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Aprenda receitas leves e fáceis para você  
degustar no verão com VONO®!

Além de encantar a todos com sopas deliciosas, VONO® 
também oferece receitas incríveis. E agora que o verão 

chegou, a busca por pratos leves e fáceis de fazer só 
aumenta. VONO® traz praticidade e sabor para você 

curtir com quem mais ama tudo de bom que a estação 
mais quente do ano traz!

Neste livro de receitas, você vai encontrar dicas de como 
preparar refeições leves em minutos utilizando VONO®. 
São receitas perfeitas para você se deliciar e surpreender 

em ocasiões como: almoço em família ou com amigos, 
em piqueniques e até em praias! E claro, em um 

momento só seu também, enquanto relaxa em casa!

Desde uma salada bem incrementada até uma 
quesadilla de preparo superfácil... Esses são dois 

exemplos entre as várias receitas leves e práticas que 
você irá descobrir com VONO® , para deixar seu verão 

mais gostoso para curtir cada momento especial. 

Aprecie!
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Salada com Molho 
de Iogurte e VONO®

Uma bela salada é o acompanhamento 
perfeito para uma refeição leve. E, com um 
toque de VONO® Mandioquinha com 
Cebola e Salsa, ganha um sabor especial  
e fica mais deliciosa, seja para o dia a dia  
ou para aquele almoço em família no fim 
de semana!

Ingredientes
6 folhas de alface crespa rasgadas; 
5 tomates-cereja cortados ao meio (50g); 
1 pepino-japonês, em rodelas (220g); 
1 copo de iogurte natural; 
2 colheres (sopa) de azeite de oliva; 
1 envelope de VONO® Mandioquinha com Cebola e Salsa.

Modo de preparo
Forre o fundo e as laterais de uma saladeira com as folhas de alface e intercale 
com o tomate e o pepino. 
Prepare o molho: em uma tigela pequena, coloque o iogurte, o azeite e a 
VONO® e misture bem. 
Regue a salada e sirva em seguida. 
Rendimento: 2 porções.

Tempo de preparo: 10 minutos.

Rendimento: 2 porções.

Tempo de preparo: 10 minutos 

https://www.saboresajinomoto.com.br/receita/salada-com-molho-de-iogurte-e-vono
https://saboresajinomoto.com.br/receita/wrap-de-vono-1
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Wrap de VONO®

Prática e rápida, essa receita é para 
você ter mais tempo para aproveitar os 
melhores momentos do verão sem abrir 
mão de uma refeição saborosa. Nessa 
dica, você irá se deliciar com um recheio 
de ingredientes fáceis de encontrar, 
como o VONO® Milho com Frango. 

Ingredientes
1 envelope de VONO® Milho com Frango. 
4 colheres (sopa) de cream cheese; 
1 pão-sírio cortado ao meio no sentido horizontal; 
2 fatias de muçarela; 
2 fatias de peito de peru; 
folhas de meio maço de rúcula;

Modo de preparo
Em uma tigela média, coloque a VONO® e o cream cheese, e misture bem. 
Espalhe sobre os discos de pão-sírio, disponha a muçarela, o peito de peru  
e a rúcula, e enrole como panqueca, cuidadosamente para não rasgar o pão. 
Sirva em seguida.

Rendimento: 1 porção.

Tempo de preparo: 10 minutos.

dica:
Se preferir, substitua o cream cheese por requeijão.

https://saboresajinomoto.com.br/receita/wrap-de-vono-1
https://saboresajinomoto.com.br/receita/wrap-de-vono-1
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Barquinhas  
de Salsão
Com apenas cinco ingredientes, 
é possível fazer essa receita leve e 
gostosa, com um toque especial, para 
você aproveitar melhor seu momento 
relaxante e refrescante. Se delicie com 
o sabor incrível de VONO® Peito de 
Frango com Queijo junto ao requeijão, 
pimentão e salsão.

Ingredientes
1 copo de requeijão (200g); 
½ pimentão vermelho picadinho (50g); 
1 xícara (chá) de folhas de salsão picadas (40g); 
1 envelope de VONO® Peito de Frango com Queijo. 
1 colher (sopa) de leite;

Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o requeijão, o pimentão, as folhas de salsão, a VONO® 
e o leite, e misture bem. Sirva em seguida com torradas de pão integral ou 
com os próprios talos do salsão.

Rendimento: 8 porções.

Tempo de preparo: 5 minutos.

https://www.saboresajinomoto.com.br/receita/barquinhas-de-salsao
https://www.saboresajinomoto.com.br/receita/barquinhas-de-salsao
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Caldo Verde  
com VONO®

Nessa dica, você vai aprender uma 
receita de caldo superfácil e que utiliza o 
micro-ondas, deixando o preparo mais 
rápido. Com apenas quatro ingredientes, 
esse caldo verde com  VONO® Batata 
com Carne vai ser uma ótima pedida 
para uma refeição rápida, naquele 
intervalo da piscina!

