


INGREDIENTES:
100ml de chá de hortelã gelado
100ml de suco de laranja natural
2 colheres de sopa de cenoura crua 
ralada
1 colher de café de canela em pó

MODO DE PREPARO:
No liquidificador, o suco de laranja com a
cenoura e a canela em velocidade média,
e adicione o chá de hortelã, e bata
novamente em velocidade média por
mais um minuto.

SUCHÁ DE HORTELÃ
COM LARANJA
E CANELA

KUROTEL.COM.BR | 0800 970 9800 
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INGREDIENTES:
1 litro de água filtrada
1 colher (sopa) de gengibre ralado
1 colher (chá) de pimenta-rosa (Opcional)
2 pedaços de canela em pau
1 colher de sopa de folhas de chá-verde (Camellia
Sinensis)
1 maçã inteira com casca cortada em cubos ou 3 
rodelas de abacaxi

MODO DE PREPARO:
Ferva a água com o gengibre, a pimenta e a canela
por 3 minutos. Desligue o fogo e acrescente o chá-
verde. Abafe por 2 minutos, coe e beba ao longo do
dia, quente ou frio.

KUROTEL.COM.BR | 0800 970 9800 
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CHÁ VERDE
COM FRUTAS
E ESPECIARIAS

https://mdemulher.abril.com.br/receitas/busca/?ingrediente=agua
https://mdemulher.abril.com.br/receitas/busca/?ingrediente=gengibre
https://mdemulher.abril.com.br/receitas/busca/?ingrediente=pimenta-rosa
https://mdemulher.abril.com.br/receitas/busca/?ingrediente=canela
https://mdemulher.abril.com.br/receitas/busca/?ingrediente=folhas
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SALADA DE FOLHAS 
VERDES COM MOLHO DE
LARANJA E GENGIBRE 

INGREDIENTES:
12 folhas de rúcula
12 folhas de alface americana
6 folhas de alface roxa
2 unidades de cenouras cortadas em tiras

INGREDIENTES PARA O MOLHO:
Sumo de 1 unidade de laranja
1 colher de sobremesa de mel
1 colher de café de gengibre fresco ralado
1 colher de café açafrão-da-terra em pó.

MODO DE PREPARO:
Misture o suco de laranja, o mel, o açafrão e o
gengibre em um recipiente e mexa bem.
Higienize as folhas verdes e corte-as
irregularmente com as mãos. Misture com o
restante dos ingredientes e coloque o molho
por cima.



INGREDIENTES:
2 dentes de alho amassados
1 colher de chá de azeite de oliva 
extravirgem
2 xícaras de chá de floretes de brócolis
½ colher de café de sal marinho não refinado
1 colher de sopa de sementes de gergelim
Ramos de tomilho fresco

MODO DE PREPARO:
Refogue o alho no azeite de oliva,
juntamente com o brócolis e o sal. Regue
com 3 colheres de sopa de água e deixe
cozinhar, mexendo sempre e com cuidado
para que o brócolis não cozinhe demais. Na
hora de servir acrescente os ramos de
tomilho e salpique com o gergelim.

BRÓCOLIS
AO ALHO
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ALHO ASSADO
COM ESPECIARIAS

INGREDIENTES:
3 cabeças de alho roxo
2 colheres de sopa de azeite extra virgem
1 colher de café de sal não refinado
Pimenta calabresa desidratada
Alecrim fresco
Páprica doce

MODO DE PREPARO:
Pegue as cabeças de alho inteiras e corte a
parte superior, oposta a raiz. Coloque em uma
assadeira ou em um ramequin. Tempere as
cabeças de alho com sal e azeite. Em seguida,
tempere cada uma delas com as especiarias,
uma com pimenta, uma com alecrim, uma com
páprica doce. Cubra com papel alumínio,
vedando bem. Asse em forno pré-aquecido a
200°C por aproximadamente 40 minutos, ou
até que o alho esteja macio. Sirva com pães ou
torradas.
Rendimento: 3 porções
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SOPA DE
ASPARGOS
COM GENGIBRE

