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Parece sonho né? Mas, na OneMarket, acreditamos que alimentação e 
saúde precisam ser do alcance de todos. E, como se alimentar bem não 

precisa ser difícil e nem caro como os supermercados comuns fazem 
parecer, nós oferecemos todas as opções de alimentação saudável 

vendidas a preço de atacado.

São alimentos sem glúten, sem lactose, veganos e até os melhores 
orgânicos reunidos em um só lugar. Tudo entregue a um click na casa do 

nosso assinante.

Estamos criando a possibilidade para que não haja nada longe demais, caro 
demais ou difícil demais para quem procura uma alimentação diferenciada 

e cheia de nutrientes.

Somos OneMarket
Já pensou em um mercado saudável que te dá todas as 

opções que você procura por um preço acessível?

Coxinha é um dos salgados mais brasileiros que existe! Acredita-se que seu 
surgimento tenha acontecido no século XIX, em São Paulo. A ideia foi bem 

prática: achar um substituto mais barato e mais durável para as tradicionais 
coxas de galinha que eram vendidas na porta das fábricas.

Desde então, a coxinha se popularizou e conquistou o coração de todos! <3 
Mas, por conta de seu recheio tradicional de frango, veganos não podiam 

nem passar perto do quitute até surgirem versões de recheio focadas nesse 
público. Ficou com água na boca só de pensar? Preparamos esse ebook com 
receitas de coxinhas veganas para você preparar e deixar no congelador para 

ter sempre que bater aquela vontade!

Coxinha: Patrimônio do Brasil

www.onemarket.com.br



Coxinha 
de funghi 
cremoso

• 600 ml de água
• 300 g de farinha de trigo
• ½ xícara de óleo de girassol

• 1 colher de sopa de caldo de 
legumes
• Farinha de rosca para empanar
• Sal a gosto

• 50 g funghi secchi 
• Água fervente (o suficiente para 
cobrir o funghi secchi) 
• 1 alho grande amassado  
• ¼ cebola ralada

• Azeite de oliva
• 2 ½ colheres de sopa creme de 
leite vegano
• Sal a gosto 
• Pimenta preta a gosto

Ingredientes
Massa:

Recheio:

Pegue o funghi secchi e coloque de molho na água fervente por meia hora e reserve.

Para preparar a massa, coloque a água em uma panela e deixe ferver. Adicione o óleo, o 
sal e os temperos. Despeje a farinha de uma só vez e mexa com uma colher até que a 
massa descole do fundo da panela e esteja homogênea. Coloque em uma bacia e cuba 
com um plástico para amornar e depois sove até ficar lisinha. Reserve.

Com a massa pronta, coloque o azeite na frigideira com o alho e cebola picada para dar 
refogar. Pegue os funghis da tigela, aperte para espremer o excesso de água e coloque 
na frigideira. Acrescente o sal para temperar.

Passe para uma tigela e acrescente o creme de leite vegano. Misture tudo até ficar um 
recheio cremoso.

Pegue a massa e faça bolinhas com a mão, abrindo-as em seguida. Coloque um pouco 
do recheio no meio e vá fechando pelas laterais, formando o formato da coxinha. 

Passe as coxinhas já formadas na água ou em algum leite vegetal e passe na farinha de 
rosca. Frite por imersão e sirva ainda quente.

Modo de preparo

www.veganabox.com.br



Coxinha 
light de
brócolis

• 2 xícaras de chá de caldo de 
legumes
• 4 colheres de sopa de azeite
• ½ colher de chá de sal

• 2 xícaras de chá de farinha de 
trigo
• 1 xícara de chá de panko ou 
farinha de rosca

• 1 xícara de brócolis picado
• ½ xícara de tofu picado 
• ½ xícara de alho-poró 

• 1 colher de sopa de azeite de oliva
• Sal e pimenta do reino a gosto

Ingredientes
Massa:

Recheio:

Para o recheio, leve o brócolis para refogar no azeite junto do alho-poró. Tempere 
com sal e pimenta e incorpore o tofu picado até obter uma mistura homogênea. 
Reserve.

Em uma panela grande em fogo médio, coloque o caldo de legumes, o azeite, o sal 
e deixe ferver para preparar a massa. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e 
adicione a farinha de trigo de uma só vez e misture bem. Misture até virar uma 
massa pesada (leva cerca de 3 minutos). Desligue e deixe esfriar um pouco.

Coloque esta massa ainda morna sobre um balcão limpo e enfarinhado e sove por 
5 minutos, até ficar lisa e uniforme. Divida ela em 8 bolinhas do mesmo tamanho. 
Amasse as bolinhas, faça uma cestinha, adicione uma colher do recheio e feche 
bem puxando laterais em forma de coxinha. Passe as coxinhas na água e, em 
seguida, na farinha panko ou de rosca para empanar. Coloque em forma untada e 
leve ao forno médio até dourar e ficar crocante. Sirva quente.

