
A s recei ta s da
 F rancisca Gusmão

Todas as receitas aqui apresentadas são de base vegetal. Escolho cozinhar receitas de base 
vegetal porque há evidências que sustentam que essas dietas têm o potencial de consumir 

menos recursos e prejudicar menos o meio ambiente.

A ausência total de produtos de origem animal na dieta permite poupar 21% de água. Assim, 
não dá para ignorar que as dietas vegana e vegetariana, sobretudo as que se baseiam em 

produtos provenientes de culturas biológicas, sejam benéficas para o meio ambiente. Diversos 
estudos confirmam também a sua influência benéfica na saúde da pessoa. O que é importante 

é que a dieta deva ser devidamente equilibrada e saborosa.
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Sopa de beterraba

Ingredientes
2 cebolas
2 beterrabas
3 batatas-doces
2 c. de sopa de azeite
1 colher de chá de alho em pó
1 colher de chá de pimentão fumado 
1 colher de sal
800 ml caldo de legumes 
(podes colocar mais ou menos dependendo do teu gosto no que toca à consistência da sopa)

Preparação
Corta os legumes em cubos de tamanhos semelhantes e coloca-os num tabuleiro de ir ao forno.

Tempera com as especiarias e o azeite e leva ao forno a 180ºC por 30 minutos ou até os legumes 
estarem cozinhados.

Transfere os legumes para o liquidificador com o caldo de legumes e bate até ficar homogêneo.

Podes decorar com croutons opcionais ou sementes de abóbora assadas.

Aproveita enquanto está bom e quentinho!

Os principais ingredientes desta sopa são de época (durante o Natal em Portugal).
A beterraba é uma raiz muito nutritiva, rica em fibras, vitaminas B9 e C, ferro, potássio, entre outras.

En trada S Tostas de tomate

Ingredientes
390g de tomate pelado
200g de lentilhas demolhadas
2 dentes de alho
1 colher de chá de pimentão fumado
2 colheres de sopa de vinagre
1 colher de sopa de agave
1 colher de manjericão
Sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparação
Adiciona todos os ingredientes no liquidificador e bate até obteres uma consistência homogénea.

Espalha a mistura uniformemente num tabuleiro forrada e leva ao forno a 180oC por 10 minutos. 

Corta a “tosta gigante” em formas a teu gosto e volta ao forno por 10 minutos.

Deixa as tostas arrefecerem antes de comer para que fiquem estaladiças.

Desfruta com húmus caseiro ou qualquer outro molho que gostes.
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Rolo de lentilhas e frutos secos Molho de Cogumelos 
(para acompanhar o rolo de lentilhas, sendo opcional)

Ingredientes
300g de lentilhas castanhas cozidas
100g de aveia triturada grosseiramente
100g de frutos secos triturados grosseiramente 
(escolhe os teus preferidos ou faz uma mistura)
50g de castanhas cozidas e picadas grosseiramente
2 colheres de linhaça moída
120g de cogumelos (escolhe os teus preferidos)
1 cenoura
1 cebola

Ingredientes
120g de cogumelos
1 cebola
2 colheres de sopa de pasta de miso 
15g de levedura nutricional
1 colher de chá de tomilho
1 colher de chá de alecrim
1 colher de chá de alho em pó
480ml de água (ou caldo de legumes se tiver)

Preparação
Pica a cebola e os cogumelos. Refoga-os até que os cogumelos soltem seu líquido.

Adiciona todos os ingredientes no liquidificador e bate até ficar homogéneo.

Transfere o molho para um tacho e deixa ferver em lume brando por 15-20 minutos, para que todos os 
sabores se juntem.

Deita este molho por cima do rolo e dos vegetais!

Este rolo é rico em macro e micronutrientes. Embora a lista de ingredientes seja longa, a receita é fácil de preparar e 
bastante flexível. Qualquer legume pode ser substituído por outro que gostem mais (o resultado pode ser diferente, 
mas certamente delicioso).
Escolhi ingredientes comuns e de fácil acesso, por um preço também acessível.

De modo a seres mais eficiente na cozinha, podes fazer o salteado de cogumelos e cebola do rolo e do molho ao 
mesmo tempo. Quando estiver pronto, reservas metade e continuas com os restantes passos. Poupas tempo e sujas 
menos loiça (ou seja, poupas água!).

