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APROVEITAMENTO INTEGRAL

    A alimentação equilibrada
torna-se um desafio cada vez
maior no país. O Brasil é um dos
maiores exportadores de insumos
agrícolas do mundo, porém os
brasileiros sofrem com a
desigualdade na distribuição de
alimentos e a fome. A
insegurança alimentar se
destaca como um grande
problema social, que se agravou
ainda mais no atual contexto da
pandemia de Covid-19, onde o
Brasil volta a aparecer no mapa
da fome da ONU, quando quase
20 milhões de pessoas estão
passando fome no país, segundo
dados do Inquérito Nacional sobre
Insegurança Alimentar no
Contexto da Pandemia da Covid-
19. 

     O desperdício de alimentos é
um fator potencializador da
insegurança alimentar e da fome
no mundo. Segundo a Food and
Agriculture Organization of the
United Nations (FAO), mais de 30%
da produção mundial de
alimentos é desperdiçada a cada
ano entre as fases de pós-colheita
e a venda no varejo.

  

 Esse desperdício acontece em
processos produtivos e na rotina
de famílias e empresas, podendo
ocorrer nas plantações,
transporte e armazenamento
inadequados, assim como no
preparo incorreto dos alimentos,
os quais normalmente se
despreza grande parte dele.

  Por muito tempo, fomos
acostumados a utilizar somente a
polpa dos alimentos, que muitas
vezes representa a menor parte
do alimento e desprezamos o talo,
folhas, casca, entrecasca e
sementes que também possuem
um expressivo valor nutricional
assim como a polpa, porém são
tratados como descarte.
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    Além de reforçar a situação de insegurança alimentar, o
desperdício de alimentos gera consequências graves para a
preservação ambiental. Isso acontece porque a produção agrícola
em larga escala exige um enorme volume de água e uso de
insumos agrícolas (agrotóxicos e fertilizantes, por exemplo) que
prejudicam o meio ambiente. Além disso, gera mais
desmatamento, aumenta a demanda por transporte e o consumo
de energia e de combustíveis fósseis.

    O aproveitamento integral entra como uma estratégia para
oferecer uma alimentação diversificada, reduzindo custos, com
preparo rápido, além de proporcionar uma dieta com alto valor
nutritivo com partes do alimentos que geralmente são
desprezadas, diminuindo o desperdício dos alimentos. 

    Além disso, é mais do que utilizar apenas todas as partes dos
alimentos, pois também está relacionado com as etapas de
compra, armazenamento, utilização e, inclusive, o destino dos
resíduos, que pode ser aproveitado em uma composteira para a
produção de susbtrato para plantação de hortas.

BENEFÍCIOS DO
APROVEITAMENTO INTEGRAL

    Um dos benefícios de se aproveitar os alimentos de forma
integral, é a redução do desperdício dos alimentos e a
economia, pois aumenta a quantidade de comida e reduz a
compra. Para não precisar jogar nenhum alimento fora, é preciso
fazer um planejamento do quanto e do que será consumido.
Uma boa estratégia, é planejar os pratos antes de fazer as
compras e definir preparações semanais, como farofa de casca
de banana às segundas.
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    No momento das compras, é importante prestar atenção no
estágio de maturação dos alimentos e relacionar isso aos dias em
que serão utilizados. Por exemplo, se planejado um doce de
banana, é possível adquirir aquelas bananas mais maduras e
passadas.    
      
    Para o armazenamento seguro de sobras, esses alimentos
podem ser congelados para que sejam utilizados depos. Para isso,
deve ser aplicada a técnica de branqueamento, que consiste em
escaldar em água fervente o alimento por 15 segundos e depois
em água gelada por mais 15 segundos, a fim de interromper as
reações químicas que levam à degradação desses alimentos.

    

É seguro consumir talos, folhas,
cascas e entrecascas?

    Essas partes dos alimentos são seguros para o nosso consumo,
mas devemos tomar alguns cuidados. Assim como todos os
alimentos in natura que serão consumidos crus, é preciso
higienizá-los de forma correta com a solução de hipoclorito de
sódio. 

    Como nem sempre é possível adquirir alimentos orgânicos,
devemos dar preferência aos alimentos da época, pois são
utilizados menos agrotóxicos na sua produção. Esses venenos, por
sua vez, não estão presentes só na parte externa das plantas. Eles
também estão presentes na polpa e não são removidos apenas
com a lavagem, logo não devemos nos enganar ao não consumir a
casca só pelo medo de consumi-los.
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Comprar bem: preferir legumes, frutas e hortaliças da época.
Realizar uma lista de compras com o que irá consumir na
semana.

Conservação adequada: Armazenar em locais limpos e em
temperaturas adequadas para cada tipo de alimento para evitar
o deterioramento.

Preparar bem: realizar a correta higienização, não retirar cascas
grossas e preparar apenas a quantidade que será consumida.

Aproveitar sobras e aparas, que tenham sido mantidas em
condições adequadas, para realizar novas preparações.

Utilizar partes dos alimentos que geralmente são descartadas,
como: folhas de cenoura, beterraba, batata doce, nabo, couve-
flor, abóbora, mostarda, hortelã e rabanete; talos de: couve-flor,
brócolis, beterraba; cascas de: batata inglesa, banana,
tangerina, laranja, mamão, pepino, maçã, abacaxi, berinjela,
beterraba, melão, maracujá, goiaba, manga, abóbora;
Entrecascas de melancia, maracujá e sementes de: abóbora,
melão, jaca.

     Existem diversas estratégias que podem ser adotadas para
evitar o desperdício de alimentos:

 

    
    

COMO EVITAR O DESPERDÍCIO?
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     Prefira sempre alimentos cozidos,
grelhados, assados ou cozidos no
vapor, que é a mesma técnica
utilizada para o preparo do cuscuz
nordestino, onde coloca-se uma
panela com água para ferver e os
alimentos por cima, sem tocar na
água, podendo ser utilizado um
escorredor de macarrão ou peneira
de alumínio e uma tampa para abafar
o alimento. Essa forma de preparar os
alimentos é uma forma de promover
mais saúde, pois evita o consumo
excessivo de gorduras e óleos e
preserva os nutrientes dos alimentos.

    
    

TÉCNICAS DE COCÇÃO PARA
PROMOVER SUA SAÚDE
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RECEITAS
PARA VOCÊ
SE DELICIAR!



Ingredientes:
6 bananas prata ou d’água bem maduras
200g de açúcar
10g de canela em pau
5g de cravo
10 ml de suco de limão

Modo de Preparo:
Lave as bananas com casca em água corrente e escorra e corte
em rodelas. Bata no liquidificador com 300 ml de água. Em uma
panela, adicione a mistura do liquidificador e o restante dos
ingredientes. Cozinhe em fogo baixo até soltar do fundo da
panela.
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Ingredientes:
Cascas de 3 goiabas
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de amido de milho 
1 xícara (chá) de açúcar
4 colheres (sopa) de margarina

Modo de Preparo:
Pique as cascas das goiabas em tirinhas e reserve. Em um
recipiente, misture a farinha, o amido de milho, o açúcar e a
margarina. Amasse até que fique uma massa homogênea.
Acrescente as tirinhas de goiaba e misture a massa até que volte
a ficar homogênea. Descanse a massa por 5 minutos (polvilhada
de um pouco de farinha de trigo). Modele os biscoitos e coloque
na assadeira (não é necessário untá-la). Leve ao forno médio,
pré-aquecido, até dourar, por cerca de 30 minutos.

BANANADA INTEGRAL

BISCOITO DE CASCA DE GOIABA



Ingredientes:
1 maçã com casca e sem sementes.
1 cenoura ralada com casca
2 ovos
2 colheres (sopa) de margarina
2 xícaras de farinha de trigo
3 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de Preparo:
Bata no liquidificador a maçã, a cenoura, os ovos e a margarina.
Transfira esta mistura para uma bacia e acrescente a farinha de
trigo, o açúcar e o fermento; mexa até formar uma massa
homogênea. Faça bolinhas e as coloque em uma forma untada.
Leve ao forno a 200ºC por 30 minutos ou até dourar.
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BISCOITO DE MAÇÃ E CENOURA

BOLINHA DE QUEIJO COM
CASCAS DE CHUCHU

Ingredientes:
Cascas de chuchu
6 colheres (sopa) de leite
6 colheres (sopa) de queijo ralado
2 gemas
6 colheres (sopa) de margarina
1 colher (sopa) de fermento
2 xícaras (chá) de farinha de trigo

Modo de Preparo:
Cozinhe as cascas do chuchu, espere esfriar e bata no
liquidificador com o leite. Em uma bacia misture com os demais
ingredientes e ponha a farinha de trigo aos poucos (ficará uma
massa lisa e brilhante). Faça as bolinhas e leve para assar por
aproximadamente 20 minutos em forno pré-aquecido por 180ºC.



Ingredientes:
Massa:
2 xícaras (chá) de casca de abóbora 
3 ovos
1 xícara (chá) de óleo
2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de amido de milho
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
Cobertura: 
4 colheres (sopa) de chocolate em pó
1 lata de leite condensado
1 colher (sopa) manteiga

Modo de Preparo:
Para a massa, bata no liquidificador as cascas da abóbora, as
gemas e o óleo. Bata a clara em neve. Em uma tigela, peneire o
açúcar, o amido, a farinha e o fermento. Despeje a mistura do
liquidificador aos ingredientes secos, misture muito bem e
acrescente as claras em neve mexendo suavemente. Despeje a
massa em uma assadeira média untada e enfarinhada. Leve para
assar em forno médio 180ºC por 20-30 minutos.
Para a cobertura, misture todos os ingredientes e leve ao fogo
até ferver e reserve. Depois do bolo assado, espalhe esta
cobertura por cima e deixe esfriar.
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BOLO DE ABÓBORA E
CHOCOLATE
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Ingredientes:
2 xícaras (chá) de caldo de casca de abacaxi
2 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de Preparo:
Para obter o caldo de casca do abacaxi, retire sua casca e ferva
com 4 xícaras (chá) de água por cerca de 20 minutos, esfrie e
reserve. Quebre os ovos, bata as claras em neve, misture as
gemas e continue batendo. Misture, aos poucos, o açúcar e a
farinha de trigo, sem parar de mexer. Acrescente o fermento e o
caldo de casca de abacaxi e misture bem. Asse em forma untada
por 20 minutos em forno pré-aquecido a 180°C. Depois de
assado, vire em um prato e, ainda quente, fure com um garfo e
jogue o restante do caldo de casca do abacaxi com 1 colher
(sopa) de açúcar.

    

Ingredientes:
2 xícaras de chá de óleo 
½ xícara de chá de leite 
3 ovos 
1 colher de sopa de canela 
4 cascas de banana nanica picadas 
2 xícaras de chá de açúcar 
2 xícaras de chá de farinha de trigo 
1 colher de sopa de fermento 
4 bananas nanicas picadas

BOLO DE CASCA DE ABACAXI

BOLO DE CASCA DE BANANA
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Ingredientes:
1 laranja com a casca
1 xícara (chá) de óleo
4 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
Talos de brócolis 

Modo de Preparo:
Corte a laranja em quatro. Retire a parte branca do miolo e as
sementes. No liquidificador bata a laranja, o óleo, os ovos e o
açúcar. Em uma tigela, coloque a mistura do liquidificador,
acrescente a farinha de trigo e o fermento. Coloque em uma
fôrma com furo central, untada com margarina e enfarinhada.
Asse no forno pré aquecido a 180ºC por aproximadamente 30
minutos, ou até que enfiando um palito, ele saia limpo. Deixe
esfriar e desenforme.

