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receitas
Almôndega Bovina Nature

Salada Grega, almondegas, queijo feta, 
molho dijon-honey, legumes

Linguiça de Frango Nature
• Taças de arroz negro, linguiça, tomates confit, burrata e 

pesto de manjericão;
• Salada de farfalle sem glúten, linguiça de frango,  molho de 

tahine e especiarias, cranberries, hortelã, amêndoas laminadas.

Linguiça de Pernil Nature
• Vinaigrette de manga, linguiça de pernil, pimentões 

defumados, mini milho. 
• Pão de queijo Boníssima Vila da Serra, linguiça de pernil, 

aioli de amêndoas e limão siciliano.

Hamburguer Bovino Nature
• Mini hamburguer de pão sem glúten Boníssima, hummus de 

grão de bico, cebola caramelizada no açúcar de coco.
• Salada de hamburguer, gorgonzola e balsâmico com ervas.

Frango em crosta de Grãos
• Frango em Crosta de Grãos Nature, avocado grelhado, 

quinoa com Brocólis e Ervilha Nature, chantilly de Boursin, 
vinaigrette de romã.

•  Filezinho de frango em crosta grãos Seara Nature, creme de 
wasabi, e farofa de nori.

• Seleção de Pães de Fermentação Natural e Panificação 
Funcional Boníssima Vila da Serra

Prato principal
• Almondegas no creme de cogumelos #lacfree trufado, arroz 

sete grãos com amêndoas e aroma de alecrim



Salada Grega 
com almôndegas



@searabrasil @bonisssimaviladaserra @felipecaputo

Salada Grega, almondegas, queijo feta, 
molho dijon-honey, queijo feta

4 porções

Ingredientes

Para a salada:
• Mix de folhas de sua preferência;
 • 1 pepino japonês picado em cubos pequenos;
• ½ xícara de azeitonas pretas picadas;
• ½ xícara de queijo feta quebrado grosseiramente;
• ½ xícara de cebola roxa picada em meia lua bem fininha (deixar de 
molho em água gelada e trocar a água algumas vezes);
• 1 xícara de mini tomates italianos picados ao meio;
• 1 xícara de aspargos picados 
• Azeite extra virgem;
• Sal e pimenta do reino.
• 1 caixa de almondegas bovinas Seara Nature.

Para os aspargos, pique os em pedaços de mais ou menos 5 cm. 
Tempere-os com sal, azeite e pimenta do reino. Pré aqueça o forno a 
200 graus. Quando estiver quente, asse os aspargos por 10-12 minutos 
ou até ficarem ao dente. Retire e deixe esfriar. Reserve.

Paras as almondegas da Seara, siga as informações do verso da 
embalagem. Após assadas, retire-as do forno e deixe esfriar.

Para o molho Dijon-Honey:
• 1/3 xícara de azeite extra virgem;
• 1 colher de sopa de mostarda dijon em grãos;
• 2 colheres de sopa de mel;
• 1 punhado de folhas de orégano fresco ou uma colher rasa de 
orégano seco;
• Suco  e  raspas de um limão siciliano espremido;
• Sal e pimenta do reino;
Misture todos os ingredientes em um bowl com um fouet. Experimente 
e acerte sal e pimenta caso necessário. Se preferir pode usar um mixer 
ou liquidificador.

Para servir:
Misture todos os ingredientes da salada em um bowl (menos as 
almondegas). Tempere tudo com o molho de dijon. Sirva em uma 
saladeira ou direto no prato. Finalize com as almondegas bovinas 
Seara por cima.



Taça de arroz negro com linguiça



Taças de arroz negro, linguiça de frango Seara Nature, 
tomates confit, burrata e pesto de manjericão;

4 porções

Ingredientes:

Para o Tomate confit:
• 200grs de mini tomates italianos;
• 100ml de azeite extra virgem;
• 2 ramos de alecrim só as folhas;
• 50ml de vinagre balsâmico;
•  2 colheres de sopa de açúcar demerara, ou de coco, ou orgânico.
Disponha todos os ingredientes em um refratário de forno, e leve ao 
forno pré-aquecido a 180 graus por 15-20 minutos ou até os tomates 
começarem a caramelizar.

