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Apresentação

Na segurança alimentar e nutricional, que está sob a responsabilidade da Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistência Social, fazem parte os programas Banco de Alimentos, Restaurantes 
Populares, Agricultura Urbana, Perirubana e Familiar, Aquisição de Alimentos e projetos 
complementares executados nesse contexto.

São ações que contribuem para a realização do direito humano à alimentação adequada e da 
segurança alimentar e nutricional (SAN), a valorização da cultura alimentar, fortalecimento da 
agricultura familiar, a sustentabilidade e a geração de autonomia para que as pessoas, grupos e 
comunidades estejam empoderados para a adoção de hábitos alimentares saudáveis,  e a melhoria 
da qualidade de vida. 

Diariamente, toneladas de alimentos são desperdiçadas ao longo da cadeia alimentar, do cultivo até 
a mesa. Pensando em unir ações para reduzir esse desperdício, as atividades educativas realizadas 
pelo programa difundem o conceito de aproveitamento integral dos alimentos, com utilização de 
partes usualmente não aproveitadas (como cascas, entrecascas, folhas, talos e sementes).

Dentro desse eixo, destaca-se o projeto Saúde com Casca e Tudo, que visa a enfrentar a fome, 
inclusive a oculta, por meio do combate à perda e ao desperdício de alimentos e da disseminação 
de informação e orientação (teórica e prática) sobre alimentação adequada, saudável e de baixo 
custo, considerando o aproveitamento integral dos alimentos. 

Estamos lançando a segunda edição do livro, que ressalta os benefícios do aproveitamento integral 
dos alimentos, com dicas e receitas que proporcionam maior riqueza e variedade de cardápios, 
custo reduzido e preparo rápido. 

Esta publicação traz algumas das muitas receitas criadas, preparadas e testadas pela equipe técnica 
e por alunas do curso de Capacitação em Segurança Alimentar e Nutricional.

Márcia Seminaldo
Gestora dos Programas de Segurança Alimentar4



Direito humano à alimentação adequada

Quando o assunto direitos humanos surge à mesa, é comum que o prato principal sejam dúvidas em 
relação ao que isso significa. E não é por menos. Embora sejam direitos básicos garantidos por lei a 
todos os seres humanos, é comum desconhecer os impactos desses direitos no cotidiano. Quando a 
criança nasce e recebe sua certidão de nascimento, ela está acessando um direito humano. Quando 
passa pelas vacinações na rede pública de saúde, também. Ao frequentar a creche, merendar, ser 
amparada com respeito pelos educadores, também está acessando seus direitos humanos. Quando 
seus pais conseguem empregos formais no mercado de trabalho, também estão acessando direitos 
humanos. Em suma, são direitos invioláveis a todo ser humano, como à vida, à liberdade e à igualdade, e 
devem ser assegurados pelo Estado, pois tratam do respeito à dignidade humana, de forma individual 
e coletiva. 

Agora quando o assunto é direito humano à alimentação adequada (DHAA), é importante compreender 
que ele abrange muito mais do que o direito de comer. O DHAA trata de: 

Direito inerente a todas as pessoas de ter acesso regular, permanente e irrestrito a alimentos 
seguros e saudáveis, de qualidade e quantidades suficientes respeitando às diversidades culturais 
e cabendo ao poder público adotar as políticas e ações necessárias para promover e garantir a 
segurança alimentar e nutricional da população (BRASIL, 2006; BRASIL, 2011).

Portanto, para assegurar que as pessoas tenham acesso ao direito humano à alimentação adequada, é 
importante que sejam propostas e executadas políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, 
em articulação com outras áreas – como saúde, educação, assistência social, trabalho e renda – no 
intuito de garantir não só a alimentação dessas pessoas, mas estratégias de acessar alimentos seguros 
que certamente contribuirão para seu desenvolvimento saudável.
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Alimentação saudável

A alimentação saudável é aquela que promove a saúde, atende às nossas necessidades nutricionais 
e deve ser incentivada desde a infância até a fase adulta. Ela satisfaz as necessidades alimentares 
dos indivíduos e populações, no curto e no longo prazo, e não deve implicar o sacrifício dos recursos 
naturais renováveis e não renováveis e deve envolver relações econômicas e sociais estabelecidas a 
partir dos parâmetros da ética, da justiça, da equidade e da soberania.