    

Modo de Preparo:
Bata no liquidificador o óleo, o leite, os ovos, a canela e as
cascas de banana. Em um recipiente, misture o açúcar, a farinha
de trigo e o fermento e acrescente a mistura batida no
liquidificador. Por último junte a banana picada. Coloque em
uma fôrma com furo no centro, untada com farinha de trigo e
leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por aproximadamente 25
minutos. Espere esfriar e desenforme.

    BOLO DE CASCA DE LARANJA
COM TALOS



Ingredientes:
3 xícaras (chá) de cascas de mamão
2 xícaras (chá) de água
4 ovos
½ xícara (chá) de óleo
2 xícaras (chá) de açúcar
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de Preparo:
Lave o mamão, descasque e use as 3 xícaras de casca. Leve as
cascas ao fogo com a água e deixe ferver. Depois de frio, bata no
liquidificador e reserve. Quebre os ovos, reserve as gemas e
bata as claras em neve; reserve. Em um recipiente, bata as
gemas, o óleo e o açúcar. Junte, aos poucos, a farinha de trigo,
intercalando com o mamão batido. Acrescente as claras em neve
e, por último, o fermento. Despeje a massa em uma forma
untada e leve para assar em forno médio pré-aquecido.
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Ingredientes:
Cascas de 4 mangas grandes bem lavadas
½ xícara (chá) de leite
3 colheres (sopa) de óleo
5 ovos
1 e ½ xícara (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
Óleo para untar

BOLO DE CASCA DE MAMÃO

BOLO DE CASCA DE MANGA



Modo de Preparo:
Bata no liquidificador as cascas de manga, o leite, o óleo e os
ovos. Em uma vasilha, coloque o açúcar, a farinha e o fermento.
Acrescente a mistura do liquidificador à mistura da vasilha e
mexa até que se torne uma massa homogênea. Despeje a massa
em forma média untada e enfarinhada e asse por 35 minutos em
forno médio pré-aquecido.

    
Ingredientes:
Massa:
2 xícaras de chá de entrecasca 
       de melancia picada 
1 xícara de chá de leite 
4 claras 
4 gemas 
2 xícaras de chá de açúcar 
2 colheres de sopa de margarina 
3 xícaras de chá de farinha de trigo 
100g de coco ralado 
1 colher de sopa de fermento em pó
Calda: 
½ xícara de chá de leite 
½ xícara de chá de leite de coco 
1 colher de sopa de açúcar
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BOLO DE CASCA DE MELANCIA

Modo de Preparo:
Para a massa, no liquidificador, coloque a entrecasca da
melancia picada junto com o leite e bata bem e reserve. Bata as
claras em neve e reserve. Em uma batedeira, acrescente as
gemas e bata com o açúcar até formar um creme claro,
acrescente a margarina e leve esta mistura a uma bacia.
Acrescente a farinha de trigo, o leite batido com a melancia, o
coco ralado, o fermento e por último acrescente delicadamente
as claras em neve. 



Coloque a massa em uma forma untada e enfarinhada e leve ao
forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 45 minutos.
Retire do forno, espere esfriar e fure com um garfo.
Para a calda,  leve ao fogo em uma panela, o leite, o açúcar e o
leite de coco deixe ferver. Acrescente por cima do bolo já
pronto.

 

    

Ingredientes:
Massa:
3 ovos
½ xícara (chá) de óleo 
1 xícara (chá) de cenoura picada com casca 
2 beterrabas pequenas com casca  
1 xícara (chá) de açúcar peneirado 
1 xícara (chá) de farinha de trigo branca peneirada 
2 xícaras (chá) de farinha de trigo integral peneirada
1 colher (sopa) de fermento em pó peneirado 
Suco de 2 laranjas 

Calda: 
1 xícara (chá) de suco de laranja 
½ xícara (chá) açúcar   
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BOLO DE CENOURA E BETERRABA

Modo de Preparo:
Para a massa, bater no liquidificador os ovos, óleo, cenoura e a
beterraba, adicione o açúcar peneirado e bata novamente.
Despeje o líquido em uma bacia com as farinhas e o fermento
peneirado e misture bem. Acrescente o suco de laranja. Coloque
a massa em uma assadeira untada e enfarinhada. Leve para
assar em forno pré aquecido 220°C por 40 minutos. Para a
calda, em uma panela, coloque o suco de laranja e o açúcar.
Leve ao fogo médio e mexa até que a calda fique levemente
cremosa (cerca de 5 minutos). Desligue o fogo, aguarde a calda
amornar e regue ela por cima do bolo.



Ingredientes:
Massa:
2 bananas nanicas com casca
1 xícara (chá) de água
3 ovos
1 xícara (chá) de chocolate em pó
1 xícara (chá) de açúcar
½ xícara (chá) de amido de milho
1 xícara (chá) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de fermento em pó

Cobertura:
6 colheres (sopa) de açúcar
2 colheres (sopa) de chocolate em pó solúvel
1 colher (chá) de margarina
½ xícara de água
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BOLO DE CHOCOLATE
 E BANANA

Modo de Preparo:
Para a massa, lave bem as bananas e bata no liquidificador com
a água. Reserve. Na batedeira, bata os ovos até dobrarem de
volume, acrescente a mistura das bananas, o chocolate em pó, o
açúcar, o amido de milho e a farinha de trigo. Bata bem e
acrescente o fermento em pó. Asse em fôrma untada e
enfarinhada, em forno médio preaquecido.
Para a calda, misture todos os ingredientes e leve ao fogo baixo
deixando ferver até obter uma calda grossa. Retire do fogo e
espalhe ainda quente sobre o bolo ainda quente.



