
 

 

 

 
Ingredientes: 
 8 folhas de lasanha verde 

(massa de espinafre) 
 1 berinjela cortada em rodelas 

finas 
 1 abobrinha cortada em 

rodelas finas 
 1/2 brócolis japonês picado 

em pedaços pequenos e semi-
cozido 

 1 cebola picada em pedaços 
pequenos 

 1 sachê de molho de tomate 
 4 colheres de sopa de azeite 
 2 dentes de alho amassados 
 300 gramas de cogumelos 

laminados (de preferência 
champignon fresco) 

 1 pitada de cominho em pó 
 2 colheres de sopa de 

manjericão 
 Sal e pimenta a gosto 

 

1. Ingredientes do molho de queijo: 

o 1 colher de sopa de farinha de trigo 

o 2 colheres de sopa de manteiga (ou margarina) 

o 250 ml de leite 

o 75 g de queijo ralado (tipo de queijo à escolha) 

o 1 colher de chá de mostarda Dijon 

2. A primeira dica de preparação é com relação à berinjela. Para tirar seu 

gosto amargo coloque as rodelas em uma vasilha com água e vinagre 

e deixe por 30 minutos. 

3. Enquanto a berinjela está de molho, comece por refogar a cebola e o 

alho no azeite por dois minutos. Acrescente os cogumelos e o brócolis 

e deixe no azeite por mais 3 minutos. 

4. Adicione o molho de tomate, o manjericão, o cominho, sal e pimenta 

do reino. Reserve. Este é o molho vermelho. 

5. Passemos ao molho de queijo. Derreta a manteiga e adicione farinha 

de trigo cozinhando por 1 minuto. Retire do fogo e adicione o leite até 

o caldo ficar homogêneo. Volte para o fogo e adicione metade do 

queijo e a mostarda. Mexa até ferver e engrossar. Reserve. 

6. Agora é o passo da montagem da lasanha. Unte uma forma com 

margarina. Em seguida cubra a forma com o molho de tomate. Em 

seguida coloque uma folha de lasanha. Uma camada de beringela, uma 

camada de abobrinha e 1 camada do molho de queijo. Repita a ordem 

dos ingredientes até acabarem. A última camada deve ser de molho de 

queijo, salpicada por cima com a metade do queijo restante do molho. 

7. Para assar coloque no forno pré-aquecido a 180 graus. Deixe por 40 

minutos. 

8. Retire do forno e sirva essa deliciosa massa, que pode ser 

acompanhada por um bom vinho.  

Lasanha Vegetariana: 



INGREDIENTES: 
1 PACOTE DE ALECRIM 

1 PACOTE DE MANJERICÃO 

1 PACOTE DE MANJERONA 

1 PACOTE DE ORÉGANO 

1 PACOTE DE CHEIRO VERDE, CEBOLA OU SALSA DESIDRATATOS 

200g DE SAL COMUM 

MODO DE PREPARO: 
BATER TUDO NO LIQUIDIFICADOR, E ARMAZENAR EM 
EMBALAGEM COM TAMPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receita - sal verde. 

Mousse de abacate: 

INGREDIENTES: 
1 abacate maduro 

1 banana 

2 colheres de cacau em pó 

1 colher de sobremesa de canela em pó ou à 
gosto 

Adoçar à gosto com mel ou açúcar 