Diariamente nos nossos pratos devemos fazer escolhas saudáveis, consumir mais comida de verdade, 
expressão que traz o Guia alimentar para a população brasileira de 2014, alimentos mais in natura e 
menos alimentos processados e ultraprocessados.

Mas o que são esses alimentos?

O Guia adotou a classificação dos alimentos de acordo o grau de processamento.

Alimentos in natura ou 
minimamente processados: devem 
ser a base da nossa alimentação

In natura são aqueles alimentos 
que não sofrem alteração após 
deixar a natureza, podendo ser 
de origem vegetal ou animal. E os 
minimamente processados são os 
alimentos in natura que sofreram 
pequenas intervenções, mas que 
não receberam nenhum outro 
ingrediente durante o processo

Legumes, verduras, frutas, raízes, 
tubérculos, ovos, carnes de boi, de 
porco, de aves e de peixes, leite, 
iogurte natural sem açúcar nem 
adoçante, arroz, feijão e outras 
leguminosas, ervas frescas e secas, 
especiarias, varinhas, frutas secas, 
cogumelos, café, chá, água e 
castanhas.

Ingredientes culinários: usados 
para cozinhar

Alimentos utilizados para preparar 
os alimentos in natura ou 
minimamente processados. Não 
são consumidos isoladamente

Sal, açúcar, óleos vegetais, azeite, 
banha de porco, gordura de coco, 
manteiga e vinagre
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Alimentos processados: limitar o 
consumo

Alimentos processados são 
fabricados pela indústria com a 
adição de sal ou açúcar ou outra 
substância de uso culinário a 
alimentos in natura para torná-
los duráveis e mais agradáveis ao 
paladar. São produtos derivados 
diretamente de alimentos e 
são reconhecidos como versões 
dos alimentos originais. São 
usualmente consumidos como 
parte ou acompanhamento de 
preparações culinárias feitas com 
base em alimentos minimamente 
processados. 

Pães feitos com farinha, 
levedura, água e sal (aqueles 
vendidos a granel em padarias e 
supermercados), massas frescas 
ou secas, queijos, carnes-secas, 
bacalhau, conversas, ervilha e milho 
em lata, sardinha e atum em lata, 
extratos e concentrados de tomate 
e frutas em calda ou cristalizadas

Alimentos ultraprocessados: evitar 
o consumo

Alimentos ultraprocessados são 
formulações feitas nas indústrias 
através de diversas etapas de 
processamento e que combinam 
muitos ingredientes, inclusive 
compostos industriais, como 
proteína de leite, extrato de carnes, 
gordura vegetal hidrogenada, 
xarope de frutose, espessantes, 
corantes, aromatizantes, 
realçadores de sabor e vários tipos 
de aditivos usados para dotar 
os produtos de propriedades 
sensoriais atraentes, sendo viciante 
e levando um consumo em 
excesso, excluindo a comida de 
verdade

Biscoitos, sorvetes, balas e guloseimas 
em geral, cereais açucarados, bolos 
e misturas para bolo, barras de 
cereal, sopas, macarrão e temperos 
“instantâneos”, molhos, salgadinhos 
“de pacote”, refrescos e refrigerantes, 
iogurtes e bebidas lácteas adoçados 
e aromatizados, bebidas energéticas, 
produtos congelados e prontos 
para aquecimento como pratos 
de massas, pizzas, hambúrgueres 
e extratos de carne de frango ou 
peixe empanados do tipo nuggets, 
salsichas e outros embutidos, pães 
de forma, pães para hambúrguer 
ou hot dog, pães doces e produtos 
panificados cujos ingredientes 
incluem substâncias como gordura 
vegetal hidrogenada, açúcar, amido, 
soro de leite, emulsificantes e outros 
aditivos 7



Os processados mantêm a maioria dos nutrientes do alimento do qual derivam, porém seu consumo 
deve ser limitado, pois no processo de fabricação são adicionados ingredientes e os métodos de 
processamento utilizados alteram de modo desfavorável a composição nutricional. O consumo em 
excesso está associado a doenças do coração, obesidade e outras doenças crônicas. É importante, 
quando optar pelo consumo, consultar o rótulo dos produtos para dar preferência àqueles com menor 
teor de sal ou açúcar.

