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VONO® combina com os momentos gostosos da sua 
vida. Seja em uma pausa para o descanso ou na hora 

de curtir com a família e amigos.
Além de ser uma sopa deliciosa, VONO® também pode 

proporcionar receitas incríveis.
Aproveite para curtir aquele momento só seu, sua 
pausa na correria do dia a dia, seu aconchego, seu 

tempo para ler um livro, ver TV ou simplesmente não 
fazer nada. VONO® permite a você tudo isso com o 

conforto e sabor, sem complicar.
São dicas perfeitas para tornar seu dia mais prático, 
mas sem deixar de lado aquele gostinho incrível e 

saboroso.
Das batatas assadas no micro-ondas aos bifes de 

panela e barquetes de pão, essas receitas fáceis vão 
ajudar você a descobrir como VONO® pode combinar 

com todos os momentos, trazendo ainda mais 
praticidade e sabor para o seu dia a dia!

Bom Apetite!

https://www.vono.com.br/
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Batata assada 
no micro-ondas
Torne o micro-ondas seu aliado na cozinha, 
aproveitando a sua praticidade para 
preparar as batatas de forma muito mais 
ágil e com o sabor garantido pela VONO® 
Abóbora com Carne!

Ingredientes
2 batatas grandes, com casca, bem-lavadas  
Meia xícara (chá) de requeijão (100 g) 
1 envelope de VONO® Abóbora com Carne

Modo de preparo
Com o auxílio de um garfo, faça furos nas batatas e leve-as ao micro-ondas 
sobre duas folhas de papel-toalha, em potência média, por 5 minutos de cada 
lado, ou até as batatas �carem macias. 

Deixe descansar no próprio micro-ondas por 5 minutos para concluir o 
cozimento. 

Faça um corte longitudinal para abri-las, remexa a polpa e recheie com o 
requeijão já misturado a VONO®. Sirva ainda quente.

Rendimento: 2 porções.

Tempo de preparo: 15 minutos (+ 5 minutos para descansar).

dica:
O segredo para essa receita é escolher batatas grandes e com a casca  
bem-lisinha, sem machucados.

https://www.vono.com.br/
https://www.saboresajinomoto.com.br/receita/batata-assada-no-micro-ondas


05

Torta de
liquidificador
O liquidificador é um eletrodoméstico 
muito versátil na cozinha, que ajuda a 
facilitar  o preparo de diversas receitas, 
como essa deliciosa torta de frango com 
um recheio cremoso e muito fácil de fazer. 
O segredo? VONO® Queijo com Tomate  
e Manjericão! 

Ingredientes
Recheio  
2 colheres (sopa) de óleo  
1 dente de alho espremido  
1 peito de frango médio, sem pele e sem osso, cozido  
e desfiado (290 g)  
Meia xícara (chá) de água (100 mL)  
2 envelopes de VONO® Queijo com Tomate e Manjericão 

Massa  
2 ovos  
1 e meia xícara (chá) de leite (300 mL)  
Meia xícara (chá) de óleo (100 mL) 
1 e meia xícara (chá) de farinha de trigo  
Meia colher (chá) de sal  
Meia colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo
Prepare o recheio: 

Em uma panela média, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte 
o alho e refogue rapidamente até dourar. Acrescente o frango e a água e, ao 
levantar fervura, adicione a VONO®. Cozinhe, mexendo sempre, por 1 minuto, 
ou até encorpar. Retire do fogo e deixe amornar.

https://www.vono.com.br/
https://www.saboresajinomoto.com.br/receita/torta-de-liquidificador-2
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Modo de preparo
Prepare a massa: 

No copo do liquidi�cador, coloque os ovos, o leite, o óleo, a farinha de trigo, o 
sal e o fermento, e bata até obter uma massa homogênea.

Unte um refratário retangular pequeno (26 x 16 cm), distribua metade da 
massa, espalhe o recheio e cubra com o restante da massa.

Leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por cerca de 30 minutos  ou até 
dourar a superfície. Retire do forno e sirva quente ou fria.

Rendimento: 6 porções.

Tempo de preparo: 20 minutos (+ 30 minutos de forno).

dica:
Após acrescentar o fermento à massa, não demore para levar  a torta ao for-
no, para preservar sua função de crescimento.

https://www.vono.com.br/
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Berinjela 
Recheada
Legumes já são bons naturalmente; mas 
recheados ficam ainda mais incríveis, não  é 
mesmo? Traga todo esse sabor para a sua 
mesa de forma muito fácil com essa receita 
de Berinjela Recheada incrementada com 
VONO® Chef Creme de Queijo! 

