


O Natal chegou! 
Nesta quadra tão especial, partilhamos 
consigo uma proposta de Ceia de Natal,
saudável e deliciosa. 
Veja as nossas sugestões de receitas 
doces e salgadas, combinando sabores 
tradicionais com novos ingredientes. 
Um menu completo preparado
especialmente para si, passando pelas 
entradas, sopa, pratos principais, às
sobremesas, bolos, guloseimas e bebidas 
quentes. Um Feliz Natal!

As sugestões
da Cem Porcento
para tornar a sua
Ceia de Natal
mais saudável.



QUEQUES
DE GRÃO-DE-BICO 

INGREDIENTES: 

O seu cesto de compras “Cem Porcento” para esta receita:

PREPARAÇÃO: 

PETISCOS | ENTRADAS

WWW.IGNORAMUS.PT

• 200 g Farinha de Grão-de-Bico Cem Porcento
• 85 g Farinha de Trigo Integral Cem Porcento 
• 2 colheres de sopa Sem Ovo Vegan Cem Porcento
• 300 ml água
• 200 g alho-francês
• 50 g cenoura 
• 50 g pimento
• 1 colher de chá fermento em pó

• Alho em pó q.b
• Pimenta preta q.b.
• Azeite q.b.
• Óleo de Coco S/Sabor Cem Porcento q.b.
• Mix de Sementes Cem Porcento q.b.
• Sal dos Himalaias extra fino Cem Porcento q.b.

1. Numa taça, misture as farinhas, o substituto do ovo, 
os temperos e a água.

2. Junte ao preparado anterior, o alho francês em 
meias luas finas, a cenoura e o pimento, em pequenos
cubos, e incorpore bem. 

3. Acrescente o fermento e envolva novamente.

4. Disponha a massa em pequenas formas, previa-
mente untadas com óleo de coco.

5. Leve os queques ao forno, cerca de 30 minutos, até 
ficarem dourados.

6. Desenforme, decore com sementes e sirva com 
uma salada. 

CEIA DE NATAL a Cem Porcento!

VEGAN | PROTEICA | SEM OVO | SEM LEITE



COGUMELOS RECHEADOS 
COM FARINHEIRA 

INGREDIENTES: 

O seu cesto de compras “Cem Porcento” para esta receita:

PREPARAÇÃO: 

PETISCOS | ENTRADAS

WWW.IGNORAMUS.PT

• 4 cogumelos frescos  
• 4 a 5 ovos 
• 1 Farinheira Vegan Cem Porcento 
• Azeite q.b. 
• Salsa picada q.b. 
• Pimenta q.b. 
• Sal dos Himalaias extra fino Cem Porcento q.b.

1. Pré-aqueça o forno a 180°C. Limpe os cogumelos, 
retire os pés e reserve. Leve ao lume uma frigideira 
com um fio de azeite, junte a farinheira esfarelada 
sem a película exterior. Salteie um pouco e reserve.  

2. Pincele os cogumelos com um pouco de azeite, 
tempere com sal e pimenta e leve ao forno durante 
10 a 15 minutos. 

3. Na mesma frigideira, cozinhe os ovos batidos, 
temperados com salsa picada e pimenta. Misture 
a farinheira e deixe cozinhar por mais uns minutos. 
De seguida, retifique os temperos.

4. Retire os cogumelos do forno e recheie com o 
preparado anterior. 

5. Sirva como entrada, acompanhado com uma 
salada.

DICAS: 

- O sabor desta receita pode alterar por 
completo, substituindo a Farinheira Vegan por 
Chouriço Vegan Cem Porcento.
- Pode optar por rechear os cogumelos 
simplesmente com Paté de Cogumelos e 
Sementes de Girassol Cem Porcento.

SEM CARNE | BAIXO TEOR DE GORDURA

CEIA DE NATAL a Cem Porcento!