Já o consumo dos alimentos ultraprocessados deve ser evitado ao máximo, pois na sua composição 
está presente uma maior quantidade de aditivos químicos industriais que não agregam saúde a 
nossa alimentação.

Lembre-se: os melhores alimentos não precisam de rótulos!

Aproveitamento integral dos alimentos
De acordo os últimos resultados apresentados pela Organização das Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação (FAO) em 2017, desperdiçamos 1/3 de todo o alimento produzido no mundo, o que 
equivale a 1,3 bilhão de toneladas de alimentos ao ano.

Traduzido em recursos naturais, o desperdício de alimentos consome cerca de 250 quilômetros 
cúbicos de água e ocupa cerca de 1,4 bilhão de hectares de terra.

A FAO estima que os alimentos desperdiçados correspondam à emissão de 3,3 bilhões de toneladas 
de dióxido de carbono por ano. Se fosse um país, seria o terceiro maior emissor do mundo.

No Brasil, segundo o Embrapa, 40 mil toneladas de alimentos são desperdiçados ao ano, que poderiam 
alimentar 19 milhões de pessoas. O aproveitamento integral dos alimentos é aproveitar partes não 
consumidas que, por falta de conhecimento ou preconceito, são desprezadas.

O aproveitamento integral não contribui apenas para o enriquecimento nutricional da alimentação 
diária dos brasileiros e para a redução de detrito orgânico, mas também proporciona uma maior 
variedade nas preparações no dia a dia, economia no orçamento familiar e colabora com a preservação 
dos recursos naturais.
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Aproveitar 100% do alimento é mais simples do que aparenta e ainda é uma forma de descobrir um 
novo jeito de aprimorar a arte de cozinhar.

Entre cascas de 
melancia e maracujá

Pés e pescoço
de galinha Tutano de boi Nata

O que podemos aproveitar?

9

Cascas (batata inglesa, 
banana, tangerina, 

laranja, mamão, pepino, 
maçã, abacaxi, berinjela, 

beterraba, melão, 
maracujá, goiaba, 
manga e abóbora)

Folhas (cenoura, 
beterraba, batata-

doce, nabo, couve-flor, 
abóbora, mostarda, 
hortelâ e rabanete)

Talos (couve-flor, 
brócolis, salsa, agrião e 

beterraba)

Sementes (abóbora, 
melão e jaca)



Receitas

Salgadas



CANELONE DE
BERINJELA

Ingredientes
Para o molho
• 10 tomates médios
• 1 colher de sopa de óleo vegetal
• 1 cebola média picada
• 1 dente de alho picado
• Sal á gosto

Para o canelone
• 4 berinjelas
• Óleo vegetal para grelhar

Modo de preparo
Molho
Higienize e corte os tomates. Bata os tomates no liquidificador e reserve. Em uma panela, refogue 
a cebola e o alho em uma colher de sopa de óleo vegetal. Junte o tomate batido e cozinhe em fogo 
baixo. Tempere com sal e outros temperos de sua preferência a gosto.

Canelone 
Higienize e corte as berinjelas em fatias finas na vertical. Em uma frigideira salteie de ambos os lados 
as fatias de berinjela em uma colher de sopa de óleo vegetal. Reserve.
Coloque o recheio de sua preferência na fatia de berinjela e espalhe-a. Enrole e coloque em uma 
travessa. Cubra com o molho e leve ao forno pré-aquecido a 180º graus por 10 minutos.

Dicas: Para o recheio você pode utilizar carne moída, frango desfiado, queijo muçarela e legumes 
refogados de sua preferência.