Ingredientes
2 colheres (sopa) de paio defumado cortado  
em cubinhos (30g); 
1 xícara (chá) de água (200ml); 
1 envelope de VONO® Batata com Carne. 
1 folha de couve picada (20g);

Modo de preparo
Em uma caneca, coloque o paio e leve ao micro-ondas, em potência alta, por 
1 minuto e 30 segundos, ou até dourar. Acrescente a água e volte ao micro-
ondas por mais 50 segundos. Adicione a VONO® e a couve, e misture bem. 
Retorne ao micro-ondas e deixe por mais 50 segundos. Retire do forno e sirva 
em seguida.

Rendimento: 1 porção.

Tempo de preparo: 5 minutos.

dica:
Se desejar, substitua o paio pela linguiça calabresa defumada.

https://saboresajinomoto.com.br/receita/caldo-verde-com-vono
https://saboresajinomoto.com.br/receita/caldo-verde-com-vono
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Bolinhos de Abóbora
Que todos amam bolinhos nós já 
sabemos. Mas esse bolinho de abóbora, 
leve e saboroso, com a VONO® 
Abóbora com Carne vai conquistar 
até os paladares mais exigentes. Ótima 
dica para levar em piqueniques ou para 
lanches a céu aberto, para aproveitar o 
verão com as pessoas que você ama e 
com muito sabor!

Ingredientes
1 colher (sopa) de azeite de oliva; 
1 colher (sopa) de cebola picada; 
1 dente de alho amassado; 
100g de carne bovina moída; 
1 pitada de sal; 
½ xícara (chá) de água (100ml); 
1 colher (sopa) de manteiga sem sal;

1 xícara (chá) de farinha de trigo; 
1 envelope de VONO® Abóbora  
com Carne. 
1 ovo; 
1 colher (sopa) de leite; 
meia xícara (chá) de farinha de rosca;

Modo de preparo
Em uma panela média, coloque o azeite e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a cebola e 
o alho e refogue rapidamente, ou até dourar. Acrescente a carne moída e o sal e frite por 5 
minutos, ou até mudar completamente a cor. Retire do fogo e reserve.

Em uma panela, coloque a água e a manteiga e leve ao fogo alto para ferver. Acrescente 
metade da farinha de trigo já misturada com a VONO® e mexa bem até a massa soltar da 
panela.

Trans�ra para uma superfície lisa, espere amornar e sove rapidamente até desgrudar as 
mãos. Modele os bolinhos recheados com a carne. Passe-os pela farinha de trigo restante, 
pelo ovo previamente misturado ao leite e, por �m, pela farinha de rosca. Frite-os em 
imersão, em óleo não muito quente. 

Escorra em papel toalha e sirva em seguida.

Rendimento: 10 porções.

Tempo de preparo: 20 minutos.

https://saboresajinomoto.com.br/receita/bolinhos-de-abobora-1
https://saboresajinomoto.com.br/receita/bolinhos-de-abobora-1
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Patê de Cebola
Um patê pode completar qualquer 
refeição: desde o café da tarde até um 
lanche no parque, com os amigos. 
Nessa dica, você vai aprender a fazer um 
delicioso patê de cebola com VONO® 
Chef Creme de Cebola, muito fácil de 
preparar e ideal para deixar seus dias e 
seus passeios de verão mais saborosos

Ingredientes
2 caixinhas de creme de leite (400g); 
1 envelope de VONO® Chef Creme de Cebola.

Modo de preparo
Em um recipiente pequeno, coloque o creme de leite e a VONO® Chef  
e misture bem até �car homogêneo.

Porcione em torradinhas e sirva em seguida

Rendimento: 8 porções.

Tempo de preparo: 5 minutos.

dica:
Se preferir, leve à geladeira por 1 hora antes de servir.

https://saboresajinomoto.com.br/receita/pate-de-cebola-1
https://saboresajinomoto.com.br/receita/pate-de-cebola-1
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Abobrinha Recheada 
com Atum
Nessa dica, você vai descobrir como 
deixar uma abobrinha ainda mais 
gostosa com a VONO® Chef Sopa 
de Cebola, sem perder sua leveza e 
praticidade. Ideal para servir em um 
almoço com a família ou amigos, pois 
rende, em média, seis porções.

Ingredientes
3 abobrinhas médias; 
1 lata de atum sólido, escorrido, desfeito em lascas (120g); 
1 lata de milho, escorrido (200g); 
1 xícara (chá) de salsão picado; 
2 ovos cozidos e picados; 
1 envelope de VONO® Chef Sopa de Cebola.