Para o pesto de manjericão:
• 100ml de azeite extra virgem;
• Sal e pimenta do reino a gosto;
• 30grs de nozes;
• 30grs de parmesão ralado;
• 1 colher de sopa de suco de limão.
Bata todos os ingredientes em um processador até ficar homogêneo. 
Reserve.

Para a montagem
• 2 xícaras de arroz negro cozido na água com sal;
• 200grs de Linguiça de frango Seara Nature assada;
• 1 burrata;
• Raspas de limão;
• Azeite;
• Sal e pimenta do reino.
• Vinagre de maçã.
Em taças de martini ou bowls pequenos, sirva o arroz negro ao fundo. 
Regue com um pouco do pesto de manjericão. Sirva uma colherada de 
burrata, por cima, os tomates confit, a linguiça de frango Seara Nature 
assada e fatiada. Finalize com raspas de limão, sal, pimenta do reino.



Salada de massa com linguiça



Salada de massa sem glúten, linguiça de frango 
Seara Nutare,  molho de tahine e especiarias, 
cranberries, hortelã, amêndoas laminadas.
4 porções

Ingredientes:
• 20 grs raiz de cúrcuma descascada
• 5 gr de gengibre descascado;
• 76grs de tahini;
• 33grs de vinagre de maçã;
• 9,5grs de cebola roxa;
• 190grs de água;
• 3grs de sal;
• 20grs azeite extra virgem;
• 1 pitada de cravo;
• 1 pitada de canela;
Bater todos os ingredientes no liquidificador até ficar homogêneo.

Para o restante da salada
• 1 pacote de macarrão sem glúten;
• 1 caixa da linguiça de frango Seara Nutare – assar conforme 
informações da embalagem. Picar em pedaços médios de +- 3 cm;
• 100grs de cranberries;
• 1 punhado de folhas de hortelã inteiras, lavadas e higienizadas;
• 100grs de amêndoas laminadas e torradas;
• 50grs de sementes de romã;
• 1 punhado de folhas de endro/dill;

Modo de preparo:
 1. Cozinhar o macarrão sem glutén conforme as informações 
da embalagem na água com sal. Tirar da água quente e adicionar 
azeite extra virgem para não grudar. Guardar na geladeira para servir 
a salada fria.
 2. Misturar o macarrão frio com o molho de Tahine e 
especiarias, e os pedaços de linguiça de frango Seara Nature e servir 
em um vasilhame grande.
 3. Decorar/finalizar com as sementes e romã, cranberries, 
folhas de hortelã e dill e amêndoas laminadas.



   Vinaigrette de manga com
 linguiça de pernil



Avocado grelhado, vinaigrette de manga, 
linguiça de pernil Seara Nutare, pimentões defumados, 

mini milho.
4 porções

Ingredientes:

• 2 avocados maduros picados ao meio sem casca;
• 4 colheres de sopa de vinagre de maçã de boa qualidade;
• 8 colheres de azeite extra virgem de boa qualidade;
• ½ cebola roxa picada em cubos pequenos (deixar de molho em água 
fria e trocar a água 2x);
• 400grs linguiça Seara Nutare assada ou grelhada conforme 
informações da caixa;
• Flor de sal (a gosto);
• 1 unidade de pimentão vermelho;
• 1 punhado de manjericão picado grosseiramente;
• 1 punhado de salsinha picada grosseiramente;
• 1 punhado de hortelã picada grosseiramente; 
• 200grs de mini tomate italianos picados em quatro;
• 200grs de mini milho em conserva picados;
• 1 pitada de páprica picante para finalização;
• 1 pitada de pimenta cayenna;
• 1 manga picada;
• Sal; 
• Pimenta do reino;

Para a crosta do avocado:
• 50grs semente de abobora torrada;
• 50grs semente de gergelim torrada;
• 50grs semente de girassol torrada;
• Brotos de coentro para a decoração;
• Suco de limão para finalização.