Tempo de preparo: 30 minutos ■ Rendimento: 16 porções 11



FAROFA DE ABÓBORA 
COM CASCA

Ingredientes
• 1 xícara de chá de abóbora com 
casca ralada
• 2 colheres de sopa de óleo vegetal
• 1 cebola média picada
• 1 dente de alho picado
• 1 xícara de chá de farinha de 
mandioca
• 1 xícara de chá de farinha de aveia
• Sal a gosto
• Tempero a gosto

Modo de preparo
Higienize e rale a abóbora com casca. Em uma panela, refogue a cebola e o alho em uma colher de 
sopa de óleo vegetal. Acrescente a abóbora ralada e o sal. Deixe cozinhar por cerca de 10 minutos. 
Acrescente aos poucos a farinha de mandioca e de aveia. Desligue o fogo e sirva.

Tempo de preparo: 30 minutos ■ Rendimento: 16 porções12



WRAP
DE COUVE

Ingredientes
Para o wrap
• 4 folhas de couve

Para o recheio
• 2 tomates médios
• 2 ovos
• 1 dente de alho
• 1/2 cebola
• 1 colher de sopa de óleo vegetal
• Sal a gosto
• Tempero a gosto

Modo de preparo
Wrap
Higienize as folhas de couve e retire os talos, reserve. Em uma panela, coloque água para ferver. Passe 
as folhas de couve uma a uma na água fervendo e reserve.

Recheio 
Refogue em uma panela 1/2 cebola, 1 alho e o tomate. Acrescente os ovos e misture tudo. Tempere 
com sal a gosto e outras temperos de sua preferência, como salsinha, cebolinha, coentro, tomilho.

Montagem
Coloque a folha de couve em uma tábua e espalhe o recheio pela folha. Dobre as folhas até fechar.

Dicas: Com os talos que sobraram você pode bater com uma fruta e fazer um suco. Você pode escolher 
outros sabores para o seu recheio, como atum ou sardinha.

Tempo de preparo: 20 minutos ■ Rendimento: 4 unidades 13



QUIBE DE
CENOURA

Ingredientes
• 1 xícara de chá de trigo para quibe
• 2 xícara de chá bagaço de cenouras
• 1 xícara de chá de hortelã picada
• 1 cebola média ralada
• 1 xícara de chá de cheiro verde picado
• 3 colheres de sopa de farelo ou 
farinha de aveia
• Sal a gosto

Modo de preparo
Coloque o trigo de molho em uma bacia com bastante água por aproximadamente uma hora. 
Esprema o trigo com um pano até sair a água.
Para fazer o bagaço da cenoura, bata a cenoura no liquidificador com um pouco de água, depois coe.
Em uma tigela misture o trigo com o bagaço das cenouras. Acrescente a hortelã, a cebola, o cheiro 
verde, a aveia e tempere com sal. Coloque o quibe em uma travessa retangular e corte em quadrados 
antes de colocar no forno. Asse em forno a 200 graus por 30 minutos.

Dicas: Este bagaço de cenoura você obtém após fazer um suco natural com cenoura. Após coar você 
reserva e utiliza-o para preparar o quibe.

Tempo de preparo: 2 horas ■ Rendimento: 30 unidades14



CARNE MALUCA COM 
CASCA DE BANANA

Ingredientes
• 1/2 kg de miolo de acém
• 2 colheres de sopa de óleo vegetal
• 1 pimentão vermelho picado
• 1 pimentão verde picado
• 1 cebola grande picada
• 1 dente de alho picado
• Sal a gosto
• 2 cascas de banana picada
• 3 tomates picados
• Cheiro verde a gosto

Modo de preparo
Cozinhe a carne na pressão por uma hora. Desfie a carne e reserve a água do cozimento. Coloque na 
panela o óleo vegetal e refogue a cebola e o alho.
Acrescente os pimentões e a casca de banana picada. Refogue por cinco minutos. Coloque a carne 
desfiada, os tomates picados e o sal, misture tudo e adicione a água do cozimento reservada. Deixe 
ferver bem até apurar o molho.