Modo de preparo

www.veganabox.com.br



Coxinha 
de palmito
sem glúten

• 1 kg de batata-doce
• Suco de ½ limão
• 1 ½ xícara de farinha de arroz
• 1 xícara de água

• 3 colheres de chá de sal
• 2 colheres de sopa de azeite
• Farinha de linhaça dourada para 
empanar

• 3 dentes de alho picados
• ½ xícara de cebola picada 
• 2 xícaras de palmito bem picado
• 1⁄3 de xícara de azeitonas picadas
• 1 colher de sopa de extrato de tomate

• 1 colher de sopa de amido de milho 
dissolvido em 2 colheres de água
• ½ xícara de salsinha e cebolinha picadas
• 1 colher de chá de orégano
• Sal a gosto
• Pimenta do reino a gosto

Coloque uma xícara de farinha de arroz e a água na panela. Misture bem, tampe e 
deixe cozinhar em fogo baixo por 10 minutos, até formar uma pasta. Reserve. 
Cozinhe a batata-doce sem a casca em um panela com água até estar bem macia. 
Escorra, amasse bem e tempere com sal e azeite.

Em uma tigela, misture a batata-doce amassada com a pasta de arroz reservada e 
incorpore com as mãos até formar uma massa homogênea. Se ainda estiver difícil 
de modelar, adicione mais farinha de arroz.

Leve o alho e cebola para refogar em uma panela com azeite. Adicione o palmito, 
temperos, azeitonas, extrato de tomate e deixe cozinhar. Ao final, adicione o amido 
dissolvido e misture até formar um recheio sólido. Reserve. 

Abra a massa em porções e recheie com uma colher do recheio. Feche bem em 
forma de coxinha, empane na farinha de linhaça. Coloque em forma untada e leve 
ao forno médio até dourar.

Ingredientes

Modo de preparo

Massa:

Recheio:

www.veganabox.com.br



Coxinha
de soja

• 4 xícaras de farinha de trigo
• 4 ½ xícaras de água
• 8 colheres de sopa de óleo de 
soja

• 1 colher de chá de curry
• Sal a gosto
• Pimentas moídas na hora a gosto

• 2 dentes de alho picados
• ½ cebola picada
• 4 colheres de sopa de óleo vegetal
• Proteína de soja

• Sal a gosto
• Pimenta do reino a gosto
• Salsinha picada a gosto

Para fazer a massa, pegue uma panela, coloque a água, o curry, o sal e a mistura de 
pimentas. Misture bem até dissolver e adicione água. Leve a panela para o fogo 
alto até o líquido ferver. Então, diminua o fogo e adicione farinha de trigo e misture 
com uma colher até a massa ficar uniforme e se desprender do fundo da panela. 
Retire a massa e, quando estiver mais morna, sove até que ela fique bem lisa. 
Reserve.

Para o recheio, leve o alho e a cebola picados para refogar em panela com óleo. 
Acrescente a proteína de soja umedecida e o tempero de sal e pimenta. Mexa de 
vez em quando. Desligue então o fogo e adicione a salsinha, misturando bem. 
Deixe esfriar.

Separe porções da massa, abra bem e faça uma cestinha, coloque o recheio e 
feche as coxinhas puxando com a ponta dos dedos. Passe as coxinhas na água e 
na farinha de rosca. Coloque em assadeira untada e leve ao forno médio até ficar 
bem douradinha ou frite em óleo por imersão. 

Ingredientes

Modo de preparo

www.veganabox.com.br

Massa:

Recheio:



Coxinha
de batata 
doce e jaca

• 70 g de batata doce
• 1 colher de chá de farinha de 
batata doce
• 1 colher de sopa de alho-poró 
finamente picado
• Sal a gosto

• Temperos verdes a gosto
• Pimenta do reino a gosto
• 1 colher de sobremesa de aveia
• 40 g de jaca verde desfiada

Cozinhe a batata-doce descascada até ficar bem macia. Espere amornar e amasse 
bem. Coloque em um bowl e acrescente a colher de farinha de batata doce e 
misture bem, adicione sal e amasse novamente. Reserve.

Numa frigideira, coloque uma camada fina de água e adicione o alho-poró para dar 
uma murchada. Adicione os temperos verdes, a jaca verde desfiada e tempere com 
sal e pimenta. Espere a água secar e desligue.

Abra porções da massa na mão, recheie com a mistura da jaca e feche modelando 
no formato de coxinha. Empane a coxinha em aveia triturada no liquidificador. 
Coloque em assadeira untada. Leve ao forno pré-aquecido em temperatura média 
até dourar.

Ingredientes

Modo de preparo

www.veganabox.com.br

Massa:




