Introdução
Quando escrevi Rose Elliot’s Complete Vegetarian Cookbook, em 1985, as culinárias
vegetariana e vegan não eram tão populares e não estavam em posição de destaque como atualmente. Hoje em dia, entro no supermercado mais próximo
da minha casa e consigo encontrar uma enorme variedade de vegetais frescos
e fabulosos. Posso experimentar ingredientes do mundo todo e, se estiver cozinhando para alguém com restrições alimentares, há dezenas de alternativas
entre as quais escolher. A verdade é que nunca foi tão fácil seguir uma dieta
saudável, nutritiva e variada. Portanto, espero que A cozinha vegetariana para todos:
mais de 550 receitas de dar água na boca o ajude a tirar o máximo de proveito desta
maravilhosa gama de ingredientes de que podemos todos desfrutar.
Neste livro, você vai encontrar centenas de receitas vegetarianas e vegan
deliciosas e de fácil execução. Você vai encontrar minhas receitas clássicas, que
já preparei diversas vezes, e que me pedem com frequência, além de receitas
novas para se deleitar. Também vai encontrar informação sobre o preparo e o
cozimento de vegetais, frutas, leguminosas e castanhas, além de um símbolo
para indicar as receitas que são vegan [v] e as receitas que podem ser congeladas
[❄]. Muitas receitas oferecem variações, então, se você não gosta de determinado ingrediente, pode sempre substituí-lo por algum outro. De fato, eu sempre
encorajo as pessoas a experimentarem novos pratos e se divertirem elaborando
suas próprias receitas.
Assim, se você é um dos meus leitores fiéis do passado, espero que goste
desta edição; se este é seu primeiro contato com as minhas receitas, é um prazer tê-lo por aqui, e espero que o livro seja um amigo prático e inspirador em
sua cozinha. Seja você um velho ou novo amigo, lhe desejo muitas refeições
maravilhosas e saúde e felicidade em sua vida e em sua jornada vegetariana.
Rose
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Sopas

A sopa é um dos alimentos mais reconfortantes de se preparar e tomar, possui muitas variações e é facilmente adaptável. Pode ser quente ou fria, cremosa ou rústica, grossa ou
delicadamente leve. De fato, há sopas para todos os gostos
e todas as estações.
Neste capítulo você vai encontrar diversas sopas de dar
água na boca, desde gazpacho até sopas grossas e rústicas
como a de lentilhas com alho e cominho (veja as páginas 20
e 21-2). Há dezenas de sopas de preparo rápido, além daquelas elegantes, para impressionar. Você vai encontrar também
uma receita vegetariana de caldo de legumes. Preparar seu
próprio caldo pode fornecer um sabor incrível, mas não há
nada de errado em utilizar caldo em pó, concentrado ou em
cubos. Além disso, é possível obter excelentes resultados
apenas com água; normalmente eu faço esta escolha quando
quero que o sabor de um vegetal específico ganhe destaque.
Muitas sopas caseiras podem ser congeladas facilmente,
e você vai encontrar o símbolo de congelamento [❄] naquelas
que são apropriadas para isso; só não se esqueça de considerar o tempo – muitas horas em temperatura ambiente, ou de
um dia para o outro – para que a sopa descongele.

sopas

Caldo de legumes fácil v

Sopa fria de abacate

Apesar de hoje em dia ser possível comprar caldos vegetarianos em pó de boa
qualidade, que normalmente uso quando
estou sem tempo, nada se compara a um
bom caldo feito em casa. É fácil de fazer –
10 minutos de preparo simples, seguidos
por uma hora de cozimento lento e está
pronto. Pode ser perfeitamente guardado
por uma semana na geladeira, ou de 3 a
6 meses no congelador. Este é um ótimo
caldo básico, mas você também pode incrementá-lo acrescentando alguns dentes
de alho, grãos de pimenta-do-reino e outras ervas de sua preferência, como louro
ou tomilho.

Esta bela sopa, cremosa, verde-clara, é
bastante fácil de fazer. Use abacates que
estejam perfeitamente maduros, mas não
demais; eles estão no ponto certo quando
levemente macios ao apertá-los de forma
suave com a palma de sua mão. Evite fazer esta sopa com muita antecedência; é
preciso apenas o tempo de esfriá-la na
geladeira, e ela mantém sua cor vibrante.

rende cerca de 1,2 litro ❄
1 cebola, em fatias grossas
1 talo de aipo, picado grosseiramente
1 cenoura grande, picada grosseiramente
1 batata, picada grosseiramente
alguns ramos de salsinha
2,5 litros de água
Coloque os vegetais e a salsinha em uma
panela grande e acrescente a água.
Aqueça até levantar fervura, então diminua o fogo, tampe a panela e deixe cozinhar por 40 minutos.
Passe por uma peneira. Espere esfriar
e guarde na geladeira ou no congelador,
em pequenas porções.
Dica
Esfregue os vegetais com 1-2 colheres de
sopa de azeite oliva e asse-os no forno
por 20-30 minutos a 200°C antes de usálos como descrito acima, para obter um
sabor acentuado.

6 porções
2 abacates grandes maduros
1 col. de sopa de suco de limão
850ml de leite desnatado bem gelado
sal e pimenta-do-reino preta moída na hora
2 col. de sopa de cebolinha fresca picada,
para decorar
Divida os abacates ao meio, retire as sementes e a casca e corte-os em pedaços
grandes.
Coloque os pedaços em um liquidificador ou processador de alimentos juntamente com o suco de limão e o leite e bata
até obter uma textura suave e cremosa.
Prove e tempere com sal e pimenta.
Leve à geladeira para esfriar, juntamente
com as tigelas em que pretende servir, se
houver espaço.
Na hora de servir, prove mais uma
vez o tempero, pois o resfriamento pode
suavizar o sabor, e espalhe um pouco
de cebolinhas verdes e vibrantes sobre
a sopa.
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