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RECEITAS DE MARMITAS VONO®
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Nada melhor do que ter mais tempo para saborear 
uma comida deliciosa para renovar as nossas energias, 
não é? E, para deixar sua refeição mais saborosa, sem 

deixar a praticidade de lado, conte com VONO®, a 
marca especialista em sabor!

Sobre deixar tudo melhor e mais gostoso, VONO® 
entende muito bem! Aqui você vai encontrar receitas 
super práticas e de dar água na boca, todas pensadas 
para serem guardadas em marmitas. Tudo isso para 

facilitar o seu dia-a-dia! 

Seja no intervalo do trabalho, aula, academia e outros 
compromissos, você pode contar com VONO® para 

apreciar uma comida saudável e caseira em qualquer 
lugar que você vá!

Então, bom apetite!
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Nhoque de 
Mandioquinha com 
Espinafre 
Apreciada por todos, pode ficar ainda mais 
gostosa junto com a VONO® Chef Creme 
de Espinafre.

Ingredientes
500 g de mandioquinha sem casca,  
em pedaços e cozida; 
1 ovo; 
1 envelope de VONO® Chef Creme de Espinafre.

Modo de preparo
Em uma tigela grande, coloque a mandioquinha e amasse bem com o auxílio 
de um garfo. 

Espere amornar, junte o ovo e a VONO® Chef, e misture até ficar homogêneo. 

Em uma superfície lisa e enfarinhada, faça cordões com a massa e corte os 
nhoques. Cozinhe-os, em água abundante e fervente, até subirem à superfície. 
Escorra e transfira para uma travessa. 

Sirva em seguida, acompanhado do molho de sua preferência e queijo ralado.

Rendimento: 3 porções.

Tempo de preparo: 30 minutos.

dica:
Você pode optar por levar o nhoque em um potinho e o molho em outro. 
Na hora de esquentar, junte os dois e ficará uma delícia!

https://www.saboresajinomoto.com.br/receita/nhoque-de-mandioquinha-com-espinafre
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Abobrinha Recheada 
com Atum 
Mesmo quando preparamos com pressa 
a nossa marmita, queremos algo saboroso 
e que deixe nossa refeição mais gostosa. 
E que tal fazer isso com a abobrinha? 
Conheça a receita de abobrinha recheada 
com atum e VONO® Chef Sopa de 
Cebola! 

Ingredientes
3 abobrinhas médias; 
1 lata de atum sólido, escorrido, desfeito em lascas (120 g); 
1 lata de milho, escorrido (200 g); 
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 ficarem macias.

Retire do forno e sirva em seguida.

Rendimento: 6 porções.

Tempo de preparo: 15 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
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Farofa de Cebola 
Uma farofinha bem incrementada sempre 
deixa as nossas refeições mais saborosas. 
Então, que tal preparar a nossa Farofa 
de Cebola com VONO® Chef Creme de 
Cebola para acompanhar suas marmitas? 

Ingredientes
meia xícara (chá) de bacon picado (50 g) 
2 xícaras (chá) de farinha de mandioca 
1 envelope de VONO® Chef Creme de Cebola 
1 colher (sopa) de manteiga sem sal 
2 ovos cozidos e picados 
1 colher (sopa) de salsa picada 

Modo de preparo
Em uma frigideira grande, coloque o bacon e frite em fogo alto, por 3 minutos, 
até dourar. Junte a farinha de mandioca, a VONO® Chef e a manteiga, e mexa. 
Retire do fogo, acrescente o ovo e a salsa, e misture delicadamente. 

Sirva em seguida.

Rendimento: 5 porções.

Tempo de preparo: 10 minutos.

dica:
Se preferir, substitua os ovos cozidos e picados por ovos mexidos, adicio-
nando-os crus à farofa e mexendo até secar.

https://www.saboresajinomoto.com.br/receita/farofa-de-cebola
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HambÚrguer Assado 
Que tal preparar um Hambúrguer Assado 
bem incrementado para levar em sua 
marmita para o trabalho? E ainda com o 
sabor especial da VONO® Batata com 
Carne! 