Ingredientes
3 berinjelas grandes cortadas ao meio,     no sentido do 
comprimento 
1 colher (sopa) de azeite de oliva  
2 e meia xícaras (chá) de leite (500 mL)  
1 envelope de VONO® Chef Creme de Queijo  
100 g de muçarela ralada  
1 colher (sopa) de orégano desidratado  
2 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão ralado (20 g)

Modo de preparo
Com o auxílio de uma colher, remova parte da polpa da berinjela (deixando 
 uma borda de 1 cm), pique a polpa e a reserve. Trans�ra a berinjela para uma 
assadeira e pincele seu interior com o azeite. Leve ao forno médio (180 graus), 
preaquecido, por 10 minutos. Retire do forno e reserve aquecido. 

Em uma panela média, coloque o leite e a VONO® Chef, misturando bem. 
Leve ao fogo alto, mexendo de vez em quando, por 5 minutos, ou até levantar 
fervura. Acrescente a polpa da berinjela reservada, misture e retire do fogo. 
Tampe e deixe descansar por 1 minuto. Junte a muçarela e misture bem. 

Distribua pelas canoas de berinjela, polvilhe com o queijo ralado e leve ao 
forno médio (180 graus), preaquecido, por 15 minutos ou até a superfície 
dourar levemente. Retire do forno e sirva em seguida.

Rendimento: 6 porções.

Tempo de preparo: 20 minutos (+ 25 minutos de forno).

dica:
A berinjela é um vegetal fonte de �bras, vitaminas e minerais.

https://www.vono.com.br/
https://www.saboresajinomoto.com.br/receita/berinjela-recheada
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Omelete 
de forno
Omelete é praticamente um sinônimo de 
praticidade na cozinha. E se você pudesse 
variar no seu preparo, fazendo-a de forma 
diferente e ainda mais saborosa? Descubra 
como fazer isso com a ajuda da deliciosa 
VONO® Chef Creme de Espinafre! 

Ingredientes
6 ovos  
Meia xícara (chá) de leite (100 mL)  
1 sachê de VONO® Chef Creme de Espinafre  
1 colher (chá) de azeite de oliva  
Meia cebola pequena, picada  
1 tomate pequeno, sem sementes, picado  
1 colher (chá) de fermento em pó

Modo de preparo
Em uma tigela, coloque os ovos, o leite, a VONO® e o azeite, e misture bem. 
 Junte a cebola, o tomate e o fermento, e mexa delicadamente.

Disponha em uma assadeira retangular média (30 x 22 cm) antiaderente  e 
leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 15 minutos ou até  dourar a 
superfície.

Retire do forno e sirva em seguida.

Rendimento: 6 porções.

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

dica:
1. Se apreciar, coloque pedacinhos de muçarela na massa. 
2. Caso utilize assadeira tradicional ou refratário de vidro, unte antes  
de espalhar a massa.

https://www.vono.com.br/
https://www.saboresajinomoto.com.br/receita/omelete-de-forno-1
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Tostex 
de Espinafre
O espinafre é um dos vegetais que mais 
contêm cálcio e ferro; sem falar em outros 
nutrientes, como fibras e vitaminas. Veja 
como aproveitar todos esses benefícios de 
forma muito prática e deliciosa com esta 
receita, que leva VONO® Chef Creme de 
Espinafre! 

Ingredientes
1 lata de milho, escorrido  
400 g de muçarela ralada  
Meia lata de creme de leite (100 g) 
1 envelope de VONO® Chef Creme de Espinafre  
1 pacote de pão de forma 7 grãos (320 g)  
Meia xícara (chá) de margarina sem sal

Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o milho, a muçarela, o creme de leite e a VONO® Chef,  
e misture bem. Espalhe em metade das fatias de pão, cubra com o pão 
restante e passe a margarina nos dois lados dos sanduíches. 

Acomode em uma forma própria para Tostex e leve ao fogo baixo por 1 
minuto de cada lado ou até dourarem. Repita o processo com o restante dos 
sanduíches. Sirva em seguida.

Rendimento: 9 porções.

Tempo de preparo: 30 minutos 

dica:
Caso não tenha uma forma para Tostex, utilize 2 frigideiras antiaderentes.

https://www.vono.com.br/
https://www.saboresajinomoto.com.br/receita/tostex-de-espinafre
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Bifes de Panela
Com aquele gostinho caseiro  de comida 
de mãe que reconhecemos em qualquer 
lugar, esta receita vai ganhar um lugar 
especial no seu coração. E o melhor é o 
molho saboroso, com consistência incrível 
e muito fácil de fazer com a ajuda da 
VONO® Chef Creme de Cebola!