Tempo de preparo: 1h40 ■ Rendimento: 10 porções 15



NHOQUE DE BATATA 
DOCE COM CASCA

Ingredientes
• 1 kg de batata-doce com casca
• 8 colheres de sopa de farinha de trigo
• 1 colher de sopa de óleo vegetal
• Sal a gosto
• Farinha de trigo para polvilhar a 
bancada

Modo de preparo
Lave e corte cada batata em pedaços médios. Transfira para uma panela grande, cubra com água 
e cozinhe até ficarem macias - espete com um garfo para verificar o ponto. Transfira os pedaços de 
batata para uma peneira e deixe escorrer bem a água. Sobre uma tigela, passe os pedaços, ainda 
quentes, por um espremedor de batatas e tempere com sal. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, 
até dar o ponto. A quantidade de farinha utilizada na receita pode variar - evite adicionar em excesso, 
pois a massa ainda vai absorver farinha na hora de modelar.

Para modelar os nhoques: polvilhe a bancada com farinha de trigo. Retire uma porção de massa e, 
com as mãos, faça rolinhos e com uma faca corte os rolinhos a cada 2 cm.

Em uma frigideira grande, coloque óleo vegetal, os nhoques e doure dos dois lados. Transfira os 
nhoques para uma assadeira grande (ou refratário) e coloque o molho de sua preferência.

Dicas: Você pode consumir com molho de sua preferência, ou apenas consumir refogado com ervas 
e temperos.

Tempo de preparo: 1h30 ■ Rendimento: 8 porções16



Receitas

Doces



SUCO DE CASCA DE 
ABACAXI COM MAÇÃ

Ingredientes
• Cascas de um abacaxi
• 1 maçã com casca
• 1 litro de água

Modo de preparo
Higienize o abacaxi e retire suas 
cascas. Bata-as no liquidificador 
com metade da água por 2 
minutos. Coe e acrescente o 
restante da água e a maçã. Bata 
por mais 2 minutos e sirva.

Dicas: Quando comprar o abacaxi, 
você pode consumir a fruta e bater 
o suco apenas com a casca.

Tempo de preparo: 20 minutos 

Rendimento: 1,5 litro18



SUCO DE MANGA COM CASCA, 
CENOURA E BETERRABA

Ingredientes
• 1 manga com casca
• 1/2 cenoura com casca
• 1/4 de beterraba sem casca
• 1,5 litro de água

Modo de preparo
Higienize a manga e a cenoura e corte em 
pedaços pequenos. Descasque a beterraba 
e higienize. Bata a manga com casca no 
liquidificador com metade da água por 
2 minutos. Coloque em um refratário e 
reserve. Acrescente o restante da água no 
liquidificador e bata com a cenoura e a 
beterraba por 2 minutos. Coe e acrescente 
a manga batida ao liquidificador, bata por 1 
minuto e sirva.

Dica: O bagaço da cenoura e da beterraba 
você pode utilizar para preparar a receita 
do quibe de cenoura

Tempo de preparo: 1h40

Rendimento: 1,5 litro 19



GELATINA NATURAL
DE LARANJA

Ingredientes
• 200ml de água do cozimento da 
beterraba
• 300ml de suco de laranja
• 1 pacote de gelatina em pó incolor 
e sem sabor

Modo de preparo
Coloque a gelatina em pó em uma panela, acrescente a água do cozimento da beterraba, acenda o 
fogo e mexa até dissolver totalmente a gelatina. Não deixe levantar fervura. Tire do fogo e acrescente 
o suco de laranja, sempre mexendo. Coloque em potes individuais ou em um pote grande e leve à 
geladeira até endurecer.

Dicas: Quando você cozinhar a beterraba, pode aproveitar a água deste cozimento para preparar a 
gelatina.

Os sabores você pode variar e escolher outros sucos de frutas naturais, como abacaxi, maracujá e 
uva. Procure escolher uma fruta da safra do mês, que esteja madura, para não acrescentar açúcar na 
gelatina.

Tempo de preparo: 20 minutos + 03h de geladeira ■ Rendimento: 6 porções20



BISCOITO DE 
BANANA COM CASCA

Ingredientes
• 2 bananas com casca
• 6 colheres de sopa de margarina 
ou manteiga
• 4 colheres de sopa de açúcar
• 2 xícaras de chá de farelo ou 
farinha de aveia
• 1 xícara de farinha de trigo

Modo de preparo
Descasque as bananas, pique as cascas em cubos e reserve. Amasse as bananas com o garfo, 
acrescente a margarina e o açúcar e amasse com as mãos. Aos poucos acrescente o farelo de aveia e a 
farinha de trigo até chegar ao ponto. Acrescente as cascas picadas, amasse com o rolo e modele com 
a forminha de sua preferência e leve ao forno médio 180º por aproximadamente 15 minutos.