CREME DE
COUVE-FLOR

INGREDIENTES: 

O seu cesto de compras “Cem Porcento” para esta receita:

PREPARAÇÃO: 

DICAS: 

SOPAS

WWW.IGNORAMUS.PT

• 1 couve-flor (média) 
• 1 cebola 
• 1 embalagem “natas” vegetais
• Sal dos Himalaias extra fino Cem Porcento q.b.
• Pimenta q.b 
• Azeite q.b 
• 80 g Farinha de Amêndoa Cem Porcento 
• 20 g amêndoa laminada torrada

1. Corte e lave a couve-flor. Leve a cozer em água 
abundante com um pouco de sal. Escorra e reserve. 

2. Leve ao lume a cebola com azeite, até ficar 
translúcida. Adicione a couve-flor e salteie.

3. Cubra com água e deixe cozinhar por mais 5 minutos. 

4. Coloque o preparado no liquidificador, junte as “na-
tas” vegetais e tempere a gosto. Bata até obter um 
creme aveludado. 

5. Leve ao lume novamente e retifique os temperos. 

6. Em cada taça, polvilhe com farinha de amêndoa e
amêndoa laminada. Sirva de seguida.

- Sabia que esta sopa tem um baixo teor de 
hidratos de carbono?
- Antes de servir, pode dar um toque colorido 
e atraente à sua sopa, adicionando uma 
pitada de curcuma em pó.
- Pode também realizar esta receita, com 
um pouco de coentros e Sementes de Girassol 
Cem Porcento.

VEGAN | BAIXO VALOR CALÓRICO

CEIA DE NATAL a Cem Porcento!



PÃO RECHEADO
COM TOFU

INGREDIENTES: 

PREPARAÇÃO: 

DICAS: 

PRATOS PRINCIPAIS

WWW.IGNORAMUS.PT

• 1 pão alentejano pequeno
• 1 embalagem Tofu Natural Bio Cem Porcento
• 400 g espinafres escaldados, bem escorridos
• 1 cebola grande
• Pimenta q.b.
• 2 dentes de alho
• 1 folha de louro
• Azeite q.b 
• Sal dos Himalaias extra fino Cem Porcento q.b.

1. Corte a parte de cima do pão, em forma circular, 
retire o miolo e reserve.

2. Num tacho, aloure a cebola com um pouco de 
azeite e uma folha de louro. De seguida, adicione o 
tofu esfarelado e um pouco de miolo do pão.

3. Tempere com sal e pimenta e deixe cozinhar cerca 
de 10 minutos, mexendo sempre.

4. Numa frigideira, salteie os espinafres com um fio 
de azeite e alho picado e tempere com sal e pimenta, 
a gosto.

5. Recheie o pão com camadas alternadas de espi-
nafres e tofu.

6. Tape o pão, regue com um pouco de azeite e 
leve ao forno, até ficar dourado.

A Soja Fina é uma agradável alternativa ao
Tofu. O segredo está na preparação.
Hidrate e escorra bem a soja. Refogue uma
cebola picada, adicione a soja e capriche
nos temperos: alho, louro, pimenta e orégãos.
Finalize com um pouco de “natas” vegetais e
salsa picada.

VEGAN | PROTEICA | SEM LEITE | SEM OVO

CEIA DE NATAL a Cem Porcento!

O seu cesto de compras “Cem Porcento” para esta receita:



QUINOA REAL
COM FRUTOS SECOS

PREPARAÇÃO: 

PRATOS PRINCIPAIS

WWW.IGNORAMUS.PT

1. Lave bem a quinoa.

2. Coza a quinoa, em água abundante, durante 15 
minutos, até ficar “al dente”. 

3. Escorra e reserve.

4. Prepare um molho, misturando óleo de linhaça, 
sumo de limão, molho de soja e pimenta.

5. Coloque a quinoa numa taça e regue com o molho. 

6. Numa frigideira, com um fio de azeite, sal-
teie ligeiramente as bagas e os frutos secos. 
Disponha sobre a quinoa e sirva.

INGREDIENTES: DICAS: 

• 1 chávena Quinoa Branca em Grão Cem Porcento 
• Óleo de Linhaça Bio Cem Porcento q.b. 
• Molho de Soja Cem Porcento q.b. 
• Azeite q.b. 
• Pimenta moída q.b. 
• Sumo de 1 limão 
• Bagas de Goji Cem Porcento q.b. 
• Bagas de Cranberry Cem Porcento q.b. 
• Frutos secos a gosto q.b. 

