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ROLINHO 
VIETNAMITA 
VEGGIE COM
MOLHO 
PICANTE

 O Clube Orgânico e a Farm Ipanema fizeram uma super 
parceria para estimular a alimentação consciente e o consumo 
de produtos orgânicos. Claro que a Chef Karin não poderia ficar 
de fora. Confira aqui a receitinha deliciosa que ela criou:  
perfeita para o verão carioca ;) 


INGREDIENTES

PREPARO

Para o rolinho:
6 folhas de papel arroz (importado)
2 “ninhos” de macarrão japonês 
vermicelle (macarrão de feijão, 
transparente)  
1 cenoura, fatiada fininha 
1 pepino japonês, fatiado fininho 
1 beterraba, fatiada fininha 
1 Alface roxa, rasgada 
grosseiramente
1 manga, cortada em tiras compridas 
Folhas de coentro, a gosto 
Flor de capuchinha

Para os rolinhos: 

Fatie a cenoura, o pepino e a beterraba em tiras bem fininhas, estilo “julienne”. 
Descasque a manga, corte a polpa bem rente à semente e fatie em tiras compridas. Lave 
a alface e rasgue grosseiramente, com as mãos. Lave e separe as folhas de coentro. 
Numa panela com tampa, deixe o vermicelle (macarrão japonês) de molho em água 
fervendo por 5 min, com o fogo desligado. Escorra e lave para parar o cozimento.

Para montar os rolinhos, encha uma tigela grande (ou assadeira) com água fria e 
mergulhe o papel de arroz, um a um, apenas o suficiente para molhá-lo por inteiro. 
Sobre um prato, coloque o papel já hidratado e preencha o centro do rolinho com o 
macarrão, a cenoura, o pepino, a beterraba, a manga e as folhas de alface e de coentro. 
Coloque a flor de capuchinha, para dar um “charme” no centro.

Feche as pontas, como se fosse uma fralda de bebê e enrole com bastante cuidado, 
sempre apertando bem o recheio para dentro. 
Pode ser servido inteiro ou, se preferir, partido ao meio (a flor de capuchinha pode ser 
colocada na ponta do rolinho partido, como segunda opção).

Para o molho: 
Misture todos os ingredientes, sirva numa tigela e use para mergulhar o rolinho.

Dificuldade Preparo Cozimento Rendimento

Fácil 15 min 5 min 6 porções

Para o molho picante:
1 xicara de Shoyu 
3 colheres (sopa) de vinagre de arroz  
2 colheres (chá) de óleo de gergelim  
Suco de 1⁄2 limão 
1 colher (sopa) de gengibre ralado 
1 dente de alho, picadinho 
1 pimenta dedo de moça, picadinha	  
	  



