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Esse caderninho foi elaborado pelo Trio 3M, 
sob a orientação de Vóvis.

 
O nome do caderninho, foi ideia de Maria, 

para fazer relação com a “Cozinha Mágica” de Vóvis.
 

As “ideias esplêndidas” de Malu, estão em cada receita
menos convencionais, que não fazem parte do nosso dia a

dia.
 

O Tri 3M deseja que todos(as)  deixem suas criatividades
fluírem, e experimentem “comidinhas diferentes, saborosas

e saudáveis”.
 

Que todos(as) com as receitas sugeridas, tornem suas 
cozinhas... “MÁGICAS”!

 



 
 

PARTE I
 

RECEITAS COM FLORES
 
 



“Flores em cubos de gelo.”

Ingredientes

Água 
Flores comestíveis (os grandes
supermercados e hortifrutis
especiais já vendem estas caixinhas
de flores comestíveis)

 Material:

1 forma de cubos de gelo grande

Modo de Preparo

Faça água destilada para deixar os
cubos de gelo translúcidos. Ferva
água e deixe esfriar. Faça o cubo de
gelo em camadas para facilitar o
trabalho. Comece preenchendo ¼ da
forma de gelo com a água destilada.
Coloque dentro de cada cubo uma
flor com a “face” da flor virada para
baixo. Congele e espere 1 hora. Retire
a forma do congelador e preencha o
restante da forma com mais água
destilada. Congele novamente até
solidificar completamente. Sirva em
águas aromatizadas e drinks.

FONTE: http://www.figosefunghis.com.br/flores-em-cubos-de-gelo/



““Salada de beldroegas com manga e queijo fresco”.
 

Ingredientes

1 molhinho de beldroegas
1 manga
1 queijo fresco
1 cebola pequena picada
uma pitada de sal e pimenta a
gosto
creme de vinagre balsâmico

Modo de Preparo

1. Colocar num prato raminhos de
beldroegas, a manga e o queijo
cortados. Por cima, colocar a cebola
picada.

2. Temperar com uma pitada de sal e
pimenta a gosto. Regar com o creme
de vinagre balsâmico.

3. A salada fica muito agradável, com
contraste de sabores. As folhas de
beldroegas frescas são ligeiramente
crocantes. 

FONTE: https://www.cincoquartosdelaranja.com/2010/09/salada-de-beldroegas-com-pessego-e.html



“Salada de hibisco-colibri e folhas com molho de laranja"
 

Ingredientes

Folhas de sua preferência (se
encontrar, opte pelas baby para
ficar mais delicado)
Hibisco-colibri de um vizinho ou
canteiro da cidade (certifique-se do
não uso de agrotóxico)
1/8 xícara de suco de laranja
1/2 colher (chá) de vinagre
balsâmico
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
extravirgem sal e pimenta-do-reino
a gosto

Modo de Preparo

Lave as folhas e as flores em água
corrente e deixe de molho por alguns
minutos em água com vinagre. Em
seguida, escorra e coloque-as para
secar sobre um pano limpo.
Em uma tigela pequena, misture o
suco de laranja com o balsâmico e o
azeite até formar uma emulsão leve e
homogênea. Tempere com sal e
pimenta a gosto e regue a salada com
o molho na hora de servir.

FONTE: https://digamaria.com/2015/09/salada-de-hibisco-colibri-e-molho-de-laranja/#.WDxSC-YrLIU



“Salada de flor de abobrinha com folhas de e 
molho de geleia de mirtilo.”

"
 

Ingredientes

Algumas folhas de repolho rasgadas,
sem a parte branca

Folhas de espinafre sem os cabinhos

Beldroega (uma planta considerada
mato, deliciosa, já falei dela aqui)

Azedinhas

Flores de abobrinha

Modo de Preparo para o molho

3 colheres de chá de geleia de mirtilo
1 colher de sopa de vinagre de vinho
branco
2 colheres de sopa de azeite extravirgem
½ colher de chá de sal
Pimenta do reino moída na hora
Misture a geleia com o sal e o vinagre.
Adicione o azeite e a pimenta e misture
bem para emulsificar.
Coloque o molho por cima das folhas e
das flores e sirva.