Modo de preparo
Corte as abobrinhas ao meio no sentido longitudinal e, com auxílio de uma colher, retire 
a polpa, pique-a e reserve. Em uma tigela média, coloque o atum, o milho, o salsão, o ovo, 
a VONO® Chef e a polpa da abobrinha reservada, e misture. 

Disponha as abobrinhas em uma assadeira grande, untada e distribua o 
recheio. Leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 30 minutos, ou até 
as abobrinhas �carem macias. Retire do forno e sirva em seguida.

Rendimento:  6 porções.

Tempo de preparo: 8 minutos.

dica:
Caso não aprecie ou não possua, exclua o salsão da lista de ingredientes.

https://www.saboresajinomoto.com.br/receita/abobrinha-recheada-com-atum-1
https://www.saboresajinomoto.com.br/receita/abobrinha-recheada-com-atum-1
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Quesadilla com 
Creme de Queijo
Você pode fazer uma quesadilla bem 
rápido, sabia? Aqui vamos mostrar uma 
dica em que você não precisa preparar a 
massa, apenas o recheio com a VONO® 
Chef Creme de Queijo. Um lanche 
delicioso e para comer a  qualquer 
momento do dia!

Ingredientes
2 e meia xícaras (chá) de leite (500ml); 
1 envelope de VONO® Chef Creme de Queijo. 
2 e meia xícaras (chá) muçarela ralada (200g); 
meia xícara (chá) de peito de peru defumado  
cortado em cubos (50g); 
6 discos de tortilla (tipo RAP 10);

Modo de preparo
Em uma panela média, coloque o leite e a VONO® Chef, e misture bem. Leve ao fogo alto, por 5 minutos, 
mexendo sempre, ou até levantar fervura. Retire do fogo, tampe e deixe descansar por 1 minuto.

Junte a muçarela e o peito de peru, e misture bem. Reserve. Leve uma frigideira média ao fogo baixo, coloque 
1 disco de tortilla e deixe aquecer por 30 segundos. Vire e distribua parte do creme reservado. Deixe por mais 1 
minuto, com a frigideira tampada. 

Retire do fogo, dobre ao meio e corte em 3 triângulos. Reserve. Monte o restante das quesadillas, utilizando o 
restante do creme. Sirva em seguida.

Rendimento:  6 porções.

Tempo de preparo: 30 minutos.

dica:
A quesadilla original consiste em uma massa de milho, preparada com sal 
e banha de porco, ou de farinha de trigo com manteiga, podendo variar 
conforme a região. Após preparada a massa, adiciona-se queijos derreti-
dos que agregam �rmeza e permitem que a massa seja dobrada ao meio e 
aquecida sobre uma chapa.

Hoje em dia, esse tipo de massa pode ser encontrada facilmente nos super-
mercados com o nome de RAP 10.

https://saboresajinomoto.com.br/receita/quesadilla-com-creme-de-queijo
https://saboresajinomoto.com.br/receita/quesadilla-com-creme-de-queijo
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Bruschetta  
de Alho-poró
Essa é uma receita para servir e 
impressionar suas visitas, família e 
amigos. É uma opção fácil de fazer, leve 
e saborosa, que vai satisfazer a fome dos 
seus convidados sem tomar muito do 
seu tempo. Nessa dica, descubra uma 
deliciosa bruschetta de alho-poró com 
VONO® Chef Creme de Espinafre.

Ingredientes
6 pães tipo francês, cortados em rodelas de 1,5cm; 
1 colher (sopa) de azeite de oliva; 
1 e ½ xícara (chá) de alho-poró cortado em  
rodelas �nas (100g); 
1 tomate grande picado; 
1 xícara (chá) maionese (200g); 
½ xícara (chá) de leite (100ml); 
1 envelope de VONO® Chef Creme de Espinafre.

Modo de preparo
Distribua as fatias de pão em uma assadeira grande e leve ao forno médio (180 graus), 
pré-aquecido, por 5 minutos ou até dourar levemente. Retire do forno e reserve.

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo alto para aquecer. Junte o alho-poró e 
refogue por 3 minutos, ou até ficar levemente dourado. Acrescente o tomate e refogue 
rapidamente por 1 minuto. Retire do fogo e reserve.

Em uma tigela média, coloque a maionese, o leite e a VONO® Chef, e misture. Distribua 
sobre a superfície das fatias de pão, espalhe o refogado de alho-poró e leve ao forno 
quente (200 graus), preaquecido, por 5 minutos. 

Retire do forno e sirva em seguida.

Rendimento:  8 porções

Tempo de preparo: 15 minutos (+10 minutos de forno)

dica:
Se preferir, substitua o pão francês por ciabatta.

https://www.saboresajinomoto.com.br/receita/bruschetta-de-alho-poro
https://www.saboresajinomoto.com.br/receita/bruschetta-de-alho-poro


APROVEITE!

https://www.vono.com.br/