Modo de preparo:

Para o vinaigrette de Linguiça e Avocado:
 Em um frigideira, adicione um fio de azeite, e deixe esquentar 
bem. Coloque os avocados virados para baixo (com a parte onde estava 
o caroço na panela). Grelhe por 2 a 3 minutos ou até ficarem levemente 
dourados. Reserve. Coloque os avocados virados para baixo em um 
refratário forrado com papel manteiga e pincele-os com azeite para 
evitar a oxidação. O azeite será também útil para “grudar” o crocante 
de sementes posteriormente.



 Assar ou grelhar as linguiças Nutare Seara, conforme as informações 
da caixa. Deixar esfriar e picar em pedaços de 3 a 5 cm. 
 Coloque o pimentão inteiro em cima da chama do fogão e deixe-o 
queimar por inteiro. Até ficar completamente preto. Retire-o da chama do 
fogão e lave-o com água corrente até soltar toda a pele externa queimada. 
Pique-o como para um vinagrete comum. Misture o pimentão picado com 
a cebola picada e lavada, o tomate, o mini milho, as ervas todas picadas, a 
manga e tempere com o azeite e o vinagre de maçã. Adicione a linguiça e 
acerte o sal e a pimenta caso necessário.

Para as sementes:
Em um processador adicione, as sementes de abobora, gergelim e girassol 
torradas e pulse uma ou duas vezes, até formar uma farofa crocante (cuidado 
para não esfarelar muito). Gentilmente passe os avocados untados na parte 
externa com azeite na farofinha para fazer uma crosta por fora.
Sirva os avocados sobre um pouco do vinaigrette de mangas e linguiça 
Nature Seara. Sirva uma colherada deste por cima também. Salpique flor de 
sal no abacate, decore com os brotos de coentro, esprema um pouco do 
suco de limão e desenhe nas laterais do prato salpicando páprica picante ou 
pimenta caiena (para quem gosta de uma pimentinha).
Pão de queijo Boníssima Vila da Serra, linguiça de pernil Seara Nutare, aioli 
de amêndoas e limão siciliano

Para o aioli
• 350g farinha de amêndoas;
• 70 ml suco de limão;
• 75 ml de água gelada;
• 1/2 dentes de alho;
• 10g sal;
• 150 ml de azeite de oliva extra virgem;
• Raspas de 1 limão siciliano;
Bata todos os ingredientes no liquidificador menos o azeite de oliva.
Coloque o azeite de oliva aos poucos e bater aos poucos até ficar com uma 
consistência de “maionese”.

Para a montagem:
• Pão de queijo Boníssima Vila Da Serra, assado – abrir uma tampa e retirar 
um pouquinho do recheio para rechear posteriormente;
• 1 colher de chá do aioli de limão siciliano por pão de queijo;
• Linguiça de Pernil Seara assada ou grelhada conforme as informações da 
embalagem, picadas em pedaços de 3-5 cm;
Rechear os pães de queijo com o aioli de amêndoas e um pedaço de linguiça 
de pernil Seara Nutare. 



Mini hamburguer com hummus



Mini hamburguer de pão sem glúten Boníssima, hummus 
de grão de bico, cebola caramelizada no açúcar de coco.

4 porções

Hummus de grão de bico
• 200grs de grão de bico cozido (guardar a água do cozimento);
• 2 colheres de sopa de Tahine;
• Suco de 1 limão espremido;
• 1 punhado de hortelã (só as folhas);
• 1 punhado de salsinha (só as folhas);
• 1 pitada de cominho em pó;
• Sal e pimenta do reino a gosto;
• 1 dente de alho.

Bater todos os ingrediente em um processador. Usar a água do
cozimento do grão de bico caso necessário, até formar uma pasta 
grossa e aveludada.

Cebola caramelizada
• 300grs de cebola roxa picadas em meia lua;
• 1 colher de chá de manteiga ghee;
• 3 colheres de sopa de açúcar demerara;
• 2 colheres de sopa de shoyo;
Refogar as cebolas na manteiga ghee com os outros ingredientes. 
Sempre com paciência e em fogo baixo, misture constantemente até as 
cebolas reduzirem pela metade ficarem caramelizadas.