Em alternativa aos frutos secos, combine 
a quinoa com os seus legumes preferidos, 
previamente salteados em cubos. 
Seja criativo na hora de preparar este prato 
e coloque o seu cunho pessoal.

VEGAN | PROTEICA | RICA EM ÓMEGAS

O seu cesto de compras “Cem Porcento” para esta receita:

CEIA DE NATAL a Cem Porcento!



RABANADAS
NO FORNO 

INGREDIENTES: 

O seu cesto de compras “Cem Porcento” para esta receita

PREPARAÇÃO: 

DICAS: 

SOBREMESAS | BOLOS | GULOSEIMAS

WWW.IGNORAMUS.PT

• 1 pão de forma médio
• 1 L Bebida de Soja com Cálcio Frias 
• 4 a 5 ovos
• Xarope de Agave Bio Cem Porcento q.b.
• Sal dos Himalaias extra fino Cem Porcento q.b.
• Canela em Pó Bio Cem Porcento q.b.

1. Utilize pão de forma do dia anterior. Mergulhe 
cada fatia na bebida de soja, de modo a ficarem 
bem “encharcadas” e coloque a escorrer para elim-
inar o excesso de líquido.

2. Bata os ovos, com um pouco de sal, e passe cada 
fatia pelo ovo.

3. Forre um tabuleiro com papel vegetal e leve as 
fatias ao forno, pré-aquecido a 240°C, durante 4 
minutos. Vire as fatias e volte a levar ao forno por 
mais 4 minutos.

4. Disponha as rabanadas numa travessa, regue 
com xarope de agave e polvilhe com canela.

5. Esta receita pode ser preparada com Pão de 
Forma Sem Glúten Cem Porcento, em casos de 
intolerância ao glúten.

- Apesar de ser um clássico Natalício, 
as Rabanadas são muito bem-vindas em 
qualquer altura do ano, principalmente 
numa versão mais saudável. 
- Podem ser servidas como sobremesa cobertas 
com creme de pasteleiro. A nossa sugestão 
é o Creme de Pastelaria Vegan da Cem 
Porcento, sem ovo nem leite.

SEM LEITE | SEM ADIÇÃO DE SACAROSE | NÃO FRITO

CEIA DE NATAL a Cem Porcento!



DELÍCIA
DE TAPIOCA

INGREDIENTES: 

O seu cesto de compras “Cem Porcento” para esta receita:

PREPARAÇÃO: 

DICAS: 

SOBREMESAS | BOLOS | GULOSEIMAS

WWW.IGNORAMUS.PT

• 8 colheres de sopa Tapioca Granulada Cem Porcento
• 1 L Bebida de Soja com Cálcio Cem Porcento
• 2 colheres de sopa Xarope de Agave Bio Cem Porcento
• Casca de 1 laranja
• 1 pau de canela
• Canela em Pó Bio Cem Porcento para polvilhar
• Bica Cereais Solúvel Cem Porcento (opcional)

1. Lave bem a tapioca e escorra.

2. Coloque num recipiente e cubra com água para 
hidratar, durante 20 a 30 minutos.

3. Aqueça a bebida vegetal até levantar fervura, junte 
a tapioca, a casca de laranja, o pau de canela e 
leve ao lume, mexendo sempre, até engrossar.

4. Adicione gradualmente o xarope de agave ao 
preparado. Deixe cozinhar durante mais 5 minutos.

5. Coloque em taças individuais e polvilhe com 
canela.

6. Desfrute de um final de refeição perfeito com esta 
deliciosa sobremesa e uma chávena de Bica Cereais.

Surpreenda-se ao substituir a Tapioca por 
Sêmola de Milho. Em tempos passados escas-
seou o arroz e abundou o milho. Dessa necessi-
dade nasceram as deliciosas papas de Sêmola 
de Milho, típicas da Beira Baixa. A base de 
preparação é muito semelhante ao arroz doce, 
juntando à sêmola de milho a riqueza da 
canela e toda a frescura da laranja ou limão.