Ingredientes:
Massa:
1 xícara e meia (chá) de leite
1 xícara (chá) de óleo
3 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de chocolate em pó
1 e ½ xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 e ½ xícara (chá) de aveia flocos

Cobertura:
3 unidades de casca de banana 
1 xícara (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) água
1 xícara (chá) de leite morno
1 xícara (chá) de leite em pó
1 xícara (chá) de chocolate em pó
2 colheres (sopa) de margarina
4 colheres (sopa) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de creme de leite
Chocolate granulado
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BOLO DE CHOCOLATE
 NUTRITIVO

Modo de Preparo:
Para a massa, em um liquidificador, bata o leite com o óleo, os
ovos, o açúcar e o chocolate em pó. Despeje em uma tigela e
misture a farinha, o fermento e a veia. Coloque em uma forma
retangular, untada e polvilhada e asse em forno médio-alto
(200ºC), preaquecido, por cerca de 40 minutos.
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BOMBOM BOLO DE CASCA DE
ABÓBORA

Ingredientes:
Massa:
1 e ½ xícara (chá) de farinha de trigo
1 e ½ xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de amido de milho
2 ovos
1 xícara de casca de abóbora picada
1 colher (café) de canela em pó
1 colher (sopa) de fermento
Cobertura:
400g de chocolate meio amargo.

Modo de preparo:
Para a massa, bata no liquidificador as cascas da abóbora, os
ovos, o óleo e passe para um recipiente. Peneire e adicione a
farinha de trigo, o amido, o açúcar e o fermento. Mexa muito
bem e despeje a mistura em uma assadeira untada. Em forno
médio pré-aquecido em 180°C, asse o bolo por 30 minutos.
Espere esfriar e corte em quadrados de aproximadamente
5cmx5cm e distribua em um recipiente/superfície lisa.
Para a cobertura, derreta o chocolate em microondas ou em
banho maria e cubra o bolo. Leve à geladeira até ficar firme.

Para a cobertura, descasque as bananas e corte as cascas em
tiras e bata no liquidificador com o açúcar e com a água. Em
uma panela, coloque as cascas de bananas já batidas e cozinhe
até adquirir uma consistência pastosa. Acrescente os demais
ingredientes menos o creme de leite e o chocolate granulado e
mexa até desprender do fundo da panela. Espere esfriar,
acrescente o creme de leite, cubra o bolo e acrescente o
chocolate granulado.
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BRIGADEIRO COM CASCA DE
BANANA

Ingredientes:
1 lata de leite condensado
2 colheres de sopa de cacau            
    100% (ou chocolate em pó)
2 cascas de banana
1 colher de sopa de manteiga ou 
     margarina sem sal
Chocolate granulado

Modo de preparo:
Pique as cascas de banana em pedaços quadrados bem
pequenos e bata no liquidificador com todos os ingredientes,
com exceção da manteiga. Em uma panela em fogo médio,
derreta a manteiga e acrescente a mistura do liquidificador.
Mexa até o brigadeiro desprender do fundo da panela. Deixe
esfriar, enrole os brigadeiros e passe no granulado.

CASCA LOUCA

Ingredientes:
Casca de 4 bananas
½ limão ou 1 colher (sopa) de vinagre
1 cebola média picada
4 colheres (sopa) de azeite
½ pimentão 
1 xícara (chá) de molho de tomate
½ xícara (chá) de água
Temperos a gosto
Sal a gosto



Modo de preparo:
Caramelize o açúcar com a água. Quando borbulhar, acrescente
a casca com a entrecasca de melancia ralada e mexa em fogo
brando. Junte o coco ralado. Deixe cozinhar até soltar do fundo
da panela. Unte uma superfície lisa com a margarina e distribua
o doce a colheradas.

Ingredientes:
1 xícara rasa (chá) de açúcar 
1 xícara cheia (chá) de água
2 xícaras cheias (chá) de casca 
       com a entrecasca de melancia ralada
100 g de coco ralado flocos finos ou 
       1 coco fresco
1 colher (sobremesa) de margarina
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COCADA COM A CASCA DA
MELANCIA

Modo de preparo:
Corte as cascas da banana em tiras e coloque-as de molho em
água com suco de ½ limão ou vinagre. O limão/vinagre tem a
tarefa de aliviar a adstringência da banana. Em uma panela, em
fogo médio, frite a cebola no azeite. Quando ela estiver bem
douradinha, adicione o pimentão e as cascas de banana e mexa.
Por fim, adicione o molho de tomate, a água, os temperos e
ajuste o sal



Ingredientes:
1 xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de água
4 xícaras (chá) de abacaxi cortado 
      em cubinhos
Casca das 4 xícaras de abacaxi cozidas
300g de coco fresco ralado
1 lata de leite condensado
1 gema pequena

Modo de preparo:
Em uma panela, colocar o açúcar e a água e deixar ferver por 2
minutos. Acrescentar o abacaxi e as cascas de abacaxi em cubos
e cozidas e deixar ferver por mais 3 minutos. Adicione o leite
condensado e o coco ralado. Com o fogo baixo, cozinhe sem
parar de mexer, por 25 minutos ou até que se desgrude do
fundo da panela.

