
Alemán 

Prato salgado: lasaña de berenxenas 
60 minutos: sen glute, vegano, san e saboroso 
 
Ingredientes para 8 persoas: 
 
Para a lasaña 
4 berenxenas 
Sal 
6 culleradas de graxa de coco lixeira 
4 dentes de allo 
2-3 cebolas 
1 cachiño de xenxibre 
2 culleradiñas de curcuma 
2 culleradiñas rasas de salvia seca 
200 g de tomate triturado 
2 culleradas de xarope de pradairo 
pementa moída 
250 g follas de lasaña (de fariña de espelta) 
Para a salsa 
200 g de cabaciña 
2 presiñas de sal 
1cullerada de crema de anacardio 
Para cubrilo 
1 presa de tomates pequenos 
1 culleradiña de graxa de coco lixeira 
 
PREPARACIÓN: 
1.  Cortar as berenxenas en dados e mesturalas nun coadoiro cunha cullerada das do 
café de sal. Tapalas cun prato, para facer peso, polo menos durante 20 minutos. 
Mellor deixalas repousar toda a noite. 

2.  Pelar as cebolas e cortalas en dados. Facer un rustrido cunha cullerada sopeira de 
graxa de coco. Pelar o allo e o xenxibre e fritilos brevemente.  
Reservar unha cullerada das do café desta mestura. Premer lixeiramente os dados de 
berenxena e nunha ola fritir durante 5-10 minutos con forza co resto da graxa 
remexendo.Quentar o forno a 180 graos. 

3.  Engadir ás berenxenas, cúrcuma, salvia e concentrado de tomate e tamén 250ml 
de auga. Ferver con sal e condimentar con xarope de pradairo) e pementa. Retirar dos 
fogóns. 

4.  Untar o molde cun pouco de mollo de berenxena e cubrilo cunha capa de láminas 
de lasaña. Repartir por riba unha capa de verduras e cubrila con outra capa de pasta. 
Proceder así ata esgotar as verduras. Enfornar a lasaña durante 40-45 minutos. 

5.  Para a crema: Córtanse en dados as cabaciñas. Pélanse primeiro as cabaciñas 
verdes por si se da o caso de que non se desexe unha crema de cor verde. 
Os dados das cabaciñas engádense ao resto da mestura de cebola, allo, xenxibre, un 
chisco de sal,  50ml de auga e anacardio triturado. Con esta mestura faise un puré. 



Córtase o tomate en láminas. Ráchanse as follas de salvia e úntanse lixeiramente con 
graxa de coco. 

6.  Sácase a lasaña do forno e por riba vértese a crema de cabaciña. Finalmente 
colócanse en capas os tomates e a salvia. 
Remátase enfornando a lasaña 
 

Prato doce: Torta de mazá con cuberta esmigallada 
55 minutos – sen glute -vegana – sa – saborosa 
 
Ingredientes para unha tarta 
 
Para a masa 
 
400 g de fariña de espelta 
200 g de margarina 
150 g de azucre de cana 
6-8 mazás 
Un bo chisco de canela 
Un pouco de zume de limón 
 

Preparación: 
 
1. Mesturar a fariña, a margarina e o azucre ata conseguir unha masa homoxénea. 
Poñer tres cuartos da masa nun molde redondo desmontable de 26 cm de diámetro de 
xeito que sobresaia uns 2 cm. 
 
2. Pelar a metade das mazás, quitarlles o carozo e cortar en láminas finas. Mentres 
imos quentando o forno a 180º por enriba e por baixo. 
 
3. Co resto das mazás, facer unha compota e engadirlle removendo o chisco de 
canela, o zume de limón e as mazás laminadas. Botar no molde e repartir 
uniformemente. Esmigallar o resto da masa por riba da mestura. 
 
4. Cocer 40 min no forno. Sacar e deixar arrefecer e degustar do mellor xeito! 
 
 