INGREDIENTES:
3 xícaras de chá de aspargos frescos picado 
1 colher de chá de azeite de oliva extra virgem
1 xícara de chá de alho-poró em rodelas
1 cebola média picada
2 dentes de alho picados
2 litros de água
1 colher de café de sal não refinado
Pimenta do reino branca moída na hora
Noz moscada ralada na hora a gosto
1 colher de sopa de lascas de gengibre

MODO DE PREPARO:
Aqueça o azeite em uma panela, acrescente a cebola, o
gengibre, o alho e o alho-poró e deixe refogar
rapidamente. Adicione os aspargos e misture
acrescentando a água. Deixe cozinhar até que os aspargos
fiquem cozidos (cerca de 15 minutos). Triture, no
liquidificador os aspargos cozidos e, aos poucos,
acrescente o caldo do cozimento, até atingir a consistência
de sopa. Pode triturar junto todos os temperos que estão
no caldo do cozimento. Retorne a mistura para a panela e
deixe ferver novamente. Acrescente o sal, a noz moscada e
a pimenta. Sirva em seguida.
Rendimento: 4 porções
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RISOTO DE QUINOA
COM ESPECIARIAS

INGREDIENTES:
1 xícara (chá) de quinoa em grão
3 colheres (sopa) de azeite de oliva 
1/2 colher (chá) de canela em pó
1/2 colher (chá) de cominho em pó
1 colher (chá) de cúrcuma em pó
1 colher (sopa) de gengibre fresco ralado
2 cenouras médias, sem casca, em cubinhos
2 talos de salsão em cubinhos
1 cebola média em cubinhos
1/2 xícara (chá) de água
2 abobrinhas pequenas e finas em cubinhos
1 xícara (chá) de grão-de- bico cozido
1 pimenta dedo-de-moça sem sementes picada
Sal marinho não refinado a gosto

MODO DE PREPARO:
Cozinhe a quinoa em água fervente com sal por dez
minutos e escorra. Reserve. Numa panela, aqueça o
azeite, junte as especiarias e o gengibre. Refogue por
dois minutos em fogo baixo. Junte a cenoura, o salsão,
a cebola e a água. Cozinhe em fogo baixo por dez
minutos com a panela tampada. Adicione a abobrinha,
o grão-de-bico, a pimenta e a quinoa reservada.
Tempere com o sal e cozinhe por mais cinco minutos
em fogo baixo. Sirva em seguida.
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INGREDIENTES:
4 unidades de filés de pescada ou tilápia ou 
robalo ou outro peixe branco de sua preferência
1 punhado de tempero a gosto (limão, sal, alho, 
cebola, tomilho, manjericão e pimenta)
3 colheres de chá gengibre ralado
2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
4 colheres (sopa) de sementes de linhaça
4 colheres (sopa) de sementes de gergelim
1 pedaço de papel-manteiga

MODO DE PREPARO:
Misture os temperos de seu gosto e passe nos
filés de peixe. Deixe marinando por um tempo
(mínimo de 30 minutos). Coloque as sementes
em um prato e passe os filés, até cobrir os dois
lados. Em uma travessa forrada com papel-
manteiga, coloque os filés de peixe, regue com 2
col. (sopa) de azeite e leve ao forno médio até
dourar.

FILÉ DE PEIXE
EM CROSTA
DE SEMENTES
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INGREDIENTES:
PARA O POLVO:
8 tentáculos de polvo limpo 
2 dentes de alho picados
1 cebola picada em rodelas
1 talo de aipo
1 colher de café de sal marinho
Água filtrada suficiente para cobrir
1 colher (sopa) de azeite de oliva
1 colher (café) de cúrcuma em pó

PARA O PURÊ:
1 unidade pequena de abóbora cabotiá picada e 
sem casca (aprox. 800g)
1 colher (chá) de sal não refinado
1 colher (café) de gengibre ralado na hora
1 colher (café) de salsinha picada