Obs.: Não é necessário untar a forma, pois na massa vai a margarina.

Tempo de preparo: 30 minutos ■ Rendimento: 60 unidades 21



BOLO DE MAÇÃ
COM COCO

Ingredientes
• 3 maçãs médias descascadas e 
picadas em cubos (reservar as cascas)
• 1 xícara de chá de açúcar
• 1 xícara de chá de farinha de trigo
• 1 xícara de chá de farinha de aveia 
ou aveia em flocos
• 3 ovos
• 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
• 1 pacote de coco ralado sem açúcar
• 1 colher de chá de canela em pó
• 1 colher de sopa de fermento 
químico

Modo de preparo
No liquidificador bata as cascas da maçã, os ovos e o óleo vegetal. Em uma tigela misture o açúcar, a 
farinha de trigo, as maçãs picadas, o coco ralado e a canela. Acrescente o que foi batido no liquidificador 
e misture bem. Por fim, acrescente o fermento químico e mexa devagar. Coloque a mistura em uma 
forma untada com óleo vegetal e leve para assar em forno médio (180ºC) por 40 minutos ou até dourar.

Dicas: Você pode separar um pouco da maçã ou do coco ralado e colocar na forma untada antes da massa.

Tempo de preparo: 1 hora ■ Rendimento: 25 porções22



SORVETE DE 
MORANGO

Ingredientes
• 2 bananas congeladas
• 10 morangos picados
• 1 pote de iogurte natural

Modo de preparo
Congele a banana sem a casca por 2 horas. Depois de congelado, bata-os em um liquidificador com 
os morangos e o iogurte natural até obter um creme. Leve para o congelador novamente por 4 horas.

Dicas: As cascas da banana você pode utilizar para fazer a receita da carne maluca com casca de banana.

Você pode escolher outros sabores de fruta e substituir o morango por maracujá, limão, goiaba 
ou cacau em pó.

Tempo de preparo: 30 minutos + 6h de congelador ■ Rendimento: 2 porções 23



Curso de Capacitação em 
Segurança Alimentar e Nutricional

Em 2017 a equipe técnica da Divisão Administrativa 
de Programas de Segurança Alimentar e Nutricional 
e Agricultura Urbana, Periurbana e Familiar criou 
o curso de Capacitação em Segurança Alimentar 
e Nutricional como proposta de conscientizar 
os participantes sobre o direito humano à 
alimentação adequada, bem como orientá-los 
sobre segurança alimentar e nutricional. Ao longo 
dos módulos foram abordados temas como o 
direito humano à alimentação adequada e o papel 
do banco de alimentos na garantia deste direito, 
bem como compartilhados conhecimentos acerca 
do aproveitamento integral dos alimentos, aliando 
teoria e prática. Na última aula as alunas deveriam 
desenvolver receitas com o aproveitamento 
integral dos alimentos. E, como fruto deste 
trabalho, a seguir apresentamos as receitas 
desenvolvidas.
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ARROZ
COLORIDO

Ingredientes
• 2 folhas de couve manteiga picada
• 1 pimentão verde pequeno picado
• 2 tomates médios picados
• 2 cenouras raladas
• 2 dentes de alho picados
• 1 cebola média picada
• 1 e 1/2  xícara de chá de arroz
• 3 xícaras de chá de água
• 2 colheres de chá de sal
• 2 colheres de sopa de óleo vegetal

Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o óleo e refogue o dente de alho e a ½ cebola. Acrescente o arroz, refogue por 
1 minuto, acrescente a água e cozinhe por aproximadamente 45 minutos.
Em uma frigideira, refogue no óleo, o alho, a cebola e o pimentão. Aos poucos, acrescente o tomate, a 
couve, a cenoura e por último o sal. Refogue por 5 minutos.
Em uma travessa, misture o arroz com os legumes refogados e sirva.