Ingredientes:
1 maçã ralada
1 xícara (chá) de açúcar
1 colher (sobremesa) de canela
1 colher (sobremesa) de fermento
1 ovo
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de manteiga
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COCADA CREMOSA DE ABACAXI

COOKIE DE MAÇÃ



Ingredientes:
2 maçãs vermelhas pequenas
1 banana prata madura com casca
2 ovos
½ xícara (chá) de óleo 
Suco de ½ limão 
1 e ½ xícara (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de açúcar
Raspas de meio limão
¼ colher (sopa) de canela em pó
½ colher (sopa) de fermento
½ de xícara (chá) de água

Modo de preparo:
Higienize as maçãs e as bananas e descasque. Bata as cascas, os
ovos e o óleo no liquidificador. Reserve. Numa tigela, coloque as
maçãs e as bananas cortadas em cubos e regue com o suco de
limão. Acrescente a farinha, o açúcar, as raspas de limão, a
canela, o fermento e mexa bem. Junte a mistura do liquidificador
aos poucos, mexendo. Coloque a água aos poucos até dar ponto
de massa de bolo. Distribua a massa em uma forma untada e
asse em forno médio pré-aquecido a 180ºC por 30 minutos.
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CUCA DE MAÇÃ COM BANANA

Modo de preparo:
Em uma panela, colocar o açúcar e a água e deixar ferver por 2
minutos. Acrescentar o abacaxi e as cascas de abacaxi em cubos
e cozidas e deixar ferver por mais 3 minutos. Adicione o leite
condensado e o coco ralado. Com o fogo baixo, cozinhe sem
parar de mexer, por 25 minutos ou até que se desgrude do
fundo da panela.
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Ingredientes:
Massa: 
3 cascas de bananas bem lavadas e picadas
½ xícara (chá) de extrato de soja
½ xícara (chá) de água
½ colher rasa (sobremesa) de açúcar
1 pitada de sal
30g de fermento biológico
1 ovo
1 colher (chá) de margarina
1 colher (sopa) de óleo
500g de farinha de trigo integral
Margarina e açúcar para untar e polvilhar
Recheio: 
3 bananas
½ xícara (chá) de açúcar
1 colher (chá) canela
½ xícara (chá) farinha de soja torrada

Modo de preparo:
Para a massa, bata no liquidificador as cascas de banana com o
extrato de soja e água. Reserve. Em um recipiente coloque o
açúcar, o sal, o fermento biológico e misture até formar um
creme homogêneo. Acrescente o ovo, a margarina, o óleo e aos
poucos vá colocando a farinha e a mistura batida no
liquidificador, formando uma massa um pouco mais mole que a
de pão. Deixe crescer por 15 minutos em um ambiente morno.
Unte uma forma com margarina e polvilhe açúcar, espalhe a
massa uniformemente. Corte as bananas em rodelas e reserve.
Misture o açúcar, a canela e a farinha de soja torrada e coloque
por cima da massa. Leve ao forno médio à 180ºC por 35 minutos
ou até dourar. Sirva.

CUCA DE BANANA COM SOJA



Ingredientes:
350 ml de água
400g de açúcar
2 pedaços de canela em pau
1 colher (chá) cravo da Índia
Cascas de limão
Cascas de laranja
1 kg de batata doce
½ abacaxi
200 ml de água

Modo de preparo:
Leve ao fogo a água, o açúcar, a canela, o cravo, a casca de
limão e a casca de laranja até formar uma calda. Coe a calda e
reserve. Cozinhar a batata doce com a casca em uma panela de
pressão por aproximadamente 20 minutos, descascar, passar
pelo espremedor e misturar com a calda. Levar ao fogo e deixar
apurar. Descascar o abacaxi, bater no liquidificador com a água
e acrescentar ao doce quase pronto. Deixar no fogo até
desprender do fundo da panela. Deixe esfriar e sirva.
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Ingredientes:
3 xícaras (chá) de casca de abacaxi 
3 xícaras (chá) de água
2 xícaras (chá) de açúcar
2 colheres (sopa) de margarina
6 unidades de Cravo-da-Índia
6 colheres (sopa) de coco ralado

DOCE DE BATATA DOCE E
ABACAXI

DOCE DE CASCA DE ABACAXI



Ingredientes:
7 xícaras (chá) de casca de abóbora
      picada em cubos
3 xícaras (chá) de açúcar
3 xícaras(chá) de água
6 cravos

Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes com exceção do cravo, leve-os ao
fogo para cozinhar. Quando a casca da abóbora estiver macia,
acrescente o cravo e deixe ferver até a
calda engrossar. Sirva gelado.

Ingredientes:
Casca de 6 laranjas
Açúcar (o mesmo peso das cascas)
Cravo e canela em pau a gosto
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DOCE DE CASCA DE ABÓBORA

Modo de preparo:
Leve ao fogo a água, o açúcar, a canela, o cravo, a casca de
limão e a casca de laranja até formar uma calda. Coe a calda e
reserve. Cozinhar a batata doce com a casca em uma panela de
pressão por aproximadamente 20 minutos, descascar, passar
pelo espremedor e misturar com a calda. Levar ao fogo e deixar
apurar. Descascar o abacaxi, bater no liquidificador com a água
e acrescentar ao doce quase pronto. Deixar no fogo até
desprender do fundo da panela. Deixe esfriar e sirva.

DOCE DE CASCA DE LARANJA



DOCE DE CASCA DE LARANJA
(KRI-KRI)

Ingredientes:
Cascas de 2 laranjas
2 colheres (sopa) de açúcar
2 colheres (sopa) de farelo de trigo torrado

Modo de preparo:
Corte as cascas em tirinhas de meio centímetro e deixe de
molho, trocando a água a cada duas horas, até perderem o
amargo. Derreta o açúcar no fogo e acrescente as cascas já
enxutas. Quando começar a engrossar a calda, acrescente o
farelo de trigo e mexa até açucarar. Deixe esfriar e guarde em
latas.