Para a montagem
• 4 hamburgueres bovino Seara Nature grelhado;
• Folhas de rúcula baby;
• 4 pães sem gluten, ou outro pão de sua preferência de fermentação 
natural;
Grelhar os pães antes de rechear para ficarem crocantes. Rechear com o 
hummus de grão de bico, o hamburguer bovino Seara Nutare, a cebola 
caramelizada e as folhas de rúcula selvagem.



Salada de hamburguer



Salada de hamburguer, gorgonzola 
e balsâmico com ervas.

Ingredientes:
• 1/3 xícara de azeite de oliva
• 3 Cs. de vinagre balsâmico
• 1c. de suco de limão siciliano
• ½ Cs. de mostarda dijon
• ½ c. de orégano seco
• 1/2 c. tomilho seco
• Sal e Pimenta do Reino

Modo de Preparo:

Misture tudo em um bowl com um fouet. Bata bem.

Para a salada:

• 6 xícaras de alface romana cortadas grosseiramente ou mix de 
folhas da sua preferência.
• ½ xícara de cebola roxa picada bem fina;
• 2 xícaras de mini tomates picados ao meio;
• 1 pepino japonês picado em cubos;
• ½ xícara de queijo gorgonzola;
• 100grs de castanha de caju torrada;
• Um punhado de semente de abóbora e girassol torrados.

Modo de preparo:

Arrume as folhas, os tomates, os pepinos em cubo, as cebolas 
picadas finas em um bowl grande. Tempere com o molho. Sirva 
o hamburguer bovino Seara Natura picado em quatro por cima.

Tempere com o restante do molho da marinada, salpique o 
queijo gorgonzola, as castanhas, as sementes e sirva.



Salada de hamburguer



Frango em Crosta de Grãos Nature, avocado grelhado, 
quinoa com Brocólis e Ervilha Nature, chantilly de 

Boursin, vinaigrette de romã.
 4 porções

Ingredientes

Para a quinoa com Brócolis e Ervilha Nature
• 100grs de mix de quinoa;
• 1 pacote de Ervilha Nutare Seara;
• 1 pacote de Brocólis Nutare Seara;
• Azeite extra virgem;
• 2 dentes de alho picadinhos;
• 1 punhado de salsinha picadinha;
• 1 punhado de hortelã picadinha;
• Sal e pimenta do reino a gosto.

Refogar a quinoa crua no azeite com o alho em fogo alto (tipo fazemos 
tradicionalmente com arroz branco – seguir o mesmo processo durante 
todo o cozimento). Entrar com água fervendo aos poucos e cozinhar até 
a quinoa estar ao dente e bem soltinha. Reservar.

Cozinhar a ervilha e o brócolis Nutare Seara conforme as instruções da 
embalagem. Picar os brócolis em pedaços menores. Misturar a ervilha e o 
brócolis na quinoa. Finalizar com a salsinha e a hortelã picadas.
A quinoa será a base do nosso prato.

Vinaigrette de Romã
• 60grs de semente de romã;
• 2 colheres de sopa de vinagre de maçã de boa qualidade;
• 1 cebola roxa picada em brunoise (deixar de molho e trocar a água 
algumas vezes);
• 100ml de azeite extra virgem;
• Sal e pimenta do reino a gosto.
Misturar todos os ingredientes em um bowl.

Avocado grelhado
• 2 avocados partidos ao meio, sem semente e sem casca;
• 50grs de semente de girassol;
• 50grs de semente de abobora;
• 20grs de gergelim;
• Azeite;
• Flor de sal e pimenta do reino;
• Suco de limão espremido;
• Páprica picante e pimenta caiena.



Em um frigideira, adicione um fio de azeite, e deixe esquentar bem. 
Coloque os avocados virados para baixo (com a parte onde estava 
a semente na panela). Grelhe por 2 a 3 minutos ou até ficarem 
levemente dourados. Reserve. A parte de fora do avocado untar com 
azeite para não oxidar. 