Dicas: Você pode substituir o arroz branco pelo integral. A medida para cozinhar o arroz branco é uma 
xícara de arroz para duas de água. A medida para cozinhar o arroz integral é uma xícara de arroz para 
três de água.

Tempo de preparo: 40 minutos ■ Rendimento: 8 porções

Autoras: Francileide Baptista, Hélia O. 
da Costa, Marivane O. Rodrigues
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Instituições: Ong Ação Vida, Núcleo Batuíra, Cáritas Diocesana



MACARRÃO COLORIDO 
COM MOLHO VERDE

Ingredientes
• 2 xícaras de chá de macarrão
• 4 dentes de alho
• 1 colher de sopa de sal
• 2 folhas de couve manteiga
• 1 pimentão verde pequeno
• 4 colheres de sopa de castanha de 
caju triturada
• 10 xícaras de chá de água
• 4 colheres de sopa de óleo vegetal
• Tempero a gosto

Modo de preparo
Em uma panela, aqueça a água com sal e, após ferver, acrescente o macarrão. Cozinhe por 10 minutos 
ou até o macarrão ficar macio. Reserve. Bata no liquidificador o pimentão, a castanha de caju, a couve 
e o óleo vegetal. Em uma travessa, misture o macarrão com o molho e finalize com castanha de caju 
triturada por cima.

Dicas: Você pode substituir a castanha de caju por amendoim ou outra castanha de sua preferência.

Tempo de preparo: 30 minutos ■ Rendimento: 5 porções

Autoras: Francileide Baptista, Hélia O. 
da Costa, Marivane O. Rodrigues
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Instituições: Ong Ação Vida, Núcleo Batuíra, Cáritas Diocesana



FLAN DE
GOIABA

Ingredientes
• 5 unidades médias de goiaba
• 2 xícaras de chá de açúcar

Modo de preparo
Higienize as goiabas e retire as partes machucadas. Bata no liquidificador, coe e adicione o açúcar. 

Em fogo médio, leve a mistura para uma panela e deixe cozinhar por 20 minutos, mexendo sempre 
para não grudar. Coloque em formas pequenas individuais ou em refratário grande e leve à geladeira 
por 8 horas.

Tempo de preparo: 30 minutos ■ Rendimento: 8 porções

Autoras: Joelma Candido Macedo, 
Maria José Lopes Alves, Sueli Felix

27

Instituições: SOS Família São Geraldo, Instituto Santa Rosália, Lar Madre Regina



PANQUECA
DE ABÓBORA

Ingredientes
Para a massa
• 1 ovo
• 1 xícara de chá de farinha de trigo
• 1 xícara de chá de leite
• Sal a gosto
• Óleo vegetal para untar a frigideira

Para o recheio
• 1 xícara de chá de abóbora ralada 
com casca 
• 1 colher de sopa de óleo vegetal
• 1 cebola média picada
• 2 dentes de alho picado
• 1/2 xícara de cheiro verde picado
• Sal a gosto

Modo de preparo
Massa - Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter 
uma consistência cremosa. Aqueça uma frigideira e unte com óleo 
vegetal. Despeje uma concha da massa na frigideira, girando-a 
para que a massa se espalhe por todo o fundo, obtendo uma camada fina. Cozinhe a panqueca até ficar 
dourada e use uma espátula para ajudar a soltar e virar. Deixe dourar do outro lado e acomode a panqueca 
em um prato. Repita o processo até que todas estejam prontas.
Recheio - Em uma panela, coloque 1 colher de óleo e refogue os alhos e a cebola. Acrescente a abóbora 
ralada com casca e deixe refogar por 5 minutos. Adicione o cheiro verde e deixe no fogo baixo por mais 5 
minutos. Ao final, coloque o sal.
Montagem - Em um prato, coloque a panqueca e recheie com a abóbora. Coloque-as em um refratário. 
Repita o processo e coloque o molho de sua preferência. Leve ao forno pré-aquecido para aquecer a massa.
Tempo de preparo: 1 hora ■ Rendimento: 8 unidades