Prato Principal Acompanhamento

25g de arandos
1 colher de chá de pimentão fumado
Sal e pimenta preta a gosto
1 colher de sopa de tahini
1 colher de sopa de massa de pimentão
1 colher de sopa de massa de alho
1 colher de sopa de molho de soja
1⁄2 colher de sopa de mostarda

Preparação
Corta a cebola, a cenoura e os cogumelos. Refoga a cebola e os cogumelos até que soltem o líquido. Adiciona 
a cenoura e cozinha por cerca de 5 minutos, até que amoleçam um pouco.

Tempera com pimentão fumado, sal e pimenta preta a gosto. Retira a mistura de vegetais do lume e deixa 
arrefecer por alguns minutos.

Enquanto arrefece, adiciona todos os ingredientes a uma tigela, seguidos da mistura de vegetais. Mistura 
bem com uma colher de pau ou com as mãos.

Transfere a mistura para uma forma ou simplesmente modela com as mãos. Comprime-o bem para que não 
haja nenhum bolsa de ar.

Leva ao forno a 180oC durante 30-40 minutos.

Assim que sair do forno, deixa descansar por 10 minutos antes de cortar.

Acompanha com legumes assados, como couves-de-bruxelas, batata-doce ou cenoura.

4



As receitas da Francisca Gusmão - Our Food. Our Future As receitas da Francisca Gusmão - Our Food. Our Future

6 7

Crumble de Maçã

Ingredientes
A parte da maçã
5 maçãs
1⁄2 limão, sumo
2 colheres de sopa de açúcar de coco 
1 colher de chá de canela
1 pitada de sal (opcional)

Ficha técnica
Este menu foi produzido no âmbito da campanha #OurFood.Our Future.

Podes saber mais sobre consumo sustentável, certificações, comércio local, desperdício Alimentar e muito mais, nos nossos guias 
OFOF disponíveis em: www.imvf.org/project/campanha-goeathical/

A campanha #GoEAThical. Our Food. Our Future (CSO-LA/2020/411-443) financiada pela União Europeia e apoiada pelo Camões 
I.P é promovida em Portugal pelo IMVF - Instituto Marquês de Valle Flôr. Os conteúdos deste documento são da exclusiva 
responsabilidade dos parceiros e não podem, sob qualquer circunstância, ser considerados como refletindo posições da União 
Europeia.

Para o crumble:
180g de aveia em flocos
50g de farinha de aveia
60g de nozes picadas grosseiramente
60g óleo de coco
1 colher de chá de canela
3 colheres de sopa de agave

Podes saborear quente ou frio, é maravilhoso de qualquer maneira.
Esta é uma versão mais saudável do tradicional crumble de maçã, evitando a manteiga de origem animal e os açúcares 
mais refinados.
Eu uso aveia orgânica. A aveia está entre as culturas mais intensivas em termos de pesticidas. Isso não é bom para 
o consumidor, claro, mas não esqueçamos o impacto que tem sobre os agricultores expostos a estas substâncias 
tóxicas.

Sobremesa

Preparação
Descasca e corta as maçãs aos cubos. Adiciona-os a uma panela com todos os outros ingredientes. 
Cozinha até a maçã amolecer.

Enquanto está a cozinhar, mistura todos os ingredientes do crumble numa tigela.

Num prato de ir ao forno, adiciona a mistura de maçã macia e cobre com o crumble. 

Leva ao forno a 180oC durante 15-20 minutos.

Autoria: Francisca Gusmão

Ilustração: Ana Filipa Olímpio_Animar - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local

Paginação: Ana Filipa Olímpio_Animar - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local

Edição: Instituto Marquês de Valle Flor

Porque as nossas ações são o nosso futuro, contamos contigo para a promoção de um sistema alimentar justo e ético.

 F rancisca Gusmão
Tem 24 anos, estudou biologia e conservação da natureza. Atualmente 

trabalha com pessoas de todo o mundo no sentido de sensibilizar a 
população para os efeitos das alterações climáticas. Acima de tudo quer 

promover iniciativas com impacto positivo no ambiente e na comunidade. 
Fez da sua missão compreender e estimular a relação entre pessoas e 
o mundo natural, e tem focado a sua atenção no impacto dos sistemas 

alimentares no planeta e seus habitantes.
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