SEM LEITE | SEM OVO | SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

CEIA DE NATAL a Cem Porcento!



PUDIM DE SÊMOLA
E FRUTOS VERMELHOS

INGREDIENTES: 

O seu cesto de compras “Cem Porcento” para esta receita:

PREPARAÇÃO: 

DICAS: 

SOBREMESAS | BOLOS | GULOSEIMAS

WWW.IGNORAMUS.PT

• 125 g Sêmola de Trigo Integral Cem Porcento
• 500 ml Bebida de Soja com Cálcio Cem Porcento
• 500 ml água
• 2 colheres de sopa Xarope de Agave Bio Cem Porcento
• 3 colheres de sopa Bagas de Cranberry Cem Porcento
• 1 pau de canela
• Casca de 1 laranja
• Doce de Morango com Stevia Cem Porcento q.b.
• Frutos vermelhos (a gosto)

1. Leve a água a ferver, com a casca de laranja e o 
pau de canela.

2. Junte a sêmola e, em lume brando, adicione a 
bebida vegetal aos poucos, mexendo sempre, até 
obter um creme espesso.

3. Junte o xarope de agave, envolva e retire do 
lume.

4. Retire a casca de laranja e o pau de canela.

5. Envolva as bagas de cranberry previamente 
cortadas em pequenos pedaços.

6. Passe uma forma por água fria e deite o preparado.

7. Deixe arrefecer e desenforme.

8. Decore com doce de morango e frutos vermelhos.

Pode preparar uma cobertura diferente, levando 
ao lume 1 L de Sumo de Uva BIO com um pau 
de canela, até criar uma redução ligeira. 
Adicione maçã em pequenos cubos e alguns 
frutos secos a gosto, e deixe ferver cerca 
de 5 minutos. 
Desenforme o pudim e cubra com esta calda 
irresistível. 

VEGAN | SEM LEITE | SEM OVO

CEIA DE NATAL a Cem Porcento!



BOLO DE BOLACHA
SAUDÁVEL

PREPARAÇÃO: 

DICAS: 

SOBREMESAS | BOLOS | GULOSEIMAS

WWW.IGNORAMUS.PT

INGREDIENTES: 

• 2 embalagens Bolacha Maria Integral Cem Porcento
• 1 embalagem Tofu Natural Bio Cem Porcento
• 2 colheres de sopa Aveia + Nutritiva Cem Porcento
• 1 embalagem Puré de Maçã Natural Cem Porcento
• 2 colheres de sopa Xarope de Agave Bio Cem Porcento
• Bica Cereais Solúvel Cem Porcento q.b.
• Canela em Pó Cem Porcento q.b

1. No liquidificador, junte o tofu, a aveia, o puré de 
maçã, o xarope de agave e a canela.

2. Bata até obter uma mistura homogénea e reserve.

3. Numa taça, dissolva um pouco de bica cereais 
em água morna e mergulhe as bolachas durante al-
guns segundos.

4. De seguida, disponha uma camada de bolachas 
num prato e cubra com um pouco do preparado 
anterior.

5. Disponha camadas de bolacha e creme, alterna-
damente.

6. Finalize o bolo com uma camada de creme e 
decore com bolachas trituradas.

7. Reserve no frigorífico, até ao momento de servir.

Uma receita para manter o equilíbrio de açúcar 
na dieta do diabético sem abrir mão de um 
docinho neste Natal. O Xarope de Agave tem um 
baixo índice glicêmico e, por isso, não provoca 
picos de glicose nem de insulina. Por sua vez, 
a f ibra da maçã pode ajudar a retardar 
a absorção de açúcares no organismo. Poderá 
preparar o seu próprio puré de maçã. 

SEM OVO | SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

O seu cesto de compras “Cem Porcento” para esta receita:

CEIA DE NATAL a Cem Porcento!