Ingredientes:
Cascas de 6 maracujás
2 xícaras (chá) de açúcar
4 xícaras (chá) de água
½ xícara (chá) de suco de maracujá
Cravo ou canela em casca a gosto.
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DOCE DE CASCA DE MARACUJÁ

Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes com exceção do cravo, leve-os ao
fogo para cozinhar. Quando a casca da laranja estiver macia,
acrescente o cravo e deixe ferver até a calda engrossar. Sirva
gelado.
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Ingredientes:
2 xícaras (chá) de suco de casca de abacaxi
1 xícara (chá) de coco ralado
2 xícaras (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de resíduo do abacaxi
3 gemas
1 colher (sopa) de margarina

Modo de preparo:
Coloque em uma panela todos os ingredientes e leve ao fogo
para cozinhar, mexendo até soltar do fundo da panela. Deixe
esfriar. Enrole os docinhos em formato de bolinhas. Coloque em
forminha de papel. Se preferir, pode passar os docinhos em
coco fino ralado ou no açúcar cristal.

Suco da casca de abacaxi:
Cascas de 1 abacaxi
1 litro de água

Modo de preparo: Leve as cascas do abacaxi com a água ao
fogo. Quando levantar fervura, abaixe o fogo e aguarde 3
minutos. Desligue e deixe esfriar. Bata no liquidificador e coe.

DOCINHO DE ABACAXI COM
COCO

Modo de preparo:
Lave o maracujá ainda inteiro, corte ao meio, retire a polpa e
reserve. Descasque o maracujá, aproveitando apenas a parte
branca da fruta. Corte em tiras finas e deixe de molho em água
de um dia para o outro. Faça uma calda com açúcar, água e o
suco de maracujá, feito com a polpa. Acrescente cravo ou a
canela e casca, adicione as cascas escorridas e deixe cozinhar
até que fiquem macias. Sirva gelado.



Ingredientes:
1 xícara (chá) couve picada
½ xícara (chá) talos de couve picados
½ xícara (chá) água 
1 lata de leite condensado
1 colher (sopa) de margarina
1 xícara (chá) confeito colorido

Modo de preparo:
Bata no liquidificador o couve com os talos e a água. Reserve.
Em uma panela, acrescente o leite condensado, a mistura de
couve, a margarina e mexa até ficar no ponto de enrolar. Enrole
os docinhos e passe nos confeitos.
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DOCINHO VERDE

GANACHE DE CHOCOLATE COM
CASCA DE BANANA

Ingredientes:
3 cascas de bananas em tiras
1 xícara (chá) de açúcar
Água o suficiente
2 colheres (sopa) de manteiga
4 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de leite morno
1 xícara (chá) de leite em pó
4 colheres (sopa) de chocolate em pó
1 xícara (chá) de chocolate granulado

Modo de preparo:
Pique as cascas de banana em pedaços quadrados bem
pequenos e bata no liquidificador com a água o suficiente para
obter uma pasta. Posteriormente, leve ao fogo baixo com o
açúcar. Acrescente os demais ingredientes, exceto o chocolate
granulado, e mexa até desprender do fundo da panela. Deixe
esfriar em um recipiente. Você pode utilizá-lo como recheio ou
cobertura para bolos, muffins, entre outros



Ingredientes:
3 mangas
1 xícara (chá) de leite
1 pote de iogurte natural (200g)
½ xícara (chá) de açúcar
Suco de ½ limão

Modo de preparo:
Lave bem as mangas, em água corrente e solução clorada.
Descasque as mangas e reserve as cascas. Pique as mangas em
cubos e coloque imediatamente no freezer. Em uma panela
coloque o leite e as cascas das mangas, aferventando por
aproximadamente vinte minutos em panela tampada. Bata esta
mistura no liquidificador e coe o leite (deve ficar bem
consistente). 
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GELADO DE MANGA COM
CASCA E CALDA 
DE MARACUJÁ

No liquificador, junte o iogurte, o açúcar e o suco de limão à
mistura de cascas, batendo sempre. Posteriormente coloque a
mistura do liquidificador em um recipiente e leve ao freezer por
aproximadamente 2 horas. Decorrido este período, bata a
mistura novamente, acrescentando a polpa das mangas
congeladas e sirva. Se desejar, leve novamente ao freezer antes
de consumir.

Ingredientes da calda: 
1 xícara (chá) de água
Polpa de 3 maracujás
½ xícara (chá) de açúcar

Modo de preparo: Misture todos os ingredientes uniformemente
e leve ao fogo até engrossar. Espere gelar e distribua entre as
taças de gelado para decorar.



MINI MUFFIN DE CENOURA
Ingredientes:
4 ovos
½ xícara (chá) de manteiga
1 cenoura picada com casca
1 xícara (chá) de leite
100 g de queijo mussarela
2 e ½ xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
Sal a gosto

Modo de preparo:
Em um liquidificador, bata os ovos com a manteiga, a cenoura, o
leite e o queijo, até ficar homogêneo. Desligue o liquidificador,
transfira para uma vasilha e acrescente a farinha de trigo e o
fermento em pó. Misture bem, verifique o sal e acerte, caso
necessário. Distribua a massa em mini forminhas de empada
(n°2), untadas com manteiga e polvilhadas com farinha de trigo.
Leve ao forno médio-alto a 200°C, pré-aquecido, por cerca de 20
minutos.

Ingredientes:
1 xícara(chá) de leite
½ xícara(chá) de óleo
2 ovos
1 e ½ xícara(chá) de farinha de trigo
Sal a gosto
2 colheres(sopa) fermento em pó
1 cenoura em cubos (com casca) cozida
1⁄2 chuchu em cubos (com casca) cozido
1⁄2 xícara (chá) de beterraba cozida (com casca) ou talos de
beterraba
1 tomate picado
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MISCELÂNEA DE LEGUMES
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Modo de preparo:
Junte o leite, o óleo, os ovos, a farinha de trigo, o sal, o fermento
e bata no liquidificador. Transfira para uma bacia e misture a
massa com os legumes e a tomate. Coloque em uma forma de
bolo inglês, untada e enfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido,
por 25 minutos. Desenforme e sirva.

