mel 

Q.s. hortelã fresca 

1 colher de chá de sal 

Q.s. pimenta moída 

50gr. de nozes grosseiramente picadas 

1 colher de chá de alho picado 

3 colheres de sopa de azeite de oliva 

400 gr. de legumes grelhados congelados 

4 colheres de sopa de cebola picada 

540 gr. (1 frasco) de lentilhas cozidas 

1 colher de chá de cominho moído 

PORÇÕES 

2 4 6 8 

DIFICULDADE 

 

 

 

PICANTE 
 

 

 

 

 

VEGETARIANO INSTRUÇÕES 

1. Colocar ½ de azeite numa frigideira grande e 

adicionar alho. Deixe-o ficar até ficar castanho. 

Depois, adicionar os legumes e cozinhar em lume 

médio a alto, mexendo frequentemente, durante 

cerca de 12 minutos; 

2. Ao mesmo tempo, numa outra frigideira, colocar o 

restante azeite e adicionar as lentilhas bem 

drenadas, polvilhar o cominho e cozinhar durante 

cerca de 6 minutos; 

3. Entretanto, deitar os iogurtes numa tigela, 

adicionar o vinagre, o mel e cerca de 2 colheres de 

sopa de hortelã picada. Tempere com o sal e a 

pimenta moída na altura e misture bem; 

4. Polvilhar os legumes com a noz grosseiramente 

picada e servir com as lentilhas; 

5. Polvilhar com folhas frescas de hortelã e 

acompanhar com o molho de iogurte. 

 

BAIXAS CALORIAS 

 

SEM GLÚTEN 

 

VEGANO 

 

SEM LACTOSE 

TEMPO DE PREPARAÇÃO: 1 hora 

TEMPO DE COZEDURA: 12 – 20 minutos 

TEMPERATURA DE COZEDURA: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÓNIA 
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RECEITA 
SALADA COM FLORES COMESTÍVEIS INGREDIENTES & MEDIDAS 

PORÇÕES 

2 4 6 8 

Arugula 

1/2 abacate 

Um punhado de arandos 

Um punhado de castanhas de caju 

Um pedaço de queijo azul, por exemplo, Gorgonzola 

Molho balsâmico 

Flores comestíveis 

 
 

DIFICULDADE 

 

 

PICANTE 

 

VEGETARIANO INSTRUÇÕES 

1. Descascar e cortar o abacate em cubos. 

2. Colocar o abacate fatiado, a rúcula, os arandos 

e as nozes numa tigela. 

3. Adicionar o queijo cortado em pequenos 

pedaços. 

4. Misturar a mistura inteira, adicionar o molho 

balsâmico e misturar novamente. 

5. Acrescentar flores comestíveis por cima como 

guarnição para o prato. 

 

BAIXAS CALORIAS 

 

SEM GLÚTEN 

 

VEGANO 

 

SEM LACTOSE 

TEMPO DE PREPARAÇÃO: 15 minutos 

TEMPO DE COZEDURA: 10 minutos 

TEMPERATURA DE COZEDURA: N/A 
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RECEITA 
SMOOTHIE DE URTIGA, BANANA E KIWI INGREDIENTES & MEDIDAS 

4 punhados de folhas de urtiga 

2 kiwis 

2 bananas 

20 ml de sumo de limão 

2 chávenas de água 

 

PORÇÕES 
    

 2 4 6 8 
     

 

DIFICULDADE  

PICANTE 
 

 

VEGETARIANO INSTRUÇÕES 

1. Colocar urtiga num prato alto. 

2. Descascar os kiwis e bananas e depois cortá-los em 

pedaços menores e juntá-los ao prato. 

3. Acrescentar sumo de limão ao prato. Misturar 

tudo. 

4. Adicionar água gradualmente à mistura espessa e 

misturar até se obter a densidade desejada da 

bebida. 

5. Verter o cocktail acabado para copos ou copos. 

Pode decorar adicionando uma folha de urtiga à 

parte superior. 

6. Servir o smoothie refrigerado. 

 

BAIXAS CALORIAS 

 

SEM GLÚTEN 

 

VEGANO 

 

SEM LACTOSE 

TEMPO DE PREPARAÇÃO: 5 minutos 

TEMPO DE COZEDURA: 5 minutos 

TEMPERATURA DE COZEDURA: N/A 
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RECEITA 
SOPA DE URTIGA INGREDIENTES & MEDIDAS 

 alho-porro 

2 cenouras médias, 2 talos de aipo cortados 

3 pequenas salsa 

1 cebola 

Molho de lovage 

6 grãos de pimenta-da-jamaica e 4 folhas de louro 

2l de água 

3 batatas médias 

3 punhados de urtigas com cerca de 130g. (apenas 

folhas) 

3 colheres de sopa de natas 

1 gema de ovo 

2 colheres de sopa de farinha estaladiça 

1 colher de sopa de vinagre de maçã para cidra 

pimenta de ervas 

sal 

PORÇÕES 

2 4 6 8 
 

DIFICULDADE 

 

 

 

PICANTE 
 

 
VEGETARIANO 

 

BAIXAS CALORIAS 

 

SEM GLÚTEN 

 

VEGANO 

 

SEM LACTOSE 

INSTRUÇÕES 

1. Preparar caldo, ou seja, pôr alho francês, 
cenoura, aipo, salsa, cebola, amor, pimenta da 
Jamaica e folhas de louro numa panela. Verter 
água sobre tudo. Cozinhar em muito baixo calor 
durante cerca de 1,5 horas. 

2. Retiramos os legumes do caldo, deixando apenas 
as cenouras. 

3. Descascamos as batatas e cortamo-las em cubos. 

4. Lavamos a urtiga em água fria e picamos 
finamente (usando luvas). 

5. Adicionamos as batatas e a urtiga à coalhada 
caldo de carne, sal. Cozinhamos durante mais 
cerca de 30 minutos. 

6. Finalmente, numa tigela, preparamos natas com 
ovo e farinha. Misturamos cuidadosamente, 
adicionamos um pouco de água quente do caldo 
e mexemos vigorosamente. Vertemos a mistura 
inteira na sopa. Tempere com maçã vinagre de 
cidra, pimenta de ervas e sal. 
 

TEMPO DE PREPARAÇÃO: 20 minutos 

TEMPO DE COZEDURA: 30 minutos 

TEMPERATURA DE COZEDURA: 100oC 

 



 

Parceria do projeto 
 
 

Centre for Work and Environment Giessen 

(ZAUG gGmbH) (Alemanha) 

Web: www.zaug.de 

Facebook: @digkomp.zaug 

 
 

C.I.P. Citizens In Power (Chipre) 

Web: www.citizensinpower.org 

Facebook: @citizensinpower 

 
 
 
 

The Polish Farm Advisory and 

Training Centre (Polónia) 

Web: www.farm-advisory.eu 

Facebook: @PolishFarmAdvisory 

  
 

 
Centros Escolares de Ensino Profissional 

(CEPROF) (Portugal) 

Web: www.espe.pt 

Facebook: @EscolaProfissionaldeEspinho 
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