Autoras: Maria Apda. M. de Lima, Quitéria 
M. A. Angulo, Rita J. L. de Oliveira

28

Instituições: APAE, Lar da Irmã Celeste, Casa de Acolhimento Masculino - PMG



BRIGADEIRO
DE BANANA

Ingredientes
• 2 unidades médias de banana
• 2 colheres de sopa de leite em pó
• 1 colher de sopa de cacau em pó
• 2 colheres de sopa de farelo de aveia

Modo de preparo
Descasque as bananas e coloque-as por 2 minutos no microondas. Depois, em um recipiente amasse-
as com um garfo. Acrescente o leite em pó, o cacau e a aveia e misture bem. Leve a geladeira por cerca 
de 30 minutos e depois modele as bolinhas e sirva.

Dicas: Para finalizar, você pode passar os brigadeiros no leite em pó ou outro tipo de granulado de 
sua preferência

Tempo de preparo: 30 minutos ■ Rendimento: 15 unidades

Autoras: Maria Apda. M. de Lima, Quitéria 
M. A. Angulo, Rita J. L. de Oliveira
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Instituições: APAE, Lar da Irmã Celeste, Casa de Acolhimento Masculino - PMG



PÃO DE ABÓBORA
MULTIGRÃOS

Ingredientes
• 1 xícara de chá de água morna
• 1 xícara de chá de abóbora com 
casca cozida e amassada
• 15g de fermento biológico seco
• 3 colheres de sopa de açúcar
• 1/2 colher de sopa de sal
• 1/3 de xícara de chá de óleo vegetal
• 2 xícaras de chá de farinha de trigo 
ou até dar o ponto
• 1 colher de sopa de semente de linhaça
• 1 colher de sopa de aveia em flocos
• 1 colher de sopa de gergelim

Modo de preparo
Corte a abóbora com casca em pedaços menores e cozinhe em 
fogo baixo com água até ficarem macios, quase desmanchando. 
Aguarde esfriar e reserve.
Em uma travessa coloque o fermento, o açúcar e quatro 
colheres de sopa de farinha de trigo. Aos poucos adicione a água 
morna até virar uma papinha. Deixe descansando por 5 minutos até o fermento ativar. Após ativado, 
acrescente a abóbora amassada e o óleo vegetal. Aos poucos, coloque a farinha de trigo, misturando 
a massa com as mãos. Acrescente a farinha até a massa não grudar mais nas mãos. No final adicione 
o sal. Enfarinhe uma superfície lisa e despeje a massa. Sove a massa por 10 minutos. Em uma forma 
untada deixe a massa descansar por mais ou menos 1 hora ou até dobrar de tamanho. Despeje por 
cima a linhaça e a aveia em flocos e leve para assar em forno pré-aquecido a 200ºC por 40 minutos.

Dicas: Atente-se para o modo de preparo que constar na embalagem do fermento biológico seco, 
pois este pode variar conforme a marca.

Tempo de preparo: 2h30 ■ Rendimento: 30 porções

Autoras: Ana Nery L. P. Lima, Ducineia 
V. L. Alves, Severina M. Rezende
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Instituições: Lar da Irmã Celeste, Casa de Convivência Rainha da Paz,    
                          Pensionato São Francisco de Assis



VIRADO DE CENOURA 
COM COUVE

Ingredientes
• 3 colheres de sopa de óleo vegetal
• 2 dentes de alho picado
• 1 cebola média picada
• 1 cenoura ralada
• 1 maço de couve com talos fatiada
• 2 xícaras de chá de farinha de milho 
amarela em flocos
• Sal a gosto
• Tempero a Gosto

Modo de preparo
Em uma panela refogue o alho e a cebola no óleo vegetal. Acrescente a cenoura e a couve. Refogue 
até a couve murchar. Adicione a farinha de milho e o sal. Cozinhe por mais 2 minutos, misturando.

Tempo de preparo: 30 minutos ■ Rendimento: 16 porções

Autoras: Ana Nery L. P. Lima, Ducineia 
V. L. Alves, Severina M. Rezende
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Instituições: Lar da Irmã Celeste, Casa de Convivência Rainha da Paz,    
                          Pensionato São Francisco de Assis
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