Em um processador, pulsar as sementes e o gergelim 1 ou 
2x.Cuidado para não virar uma farofa. Empanar a parte externa do 
avocado com esse mix. Temperar a parte de dentro do avocado com 
flor de sal, pimenta do reino, páprica picante e pimenta caiena.

Montagem

• 1 caixa de Filezinho de frango em crosta grãos Seara Nature, assado 
ou grelhado conforme as instruções da caixa;

Sirva a quinoa no fundo do prato ou vasilhame. Por cima sirva o 
avocado grelhado virado para cima (parte do caroço para cima). Sirva 
os pedaços de Filezinho de frango em crosta de grãos Seara Nature 
em volta do avocado. Salpique o vinaigrette de romã por cima de 
todo o prato.



Almôndegas no
creme de cogumelo



Almondegas no creme de cogumelos #lacfree trufado, 
arroz sete grãos com amêndoas e aroma de alecrim

4 porções

Para o creme de cogumelos #lacfree trufado
• 1 colher de sopa de manteiga ghee;
• 1 colher de sopa de azeite extra virgem;
• 3 dentes de alho picadinhos;
• 30grs de cogumelo porcini seco (deixar de molho na água morna por 40 
minutos – escorrer, guardar a água da demolha e picar);
• 100grs de cogumelos shitakes limpos e picados em cubos pequenos;
• 100grs de cogumelos paris limpos e picados em cubos pequenos;
• 2 colheres de sopa de shoyo light (ou a gosto para salgar);
• 1 xícara de vinho tinto seco;
• 4 ramos de tomilho fresco – só as folhas;
• 300 ml de leite de coco;
• Um punhado de salsinha picada.

Em um panela ou frigideira funda, adicionar o azeite, a manteiga ghee, 
o alho picadinho, saltear brevemente. Quando o alho começar a dourar, 
saltei os três cogumelos (shitakes, paris e porcini), com o tomilho e 
refogue por alguns minutos. Quando começarem a murchar adicione 
o vinho tinto seco, e deixe reduzir pela metade. Tempere com o shoyo 
light, pimenta do reino a gosto e adicione a água da demolha do 
cogumelo porcini e o leite de coco. Reduza a fogo baixo e deixe cozinhar 
por 7-10 minutos. Se necessário pingue água aos poucos.

Para o arroz sete grãos
• 200grs de arroz sete grãos;
• 500 ml de caldo de legumes;
• 1 punhado de salsinha picada;
• 1 punhado de ciboulette picada;
• 1 punhado de hortelã picada;
• 100 grs de amêndoas laminadas;
• 1 colher de chá de manteiga ghee;
• 1 ramo de alecrim, só as folhas bem picadas;
• 2 dentes de alho picadinhos;



Cozinhe o arroz sete grãos  no caldo de legumes com sal e 
pimenta do reino. Quando estiver ao dente desligue e reserve. 
Adicione a salsinha, hortelã e ciboulette picadas. 
Em um frigideira em fogo baixo, refogue o alho picadinho 
na manteiga ghee com o alecrim fresco picado. Adicione 
as amêndoas laminadas e vá mexendo em fogo baixo 
constantemente até as amêndoas estarem douradas. Não pare 
de mexer e não aumente o fogo. 
Adicione as amêndoas no arroz e misture.

Para as almôndegas bovinas Seara Nature
• 1 caixa de almondegas bovinas Seara Nature;
• 100grs de queijo grana padano ralado fino;

Forre uma assadeira com papel manteiga e disponha as 
almondegas bovinas Seara Nature nas assadeiras. Siga as 
instruções da embalagem para forno. No meio do tempo 
previsto, abra o forno, salpique o queijo parmesão ralado por 
cima e volte para o forno até gratinar.
Sirva o arroz como um ninho em um prato. Sirva o molho no 
centro do prato. E Disponha as almondegas por cima do molho 
com a parte gratinada das almondegas por cima.
 