FONTE: http://semmedida.com/receitas/sem-categoria/salada-de-flor-de-abobrinha-com-folhas-e-
molho-de-geleia-de-mirtilo/



“Flor de abóbora recheada"

Receita do recheio

2 colheres de (sopa) de cream cheese
2 colheres (sopa) de ricota ralada
2 colheres (sopa) de queijo parmesão
ralado
sal e pimenta a gosto
cheiro verde a gosto

 Massa para empanar

1/4 xicara de farinha de trigo
1/4 xicara de amido de milho
1/2 colher (chá) de fermento em pó
1/3 xicara de água, aproximadamente
sal a gosto

Modo de Preparo para o molho

Misture os ingredientes do recheio e reserve.
Retire o miolo das flores usando uma tesoura de uso
culinário, com cuidado para não rasgar as flores.
Preencha a cavidade das flores com o recheio e
feche as pontas torcendo para não sair o recheio,
reserve.
Para a massa, coloque os ingredientes secos em
uma tigela e vá adicionando a água, até que a massa
fique com a consistência de panqueca americana.
Depois da massa pronta, segure a flor da abóbora
pelo cabinho e vá passando na massa, escorra o
excesso e frite em óleo quente até elas fiquem
levemente douradas, escorra em papel toalha. Uma
alternativa, é colocar para assar, em forno pré-
aquecido com temperatura médio (180 graus).

FONTE: http://www.carameloesal.com/2016/10/flor-de-abobora-recheada.html



“Flor de abobrinha frita recheada com ricota e manjericão"

Ingredientes

8 flores de abobrinha (orgânicas, sem
agrotóxicos)
½ peça de ricota fresca
Um punhado de queijo parmesão ou
grana padano ralado fresco
Algumas folhas de manjericão
2 xícaras de farinha de trigo
2 xícaras de água com gás gelada
2 col. De sopa de fermento
Óleo para fritar

Modo de Preparo para o molho:

Limpe as flores retirando as pontas
verdes da base e o estigma, aquela parte
dura bem no centro da flor, onde tem o
pólen. Para isso, abra a flor com cuidado
e puxe com os dedos ou corte com uma
tesoura. Lave-as bem, dentro e fora.
Deixe secar um pouco.
Faça o recheio misturando a ricota com
o queijo ralado, tempere com uma
pitada de sal, pimenta do reino e as
folhas de manjericão rasgadas ou
picadas. Misture tudo bem.
Recheie as flores com a ajuda de uma
colher de chá e feche-as com cuidado,
apertando com a mão.



“Flor de abobrinha frita recheada com ricota e manjericão"

                                                   Prepare a massa

Misture a farinha com o fermento e uma pitada de sal. Adicione a água com gás gelada
e bata bem até obter uma massa homogênea e levemente líquida, se ficou muito
grossa, com cara de massa de bolo, pode adicionar um pouco mais de água, ou vice-
versa.

Aqueça uns 2 dedos de óleo em uma panela ou frigideira. Quando estiver bem quente
comece a fritar as flores. Mergulhe-as na massa, deixe escorrer o excesso e frite, umas 3
ou 4 por vez. Deixe dourar de um lado e vire-as. Assim que dourar o outro lado está
pronto. Salpique com um pouco de sal e sirva na hora, quente e crocante.

FONTE: http://www.cozinhadalbo.com.br/2015/01/flor-de-abobrinha-frita-recheada-com-ricota-e-manjericao/



PARTE II

RECEITAS SALGADAS COM VEGETAIS



Ingredientes

2 xícaras de carne de jaca verde
3 Dentes de alho
2 colheres de sopa de óleo vegetal
1/2 xícara de milho verde cozido
1/2 xícara de ervilha congelada
1/2 xícara de molho de tomate
1/2 xícara de azeitonas verdes sem caroço
1 tomate picado
Sal a gosto
Pimenta do reino, cominho, páprica e outros temperos em pó de sua preferência a
gosto

“Carne de jaca louca”



Modo de Preparo para o molho:

Para realizar esta receita você precisará primeiro preparar a carne de jaca, o que não é uma das tarefas mais
fáceis do mundo quando você realiza pela primeira vez, mas vai sendo menos complexa com o tempo, então
você deverá verificar se a sua jaca verde cabe inteira na panela de pressão, se couber você ganhou na loteria
vegana pois isso diminuirá muito o seu trabalho!
Caso a sua jaca não caiba toda na panela de pressão é hora de preparar-se para enfrentar a cola potente
dessa fruta verde passando óleo na tábua, faca e nas suas mãos…, depois é só partir a jaca em pedaços e
colocar na panela de pressão.
Para quem está colocando a jaca inteira na panela de pressão o tempo é de meia hora contando a partir do
momento em que a panela começar a chiar, para quem cortou a jaca o tempo médio é de 20 minutos.
Depois de prepara a jaca é só descascar e separar toda a parte “desfiada”, eis aí a carne de jaca pronta para
ser usada nesta e em muitas outras receitas.
Coloque o alho numa panela para dourar no óleo ou azeite, em seguida adicione a carne de jaca e um pouco
dos temperos que você irá usar, adicione o tomate e as azeitonas, misture bem!
Acrescente o milho e a ervilha na panela e em seguida ponha o molho de tomate, mexa bem, prove e só então
adicione o sal e se necessário mais um pouquinho de temperos.
Deixe cozinhar por aproximadamente 10 minutos em fogo baixo mexendo de vez em quando e pronto, você
terá uma deliciosa carne de jaca louca para saborear!!!!