MUFFIN DE BANANA COM
GANACHE DE CHOCOLATE COM

CASCA DE BANANA
 

Ingredientes:
Massa: 
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de amido de milho
1 colher (sopa) de fermento químico em pó
1 xícara (chá) de manteiga derretida
3 ovos inteiros ligeiramente batidos
3 xícaras (chá) de banana madura amassada (prata ou nanica)
½ xícara (chá) de açúcar
1 colher (sobremesa) de essência de baunilha



33

Ingredientes:
Massa: 
1 xícara (chá) de óleo 
3 ovos 
cascas de 3 bananas
2 xícaras (chá)de açúcar 
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de farinha de fermento em pó
Recheio:
3 bananas bem maduras picadas
1 colher (café) de canela
1 colher (café) de farinha de trigo
Modo de preparo:
Para a massa: Coloque o óleo, os ovos e as cascas da banana no
liquidificador. Bata bem e vá colocando o restante dos
ingredientes, menos o fermento. Por fim, misture o fermento. 
 Unte e enfarinhe forminhas de empada, coloque a massa, um
pouco do recheio e mais massa delicadamente. Leve ao forno
médio pré-aquecido à 180ºC por 40 minutos ou até ficarem
dourados. Para o recheio: Em uma panela, leve todos os
ingredientes ao fogo até formar um creme. 

Modo de preparo:
Para a massa: em um recipiente, misture a farinha, o amido de
milho, e o fermento. Em outro recipiente, coloque a manteiga,
os ovos, a banana, o açúcar e a essência de baunilha e misture
até obter uma massa homogênea. Junte a massa cremosa aos
ingredientes secos e mexa com uma colher até obter uma
mistura uniforme. Despeje a massa em uma assadeira untada
com farinha de trigo ou em forminhas de empada e leve ao
forno pré-aquecido a 180°C. Asse por aproximadamente 30
minutos ou até que fique dourado. 
Para a cobertura, faça a receita de GANACHE DE CHOCOLATE
COM CASCA DE BANANA já reproduzido antes nesse e-book.

MUFFIN DE CASCA DE BANANA



PÃO DE QUEIJO ROMEU E
JULIETA

Ingredientes:
Massa: 
3 e ½ xícaras (chá) polvilho doce 
3 xícaras (chá) de queijo fresco ralado 
3 ovos 
4 colheres (sopa) de óleo 
1 xícara (café) de leite 
1 xícara (chá) de talos de espinafre picados 
Sal a gosto 
1 xícara (chá) goiabada picada em cubinhos
1 colher (sopa) de óleo para untar

Modo de preparo:
Coloque em uma vasilha o polvilho doce, o queijo, os ovos, o
óleo e amasse bem. Acrescente o leite aos poucos até dar ponto
de enrolar. Junte os talos de espinafre e verifique o sal. Faça
bolinhas, recheie com a goiabada, disponha em forma untada
com óleo e leve para assar em forno médio pré-aquecido a
180ºC, por aproximadamente 20 minutos.
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Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 medida (da lata) de leite
3 gemas
2 colheres (sopa) de amido de milho
1 lata de creme de leite
1 e ½ pacotes de bolacha maizena
5 colheres de sopa de leite adoçado
Cascas de 3 maçãs cortadas finamente
Cascas de 3 peras cortadas finamente
Raspas de limão

PAVÊ COM CASCAS DE FRUTAS
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Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, as gemas e
aqueça. Dissolva o amido de milho em um pouco de leite e
acrescente à panela. Mexa e cozinhe até ficar em ponto de
mingau. Depois que o creme estiver pronto, adicione o creme de
leite e mexa com a panela já desligada. Em um refratário,
coloque metade do creme pronto. Molhe as bolachas uma a uma
no leite adoçado com açúcar e não deixe encharcar. Acrescente
sobre o creme as bolachas, as cascas de maçã e as de pera
cortadas. Em seguida, coloque o restante do creme, salpicando
as raspas de limão. Leve para gelar e sirva.

PÉ DE MOLEQUE DE SEMENTES
Ingredientes:
250g de sementes de abóbora torradas
1 xícaras (chá) de açúcar
2 colheres (sopa) de água
1 xícara (chá) de leite condensado
1 pitada de sal
Manteiga (para untar)

Modo de preparo:
Lave bem as sementes em água corrente e deixe secar por 24
horas. Leve ao forno por aproximadamente 20 minutos
mexendo sempre, até as sementes ficarem torradas e crocantes.
Reserve. Em uma panela, coloque as sementes, o açúcar e a
água. Misture e leve ao fogo, mexendo de vez em quando, por
aproximadamente 15 minutos ou até que obtenha um caramelo
claro. Junte o leite condensado em ponto de fio, o sal e misture.
Quando estiver no ponto, despeje em uma superfície lisa e
untada com manteiga. Deixe amornar, corte em pedaços e deixe
esfriar bem para que fique crocante.



Ingredientes:
1 xícara (chá) de polpa de maracujá
1 xícara (chá) de água
¼ xícara (chá) de açúcar
½ xícara (chá) de fubá
½ xícara (chá) de água para dissolver
Purê:
1 xícara (chá) de casca de maracujá (parte interna branca)
½ xícara (chá) água
¼ xícara (chá) açúcar
Calda:
1 colher (sopa) polpa de maracujá
½ xícara (chá) água
½ xícara (chá) açúcar
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POLENTA DOCE DE MARACUJÁ

Modo de preparo:
No liquidificador bata a polpa do maracujá e a água, coe e leve
ao fogo com o açúcar. Quando aquecer, junte o fubá dissolvido
em 1/2 xícara de água fria, leve ao fogo novamente e deixe
engrossar. Transfira para uma travessa, espalhe o purê e cubra
com a calda. Leve para gelar por duas horas. Sirva.