PARA O MOLHO DE LARANJA:
1 xicara de chá de suco de laranja natural
1 xicara de chá de suco de uva branca não adoçado
1 colher de sobremesa de açúcar demerara
1 colher de sobremesa de erva doce

KUROTEL.COM.BR | 0800 970 9800 
(54) 99121 2132 (WhatsApp)
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POLVO SALTEADO COM
CÚRCUMA AO MOLHO DE
LARANJA E PURÊ DE
ABÓBORA E GENGIBRE



MODO DE PREPARO:
Para o polvo: Coloque os tentáculos de polvo junto com os temperos picados e o sal em uma panela,
cubra com água e deixe cozinhar por aproximadamente 30 minutos. Depois, escorra bem e reserve por
alguns minutos.

PARA O PURÊ:
Leve a abóbora para assar em forno médio a 180° C por 30 minutos. Deixe assar até a abóbora ficar
bem macia. Retire do forno, amasse a abóbora com o auxílio de um garfo até virar um purê. Acrescente
o sal, o gengibre e a salsinha, reserve.

PARA O MOLHO DE LARANJA:
Coloque todos os ingredientes do molho em uma panela e deixe o ferver, em fogo baixo, até reduzir,
cerca de uns 15 minutos. Está pronto.

Na hora da de servir o prato, aqueça uma frigideira com o fio de azeite de oliva e a cúrcuma em pó e
salteie o polvo até dourar. Sirva em seguida acompanhado de purê de abobora e do molho de laranja.
Rendimento: 8 porções
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INGREDIENTES:
½ unidade de abobrinha
1 unidade de cenoura
½ unidade de alho-poró
2 ovos
2 colheres (sopa) de farelo de aveia
2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
1 colher (chá) de salsinha picada
1 pitada de sal
Orégano a gosto

MODO DE PREPARO:
Rale a abobrinha, a cenoura e o alho-poró e
refogue em 1 colher (sopa) de azeite. Em um
prato, bata os ovos e junte a aveia e os temperos.
Em uma frigideira, aqueça o azeite e coloque os
ovos e os legumes refogados. Deixe dourar dos
dois lados e sirva.

OMELETE COM LEGUMES
E FARELO DE AVEIA
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INGREDIENTES:
2 xícaras de grão de bico cozido e sem pele
1 xícara de cebola picada
2 colheres de sopa de alho picado
½ xícara de cenoura ralada
1 colher de sopa de shoyu
1 colher de sopa de suco de limão tahiti
Pitada de pimenta caiena
1 colher de café de sal não refinado
1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem
¾ de xícara de farinha de mandioca
1 colher de café de cúrcuma em pó
Azeite de oliva para grelhar

MODO DE PREPARO:
Coloque o grão de bico de molho em água por no mínimo 4
horas. Escorra a agua e coloque o grão de bico para cozinhar
até que esteja macio. Cerca de 40 minutos. Escorra a agua do
cozimento e retire a pele do grão de bico, um a um com as
mãos. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o
alho. Junte a cenoura ralada, o shoyu, o suco de limão, a
pimenta caiena, a cúrcuma e o sal. Refogue tudo rapidamente
e reserve. Em um processador, triture o grão de bico cozido e
acrescente o refogado de vegetais. Transfira o conteúdo para
uma vasilha, acrescente a farinha de mandioca aos poucos e
vá mexendo com o auxílio de uma colher até formar uma
massa maleável. Modele a massa em formato de hambúrguer.
Em uma frigideira antiaderente, coloque um fio de azeite de
oliva e doure os hambúrgueres, 5 minutos de cada lado. Sirva
em seguida.
Rendimento: 5 porções
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HAMBÚRGUER DE GRÃO DE BICO 
COM CENOURA E CÚRCUMA