BOLO DE
CHOCOLATE VEGAN

PREPARAÇÃO: 

SOBREMESAS | BOLOS | GULOSEIMAS

WWW.IGNORAMUS.PT

INGREDIENTES: 

Bolo de Chocolate Vegan
• 1 emb. Bolo de Chocolate Vegan Cem Porcento
• 225 ml água 
• 135 ml Óleo de Coco S/Sabor Cem Porcento 

Recheio de Creme de Pastelaria Vegan
• 1 emb. Creme de Pastelaria Vegan Cem Porcento 
• 500 ml água 

Cobertura “Chantilly” Vegan
• 1 emb. Creme para Bater Vegan Cem Porcento 
• 300 ml água 

Bolo
1. Pré-aqueça o forno a 160°C.  
2. Abra a embalagem e deite o preparado numa taça. 
3. Junte ao preparado a água e o óleo de coco. 
4. Envolva com uma colher, até obter uma massa 
homogénea. Unte uma forma redonda.
5. Deite o preparado na forma e leve ao forno cerca 
de 45 minutos. Retire o bolo e deixe arrefecer.
6. Desenforme e, com uma faca, corte o bolo ao 
meio no sentido longitudinal. Reserve.

Recheio 
1. Abra a embalagem e deite o preparado numa taça. 
2. Junte ao preparado a água fria.
3. Misture com a batedeira até obter um creme 
homogéneo. 
4. Com uma espátula, recheie o bolo com o creme 
de pastelaria e reserve.

Cobertura 
1. Abra a embalagem e deite o preparado numa taça. 
2. Junte ao preparado a água fria. 
3. Misture com a batedeira até obter um creme 
homogéneo. 
4. Com uma espátula, cubra o bolo com o creme 
para bater e decore a seu gosto.

VEGAN | SEM LEITE | SEM OVO

CEIA DE NATAL a Cem Porcento!

O seu cesto de compras “Cem Porcento” para esta receita:



BOMBONS DE
CHOCOLATE E COCO

O seu cesto de compras “Cem Porcento” para esta receita:

PREPARAÇÃO: 

SOBREMESAS | BOLOS | GULOSEIMAS

WWW.IGNORAMUS.PT

1. Comece por descaroçar as tâmaras e colocá-las 
em água morna por 15 minutos.

2. Esmague as tâmaras com um garfo, até obter 
uma pasta.

3. Junte à pasta de tâmaras os restantes ingredien-
tes, com exceção do chocolate, e amasse com as 
mãos até obter uma consistência para formar pe-
quenas bolinhas.

4. Forme bolinhas com a massa e disponha num ta-
buleiro, forrado com papel vegetal, e leve ao conge-
lador cerca de 3 horas, para ganharem consistência.

5. Retire as bolinhas do congelador e envolva-as no 
chocolate derretido (frio) e coloque no frigorífico.

6. Quando os bombons tiverem a consistência dese-
jada, retire do frigorífico e sirva decorados com coco.

INGREDIENTES: DICAS: 

• 1 chávena tâmaras 
• 1 chávena Chips de Coco Bio Cem Porcento
(ralados grosseiramente)
• 4 colheres de sopa Óleo de Coco S/Sabor Bio
Cem Porcento 
• 2 colheres de sopa “Manteiga” de Caju Bio
Cem Porcento 
• 100 g Chocolate Culinária S/Açúcar Cem Porcento

Uma ideia para personalizar a sua mesa 
de Natal é surpreender os seus convidados. 
Distribua os bombons em saquinhos e personalize 
com o nome de cada convidado. 
É também um delicioso presente para a 
troca de prendas com o seu amigo secreto.

SEM LEITE | SEM OVO | SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR

CEIA DE NATAL a Cem Porcento!



CROCANTE DE 
ARROZ TUFADO

O seu cesto de compras “Cem Porcento” para esta receita:

PREPARAÇÃO: 

DICAS: 

SOBREMESAS | BOLOS | GULOSEIMAS

WWW.IGNORAMUS.PT

INGREDIENTES: 

• 100 g Chocolate Culinária S/Açúcar Cem Porcento 
• 100 g Chocolate de Leite S/Açúcar Cem Porcento 
• 50 g “Manteiga” de Amendoim Cremosa Cem Porcento 
• 50 g Arroz Tufado Bio Cem Porcento 
• 1 colher de café Melaço de Cana Cem Porcento 
• Raspa de 1/2 laranja 
• 1 colher de café baunilha em pó
• 1 colher de café Canela em Pó Bio 
• 30 g Chocolate Branco S/Açúcar (opcional)

1. Derreta o chocolate negro e o chocolate de leite, 
juntamente com a “manteiga” de amendoim. 

2. Adicione os outros ingredientes: o melaço, a raspa 
de laranja, a baunilha e a canela, envolvendo bem 
o arroz tufado, sem o partir.

