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Encante-se com a versatilidade do tofu, alimento saudável e muito nutritivo. O tofu 

provém da fermentação da soja (melhor maneira de consumi-la). 

Dicas para o preparo dos patês com tofu:  

- Tofu tem um sabor neutro e pode ser usado tanto para receitas doces ou salgadas.  

- Prepare o patê no mesmo dia em que comprou o tofu, isso evita que fique aquele 

“gostinho de soja”.  

- Caso não use todo o conteúdo no mesmo dia, guarde o restante em um pote na 

geladeira. Troque a água diariamente. Esta água deve ser descartada a cada nova 

preparação.  

- Caso queira drenar o tofu, o esprema em um pano de prato limpo.  

- Antes de qualquer variação, acrescente à massa (01 xícara) os seguintes 

ingredientes:  

- Suco de ½ limão  

- ½ xícara de água 

- Sal a gosto (evite o excesso) 

Bater tudo no liquidador. O azeite de oliva será o último a ser colocado, aos poucos, 

pois é com ele que será certado o ponto da cremosidade do patê.  

Não tenha medo de temperar: use cominho, tomate seco, vários tipos de azeitonas, 

sementes cruas de girassol, alcaparras, pimenta síria, curry, tempero baiano etc.  

Refogado de tofu  

Ingredientes: 500g de tofu, 01 cenoura média ralada, 02 tomates picados, ervas e 

especiarias a gosto. Modo de preparo:  

Amassar o tofu com um garfo. Aquecer um fio de óleo em uma boa frigideira 

antiaderente. Refogar os temperos de sua preferência. Sugestão: gengibre, cominho, 

cebolinha e cúrcuma. Acrescentar o tofu e mexer sempre. Depois que o tofu soltar 

água, acrescentar a cenoura e o tomate. Tampar a frigideira e deixar refogar por 

alguns minutos até que quase não tenha mais água na frigideira. Ajustar o sal e regar 

com azeite de oliva para servir. Decorar com folhas frescas de salsinha ou alecrim.  

Maionese vegetal  

Ingredientes: 02 batatas cozidas, 01 cenoura cozida, ¼ xícara de tofu, 01 xícara de 

água, suco de 01 limão, 01 colher de chá (rasa) de sal, folhas de rúcula ou agrião (se 

quiser).  

Bater todos os ingredientes no liquidificador. Aos poucos, acrescente azeite de oliva 

até obter uma consistência cremosa.  
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