Para o purê: Afervente a parte branca do maracujá, trocando a
água 3 vezes para retirar o sabor amargo. Quando estiver macia,
escorra e bata no liquidificador com a água e o açúcar. Leve ao
fogo para apurar. Reserve

Para a calda: Leve ao fogo a polpa de maracujá, a água e o
açúcar até formar uma calda em ponto de fio fino. Reserve.



Ingredientes:
1 goiaba vermelha com casca
1 copo de água
1 copo de leite
3 colheres (sopa) de amido de milho
6 colheres (sopa) açúcar

Modo de preparo:
Lave bem a goiaba e corte em pedaços menores. Em um
liquidificador, bata a goiaba com a água até obter um copo de
suco. Dissolva o amido de milho no leite. Junte todos os
ingredientes numa panela e leve ao fogo baixo até engrossar,
mexendo sempre. Despeje em uma fôrma para pudim
umedecida com água gelada. Leve à geladeira até ficar firme e
desenforme.
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PUDIM DE MAMÃO DA VOVÓ
DIDITH

Ingredientes:
Massa:
½ kg de açúcar
1 mamão formosa grande e maduro
4 colheres (sopa) de farinha de trigo
4 colheres (sopa) de manteiga
6 ovos inteiros
Calda:
1 xícara (chá) de casca do mamão cortada em tiras finas
2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de água
1 pedaço de pau de canela
4 unidades de cravo em flor
Raspas de 1 limão

PUDIM DE GOIABA COM CASCA
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Modo de preparo:
Para a massa:  Em uma panela coloque o açúcar e o mamão,
descascado e sem sementes, cortado em pedaços e cozinhe por
aproximadamente 10 minutos em fogo médio. Retire os pedaços
de mamão cozidos e deixe a calda no fogo para apurar por mais
5 minutos até obter uma calda em ponto de fio. Transfira os
pedaços de mamão cozidos para o copo de um liquidificador.
Junte 4 colheres (sopa) de farinha de trigo, 4 colheres (sopa) de
manteiga e 6 ovos inteiros. Bata bem. Acrescente a calda em
ponto de fio e bata novamente. Coloque numa fôrma para
pudim (22cm X 7cm de altura) untada com manteiga e polvilhada
com açúcar e leve ao forno a 170ºC por 35 a 40 minutos. Deixe
esfriar e coloque na geladeira. Sirva com calda de casca de
mamão.
Para a calda: corte a casca do mamão em tiras finas e afervente
duas vezes, trocando a água. Em uma panela misture a casca do
mamão, o açúcar, a água, acrescente o pau de canela, os cravos
em flor e raspas de limão. Cozinhe em fogo médio por 15
minutos. Deixe esfriar e despeje sobre o pudim de mamão

Ingredientes:
Massa:
2 envelopes de gelatina sem sabor
1 lata de leite condensado
1 xícara (chá) de extrato de soja
1 ovo
1 colher (sopa) de açúcar

PUDIM DE SOJA COM CASCA DE
FRUTA
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Modo de preparo:
Para a massa:  Hidrate a gelatina sem sabor e aqueça, seguindo
as orientações da embalagem. Bata todos os ingredientes no
liquidificador, exceto o açúcar e disponha numa forma para
pudim untada com margarina e polvilhada com o açúcar. Cubra
a forma com papel alumínio. Leve para cozinhar em banho-
maria em forno alto à 250ºC, por 1 hora. Espere esfriar,
desenforme e espalhe a geleia sobre o pudim. Leve para gelar e
sirva a seguir.

Para a calda: Pique as cascas das frutas, coloque numa panela e
leve ao fogo baixo com o açúcar e a água até ficar em ponto de
geléia. Desligue o fogo e reserve.

Ingredientes:
Massa:
16 col. (sopa) de farinha de trigo 
4 col. (sopa) de açúcar 
1 col. (sopa) de margarina 
1 col. (sopa) de fermento em pó 
6 col. (sopa) de leite
Recheio:
12 bananas nanicas bem maduras picadas 
cascas de 5 bananas 
canela em pó a gosto 
1 col. (sopa) de margarina 
5 col. (sopa) de açúcar
6 col. (sopa) de achocolatado

Calda:
½ xícara (sopa) de cascas de maçã
½ xícara (sopa) de cascas de banana
½ xícara (sopa) de cascas de mamão
1 colher (sopa) de açúcar
2 colheres (sopa) de água

TORTA CREMOSA DE BANANA
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Modo de preparo:
Para a massa:  Em um recipiente, misture todos os ingredientes.
Abra a massa com as mãos. Forre uma assadeira de 25 cm de
diâmetro, previamente untada com margarina e farinha de trigo.
Reserve.

Para o recheio: Lave bem as bananas, descasque e pique-as.
Pique as cascas bem fininhas (ou triture no processador). Em
uma panela, leve ao fogo as bananas e as cascas com a canela, a
margarina, o açúcar e o achocolatado. Mexa sempre até
cozinhar e desprender do fundo da panela. Deixe esfriar.
Posteriormente, coloque sobre a massa e leve ao forno médio
para assar. 

SUCO REFRESCANTE

Ingredientes:
Ingredientes:
2 maçãs com casca e cozidas
1 cenouras com casca
4 folhas de couve
1L de água de coco

Modo de preparo:
Retire as sementes da maçã, corte em pedaços pequenos,
cozinhe e espere esfriar com a própria água. Lave e higienize a
cenoura e as folhas de couve seguindo as recomendações do
produto para higienização. Pique as cenouras em pedaços
pequenos e corte também as folhas de couve grosseiramente.
Junte a maçã e a água do seu cozimento e bata no liquidificador
com os demais ingredientes. Se preferir, adoce. Sirva gelado.
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