3. Espalhe o preparado num tabuleiro, previa mente 
forrado com papel vegetal, e reserve até que o cho-
colate arrefeça.

4. Após o preparado ficar consistente, decore-o 
com fios de chocolate branco, previamente derre-
tido (opcional).

5. Corte o chocolate em quadradinhos, que podem 
ser guardados durante 5 dias numa lata bem fecha-
da.

Em substituição da “Manteiga” de Amendoim, 
pode utilizar outro tipo de “manteiga” de 
frutos secos, como o caju ou a amêndoa, ou 
mesmo combinar duas variedades da forma que 
mais gostar. Não se esqueça, a temperatura 
ideal para derreter o chocolate em banho-
-maria é de 85°C. Se possível, utilize um 
termómetro de cozinha para obter o melhor 
resultado.

SEM ADIÇÃO DE SACAROSE

CEIA DE NATAL a Cem Porcento!



CACAU QUENTE
COM CREME VEGAN

INGREDIENTES: 

O seu cesto de compras “Cem Porcento” para esta receita:

PREPARAÇÃO: 

DICAS: 

BEBIDAS QUENTES | CHÁS

WWW.IGNORAMUS.PT

Cacau
• 2 chávenas Bebida de Aveia Bio Frias 
• 4 colheres de sobremesa Cacau Cremoso Cem 
Porcento
• 1 colher de café Canela em Pó Bio Cem Porcento
• Anis estrelado q.b.
• 1 pau de canela
• Sal dos Himalaias extra fino Cem Porcento q.b

Cobertura
• 30 ml água
• 11g Creme Vegan para Bater Cem Porcento

Cacau
1. Num tacho pequeno, junte todos os ingredientes 
para o cacau quente: a bebida de aveia, o cacau 
cremoso, a canela em pó, o anis estrelado, o pau 
de canela e o sal.

2. Leve ao lume até engrossar, mexendo sempre.

Cobertura 
1. Abra a embalagem e deite 11 g de preparado de 
creme para bater vegan numa taça.
2. Junte 30 ml de água fria.
3. Misture com a batedeira até obter um creme 
homogéneo.
4. Sirva o cacau quente com o creme vegan e 
polvilhe com canela em pó.
5. Beba ainda quente.

- Pode dar um toque ainda mais especial a 
esta bebida, polvilhando com pequenos pedaços 
de amêndoa. 
- Para celebrar, pode criar uma versão 
diferente e bem reconfortante com “Manteiga” 
de Amendoim Cem Porcento.

VEGAN | SEM LEITE | SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES

CEIA DE NATAL a Cem Porcento!



WWW.IGNORAMUS.PT

INFUSÕES PERFEITAS PARA DIAS FESTIVOS

Menta Bio
INFUSÃO

Uma opção para beber após as refeições como 
ajuda na digestão.
A Menta é uma planta suave, refrescante, bastan-
te aromática e não necessita de ser adoçada.

BEBIDAS QUENTES | CHÁS

Chai Original
INFUSÃO

Uma combinação criativa e irresistível para mo-
mentos que recordaremos com um sorriso quando 
apreciamos esta bebida numa chávena quente.
Pode também ser combinada com leite ou bebi-
das vegetais.

CEIA DE NATAL a Cem Porcento!

Em época de excessos, sabores intensos, com refeições ricas
em especiarias, é inevitável hidratar o corpo e a alma. 

Deixamos duas sugestões para terminar a festa.



Av. Nossa Sr.a Guadalupe, n.º 71    
2135-015 Samora Correia - PORTUGAL

T.: [+351] 263 659 450   F.: [+351] 263 659 459   
Email: geral@ignoramus.pt

WWW.IGNORAMUS.PT