FAROFA COM CASTANHAS 
E LINHAÇA

INGREDIENTES:
100g de farinha de mandioca
1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem
1 talo de alho poró cortado em rodelas
½ xícara de chá de linhaça dourada tostadas 
½ xícara de chá de castanhas do pará tostadas e 
picadas grosseiramente
1 cebola pequena cortada em cubinhos
1 dente de alho picado
1 colher de chá salsa picada
1 colher de chá de cebolinha picada
¼ de xicara de caldo de legumes caseiro (ou água)
½ colher de café de sal marinho
Pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO:
Coloque o azeite numa panela e leve ao fogo baixo
com a cebola e o alho. Mexa de vez em quando até
ficar levemente dourada. Coloque o alho-poró e
refogue por alguns minutos. Acrescente a farinha
de mandioca e refogue, logo junte o caldo de
legumes na quantidade necessária para umedecer.
Acerte os temperos, e adicione a linhaça e
castanhas picadas. Salsinha e cebolinha ao final.
Sirva em seguida.
Rendimento: 5 porções
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INGREDIENTES: 
1 xícara (chá) de biomassa da banana verde
1 xícara (chá) de manjericão
1 cebola pequena
3 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
1 dente de alho
1/2 a 1 limão espremido
½ colher de café de sal marinho não refinado

MODO DE PREPARO:
Bater todos os ingredientes no liquidificador ou
processador, até ficar um creme homogêneo. A
validade da biomassa na geladeira é de 5 dias,
então conte a validade de seu patê a partir do dia
de preparo da biomassa.
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PATÊ DE
MANJERICÃO



INGREDIENTES:
150ml de água 
3 colheres de sopa de sementes de linhaça
¼ de xícara de óleo vegetal
1 xícara de chá de farinha de aveia
1 xícara de chá de farinha de arroz
1 xícara de chá de biomassa de banana verde
½ colher de café de cúrcuma em pó
½ colher de café de pimenta-preta moída na hora
1 colher de sopa de fermento químico em pó
1 colher de sopa de açúcar mascavo
1 colher de café de sal marinho não refinado

MODO DE PREPARO:
Em uma tigela pequena colocar a linhaça na água
para hidratar por aproximadamente 15 minutos,
até que fique gelatinosa. Reserve. Em uma
vasilha misture a farinha de aveia, farinha de
arroz, o açúcar, a pimenta, a cúrcuma e o sal.
Adicione a banana amassada, o óleo vegetal e as
sementes de linhaça hidratadas. Misture
delicadamente e adicione o fermento químico em
pó. Coloque em uma assadeira e leve ao forno
médio 180ºC, por 20 minutos.
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PÃO DE LINHAÇA
COM PIMENTA E 
CÚRCUMA



INGREDIENTES:
250 ml de suco de uva integral sem açúcar
½ xicara de chá de açúcar mascavo
1 rama de canela em pau
1 unidade de anis estrelado
1 colher de chá de essência de baunilha
Suco de 1 limão tahiti
Suco de 1 laranja
400 g de morango (fresco ou congelado)
300 g de framboesa (fresca ou congelada)
300 g de amora (fresca ou congelada)

MODO DE PREPARO:
Leve ao fogo o suco de uva, o açúcar, a canela, o
anis estrelado, a baunilha e os sucos de limão e
laranja. Ferva em fogo baixo por 5 minutos.
Acrescente o morango, a framboesa e a amora,
deixe ferver mais 5 minutos. Retire do fogo e
leve à geladeira por 2 horas. Sirva em taças
individuais e decore com folhas de hortelã.
Rendimento: 4 porções
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FRUTAS VERMELHAS
CONFITADAS



INGREDIENTES:
2 xícaras (chá) de biomassa de banana verde
100g de amendoim torrado sem sal triturado
100ml de leite de coco ou outro leite vegetal 
3 colheres de sopa de mel ou Néctar de coco 
2 colheres de sopa de cacau em pó

MODO DE PREPARO:
Bater todos os ingredientes no liquidificador
ou processador. Leve ao fogo baixo e mexa até
obter um creme denso. Distribua as porções
em copinhos. Se desejar, polvilhe amendoim
triturado para enfeitar.
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CAJUZINHO DE
BIOMASSA
NO COPINHO
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