Ingredientes
2 colheres (sopa) de óleo  
2 dentes de alho amassados  
1 kg de miolo de alcatra cortado em bifes  
1 sachê de VONO® Chef Creme de Cebola  
1 e meia xícara (chá) de água quente (300 mL)  
4 tomates maduros médios cortados em rodelas (700 g)  
2 colheres (sopa) de azeitonas verdes picadas (opcional)  
2 colheres (sopa) de salsa picada 
1 pitada de pimenta-do-reino

Modo de preparo
Em uma frigideira grande, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. 
Junte o alho e deixe dourar levemente. Adicione a carne e frite por 3 minutos 
de cada lado ou até dourar. Abaixe o fogo, retire metade da carne e reserve.

Na frigideira, acrescente a metade do tomate, das azeitonas picadas, e polvilhe 
com a metade da VONO®. Junte a carne reservada e repita o processo, fazendo 
duas camadas. Regue com a água, abaixe o fogo e tampe a panela, deixando 
cozinhar por 30 minutos ou até a carne �car macia.

Desligue o fogo, polvilhe com a salsa picada e a pimenta, e sirva em seguida.

Rendimento: 8 porções.

Tempo de preparo: 45 minutos 

dica:
O miolo da alcatra é perfeito para essa receita por ser um corte magro 
e muito macio.

https://www.vono.com.br/
https://www.saboresajinomoto.com.br/receita/bifes-de-panela
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Barquetes de Pão
Você adora inovar na cozinha, mas 
nem sempre tem tempo de sobra para 
cozinhar? Então você vai amar essa receita 
superprática de Barquetes de Pão, que 
levam um recheio cremoso e delicioso de 
VONO® Chef Creme de Queijo!

Ingredientes
8 pães tipo francês  
2 e meia xícaras (chá) de leite (500 mL)  
1 envelope de VONO® Chef Creme de Queijo  
200 g de muçarela ralada  
16 tomates-pera cortados ao meio  
10 folhas de manjericão rasgadas

Modo de preparo
Coloque os pães sobre uma tábua e retire parte do miolo, abrindo uma 
cavidade no centro de cada pão. Reserve. 

Em uma panela média, coloque o leite e a VONO® Chef, e dissolva bem. Leve 
ao fogo alto para cozinhar por 5 minutos ou até levantar fervura. Desligue o 
fogo, tampe e deixe descansar por 1 minuto. 

Junte a muçarela, misture bem e espalhe dentro dos pães. Distribua o 
tomate e o manjericão, e leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 
15 minutos ou até a superfície dourar levemente. Retire do forno e sirva em 
seguida.

Rendimento: 8 porções.

Tempo de preparo: 20 minutos (+ 15 minutos de forno)

dica:
1. Se preferir, substitua os tomates-pera por 2 tomates tradicionais, picadinhos. 
2. Essa receita é ótima para reaproveitar pães amanhecidos.

https://www.vono.com.br/
https://www.saboresajinomoto.com.br/receita/barquetes-de-pao
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Barquinhas 
de Batata
As batatas são ingredientes simples e 
práticos que todo mundo tem em casa e 
que rendem uma infinidade de preparos. 
Nesta dica, você vai aprender um incrível 
recheio com VONO® Batata com Carne 
para incrementá-las!  

Ingredientes
1 colher (sopa) de bacon picadinho  
2 batatas grandes, com casca, bem-lavadas 
1 envelope de VONO® Batata com Carne   
4 colheres (sopa) de leite  
Meia xícara (chá) de requeijão (100 g)  
Meia colher (sopa) de salsa picada

Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o bacon e leve ao micro-ondas, em potência média, 
por 1 minuto e 30 segundos. Retire do micro-ondas e reserve.

Com o auxílio de um garfo, faça furos nas batatas e leve ao micro-ondas entre 
duas folhas de papel-toalha, em potência média, por 5 minutos de cada lado, 
ou até as batatas �carem macias. Deixe descansar no próprio micro-ondas por 
mais 5 minutos para concluir o cozimento.

Enquanto isso, prepare o recheio: em um tigela pequena, dissolva a VONO® 
no leite, acrescente o requeijão e misture bem. Faça um corte longitudinal nas 
batatas para abri-las, retire um pouco de polpa da batata, misture-a ao recheio 
e distribua sobre as metades, salpique o bacon e a salsa. Sirva ainda quente.

Rendimento: 2 porções.

Tempo de preparo: 15 minutos (+ 5 minutos para descansar).

dica:
Se desejar uma receita mais prática, exclua o bacon da lista de ingredientes.

https://www.vono.com.br/
https://www.saboresajinomoto.com.br/receita/barquinhas-de-batata


APROVEITE!

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