“Carne de jaca louca”

FONTE: https://jornadavegana.com/carne-de-jaca-louca/



Ingredientes:

500 g de repolho 
2 colheres (sopa) de azeite
100 g de manteiga
2 tomates, sem pele e sem semente, picados
100 g de coco ralado
Azeitonas picadas a gosto
2 cebolas picadas
2 pimentões vermelhos picados
2 dentes de alho
5 ovos
Cheiro-verde a gosto
2 pacotes de 50 g de queijo parmesão ralado

“Falso siri com coco repolho e coco ralado”
 



                                                       Modo de fazer

Corte o repolho bem fininho. Escalde o repolho em água e sal. Coloque para escorrer em escorredor
de macarrão. Reserve.
Coloque a manteiga e o azeite para esquentar em uma panela. Acrescente a cebola e o alho
picadinhos e deixe dourar. Acrescente o repolho.
Acrescente os tomates, pimentões, 50 g do queijo ralado, o coco ralado e misture bem. Adicione sal
e pimenta a gosto.
Deixe no fogo até ficar bem sequinho. Por último, acrescente o cheiro-verde.
Bata as claras em neve e acrescente as gemas uma a uma.
Despeje o refogado em um pirex untado. Por cima, despeje os ovos batidos.
Polvilhe com o restante do queijo ralado e leve ao forno quente por mais ou menos 30 minutos. Sirva
quente. 
Tempo de preparo e cozimento: 50 minutos
Rendimento: 10 porções
Sugestão:
O queijo parmesão pode ser substituído por queijo minas e pode-se acrescentar azeite de dendê.

“Falso siri com repolho e coco ralado”

FONTE: www.embrapa.br/hortalicas



 Modo de fazer

Lave a banana ainda inteira e depois corte as pontas e retire a
casca com cuidado para não rachar. Divida cada casca ao
meio.
Tempere com o alho e o sal (pode ser usado tempero pronto ou
o que você usar normalmente para temperar a carne) e reserve
por pelo menos 30 minutos.
Passe os pedaços de casca pelo ovo, levemente batido e pela
farinha. Repita essa etapa mais 1 vez para cobrir bem a casca
com a farinha.
Frite em óleo quente e coloque para escorrer em toalha de papel.
DICA: Para ficar bem sequinho e com pouca gordura, coloque
uma panela com água para ferver ao lado da frigideira. Quando
for retirar a casca já frita do óleo, mergulhe rapidamente na
água fervente e depois coloque no papel toalha.

“Bifes de casca de banana à milanesa”
 

Ingredientes

Cascas de 2 bananas
1 dente de alho
Sal a gosto
1 ovo
Farinha de rosca
Óleo para fritar

FONTE: https://www.tudogostoso.com.br/receita/55148-bife-de-casca-de-banana-a-milanesa.html



 Ingredientes (rende 4 casquinhas)

1 colher de sopa azeite de dendê
azeite de oliva (o suficiente para refogar os temperos – normalmente um fio é o suficiente)
 ½ cebola
1 dente de alho
1 tomate
 ½ pimenta dedo de moça (sem semente)
1 xícara de carne de caju (equivale a 6 cajus)
2 pães amanhecidos
2 xícaras de leite de castanha de caju crua (1 para embeber o pão e outra para incorporar ao resto da mistura
na panela)
2 colheres de sopa salsinha
pimenta preta a gosto
sal a gosto
farinha de rosca (para gratinar as casquinhas)
raspas de limão siciliano para guarnecer na hora de servir (opcional)
 limão (para espremer em cima das casquinhas antes de comer)
Leve ao fogo alto até que fiquem douradas e crocantes por cima.

“Casquinha de siri feita com ‘carne’ de caju”
 

FONTE: https://www.youtube.com/watch?v=hGSszv23WTs&t=3s
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