Ingredientes
200 g de patinho bovino moído 
1 envelope de VONO® Batata com Carne 
1 ovo 
1 pitada de sal

Modo de preparo
Em uma tigela, coloque a carne, a VONO®, o ovo e o sal, e misture bem.

Divida em 4 partes iguais e modele cada uma delas no formato de 
hambúrguer.

Disponha em uma assadeira, untada, e leve ao forno médio (180 graus), 
preaquecido, por 20 minutos, virando na metade do tempo, ou até dourar. 
Retire do forno e sirva em seguida.

Rendimento: 2 porções.

Tempo de preparo: 10 minutos (+20 minutos de forno).

https://www.saboresajinomoto.com.br/receita/hamburguer-assado  
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Guisado Suíno 
Receita perfeita para você que prepara sua 
refeição à noite para o dia seguinte! 
Além de prática, o Guisado Suíno com a 
VONO® Chef Creme de Cebola é uma 
receita mais elaborada e com um toque a 
mais para que você possa sair da rotina e 
aproveitar a sua refeição com muito mais 
sabor. 
Com certeza vai deixar seu almoço muito 
mais gostoso!

Ingredientes
Suco de 1 laranja 
500 g de bifes de filé-mignon suíno 
2 colheres (sopa) de óleo 
Meia xícara (chá) de salsão picado 
1 cenoura pequena picada 
1 envelope de VONO® Chef Creme de Cebola 
2 e meia xícaras (chá) de água (500 ml) 
Folhas de 1 maço de agrião

Modo de preparo
Em uma tigela média, coloque o suco de laranja e o filé mignon suíno, misture 
e leve à geladeira para tomar gosto, por 15 minutos. Em uma panela grande, 
coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. 

Junte a carne e frite por 5 minutos de cada lado. Retire do fogo e reserve 
aquecido. Na mesma panela, coloque o salsão e a cenoura, e refogue por 3 
minutos, ou até ficarem dourados. 

Junte a carne reservada com a marinada e a VONO®, previamente dissolvida 
na água, e deixe cozinhar, com a panela tampada, por 15 minutos.

Junte as folhas de agrião, misture delicadamente e sirva em seguida.

Rendimento: 5 porções.

Tempo de preparo: 30 minutos (+15 minutos de geladeira)

dica:
Guisar é o nome da técnica culinária, onde refoga-se o alimento em óleo 
quente e prepara-se um cozido com pouco líquido, apenas o suficiente 
para formar um molho espesso no final.

https://www.saboresajinomoto.com.br/receita/guisado-suino
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Canelone de Queijo 
Essa receita é para você que gosta de 
Canelone e acaba não fazendo por achar 
um prato complicado. VONO® Chef 
Creme de Queijo torna a receita prática e 
permite que você inclua nas refeições do 
seu dia-a-dia.

Ingredientes
1 colher (sopa) de óleo 
1 cebola média picada (150 g) 
ramos de meio maço de brócolis aferventados e cortados (150 g) 
1 vidro pequeno de palmito cortado em tiras finas no sentido de 
comprimento (320 g) 
4 colheres (sopa) de requeijão cremoso 
5 xícaras (chá) de leite (1 L) 
1 envelope de VONO® Chef Creme de Queijo 
250 g de massa de lasanha fresca 
8 fatias de muçarela (160 g)

Modo de preparo
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a 
cebola e refogue por 2 minutos. Acrescente os brócolis e o palmito, e refogue 
por 5 minutos. Adicione o requeijão, mexa bem e retire do fogo.

Em uma panela média, coloque o leite e a VONO®, e misture bem. Leve ao 
fogo alto, mexendo de vez em quando, por 5 minutos, ou até levantar fervura. 
Desligue o fogo, tampe a panela e deixe descansar por 1 minuto.

Cubra o fundo de um refratário retangular médio (30 cm x 20 cm), untado, e 
reserve o restante para cobrir.

Rendimento: 4 porções.

Tempo de preparo: 25 minutos (+35 minutos de forno).

https://www.saboresajinomoto.com.br/receita/canelone-de-queijo


APROVEITE!
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