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Queijo de Amêndoa
no Forno
INGREDIENTES:
330g de amêndoas cruas sem pele,
demolhadas, lavadas e escorridas
1 “queijo” de cerca
60ml de sumo fresco de limão
de 300g
180ml de água
60ml de azeite virgem extra
2 dentes de alho pequenos, descascados e cortados em pedaços
1 ½ colher (chá) de sal

PREPARAÇÃO:
1.

Coloque todos os ingredientes na trituradora e processe até ter uma
consistência cremosa.

2.

Disponha uma gaze ou um tecido para fazer queijo sobre um coador. Coloque o coador em cima de um recipiente fundo ou uma
tijela.

3.

Verta a mistura para dentro do coador forrado com a gaze (ou com
o tecido para fazer queijo).

4.

Cubra e leve ao frigorífico durante 12 horas, para que fique firme.

5.

Quando o queijo estiver firme, preaqueça o forno a 180ºC.

6.

Retire o queijo da gaze e transfira para uma forma pequena, previamente untada com azeite.

7.

Cozinhe por cerca de 40 minutos, ou até estar bem dourado e firme
ao toque.

8.

Retire do forno e deixe arrefecer na forma.

9.

Embrulhe o queijo em papel vegetal e guarde num recipiente fechado, dentro do frigorífico, até duas semanas.

Base de Amêndoa
paraTarte
Esta base pode ser usada como base
para cheesecake vegan, para fruta ou
para gelado vegan.

INGREDIENTES:
75g de pistácios sem casca
60g de farinha de amêndoa

30g de coco ralado sem açúcar
2 colheres (sopa) de maple syrup
2 colheres (sopa) de óleo de coco

PREPARAÇÃO:
1.

Preaqueça o forno a 160ºC.

2.

Coloque os pistácios na trituradora e processe até obter uma consistência fina, mas não em pó.

3.

Misture os pistácios com a farinha de amêndoa, o coco ralado, o
maple syrup e o óleo de coco, até estarem bem combinados.

4.

Escolha um tamanho de forma de acordo com o diâmetro que pretender (uma base grande; duas bases médias; quatro bases pequenas) e coloque a mistura na forma (com uma espessura de cerca de
1,5cm).

5.

Leve as bases ao forno durante 15-20 minutos, tomando atenção
para não deixar queimar.

6.

Retire do forno e deixe arrefecer.

7.

Guarde no frigorífico num recipiente fechado. Pode guardar no
congelador e retirar um pouco antes de utilizar.

Manteiga de
Amêndoa
INGREDIENTES:
250g de amêndoas cruas sem sal
½ colher (chá) de sal

PREPARAÇÃO:

1 frasco grande

1.

Coloque as amêndoas e o sal na trituradora.

2.

Processe até obter a consistência desejada, parando ocasionalmente
para baixar a mistura dos lados do recipiente. Se desejar uma consistência mais cremosa, processe durante mais tempo.

3.

Transfira a manteiga para um recipiente fechado e guarde no frigorífico. Retire do frio alguns minutos antes de usar, para que fique
com uma consistência mais cremosa.

NOTA: Se preferir a manteiga com um sabor mais torrado, coloque as
amêndoas no forno preaquecido a 200ºC e deixe tostar durante 10 minutos, mexendo de vez em quando. Retire do forno e deixe arrefecer
antes de fazer a manteiga.

Bolas de Manteiga de Amêndoa
Cerca de 20 bolas
Feitas com tâmaras, chocolate, amêndoas
médias, mas depende
e maçã, estas bolas são ideais para manter
do tamanho
o nível de energia necessário para qualquer
desejado
atividade, seja trabalho ou lazer. São ideais para
levar numa viagem longa ou para comer antes
ou durante uma atividade física intensa.

INGREDIENTES:
200g de amêndoas
15 tâmaras sem caroço
3 colheres (sopa) de cacau cru em pó (sem açúcar)
2 colheres (sopa) de manteiga de amêndoa
1 colher (sopa) de maca em pó
1 colher (sopa) de óleo de coco
1 colher (sopa) de água
PARA DECORAR AS BOLAS:
Cacau em pó, maca, sementes de chia, sementes de cânhamo, amêndoa
cortada em pedaços pequenos, ou qualquer outra coisa com que queira
cobrir as bolas.

PREPARAÇÃO:
1.

Coloque as amêndoas na trituradora e deixe processar até estarem
bem partidas (cerca de 10 segundos).

2.

Junte as tâmaras e deixe processar mais um pouco (cerca de 10
segundos).

3.

Junte o cacau em pó, a manteiga de amêndoa, o óleo de coco e a
água e processe até todos os ingredientes estarem bem incorporados. A mistura deverá ficar um pouco pegajosa.

4.

Forme bolas do mesmo tamanho e role-as nos ingredientes que desejar até ficarem bem cobertas.

5.

Guarde no frigorífico num recipiente fechado.
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