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Vamos cozinhar para comer bem e melhor?

Este curso é um convite a todas as pessoas interessadas em cozinhar mais dentro de casa, 
conhecer e aprender a usar ingredientes frescos, abundantes  e nativos da biodiversida-
de brasileira. Vamos resgatar algumas receitas tradicionais da cultura alimentar do Brasil 
que é considerada das mais saudáveis do mundo. Passearemos pelas receitas do Brasil 
através dos Biomas a fim de valorizar nossa cultura alimentar e biodiversidade e trazer 
informação relevante e conscientização sobre alimentação saudável e de qualidade. Co-
zinhar é um ato de independência com grande potencial de melhorar nossa saúde e bem 
estar.

Hoje os padrões de alimentação estão mudando rapidamente na grande maioria dos 
países. As pessoas estão substituindo alimentos in natura, ou minimamente processados, 
de origem vegetal (arroz, feijão, mandioca, batata, legumes e verduras) e preparações 
culinárias à base desses alimentos, por produtos industrializados prontos para consumo. 
Essas transformações, observadas com grande intensidade no Brasil, determinam, entre 
outras consequências, o desequilíbrio na oferta de nutrientes e a ingestão excessiva de 
calorias.

A Organização das Nações Unidas (ONU) recomenda que, para uma alimentação saudá-
vel, devemos:

• Preferir alimentos in natura ou minimamente processados àqueles ultraprocessados
• Usar óleo, gordura, sal e açúcar em pequenas quantidades
• Ter uma dieta variada com frutas e vegetais
• Aproveitar o alimento em sua integralidade

Para conseguirmos atender a estas recomendações é importante saber diferenciar a ca-
tegoria dos alimentos disponíveis em feiras e mercados:

In natura - alimentos que vieram direto da natureza, como frutas, legumes e verduras.

Minimamente processados - alimentos submetidos a alterações mínimas, como limpeza, 
seleção, secagem e embalagem, como frutas ou verduras em pedaços e embalados, ar-
roz, feijão, entre outras comidas

Processados - produtos fabricados a partir do alimento natural, mas com a adição de sal 
ou açúcar.

Ultraprocessados - produtos formulados pela indústria, com pouco ou nenhum ingre-
diente natural e adição de várias substâncias como os aditivos alimentares.



No Brasil e no mundo  há um alerta para os maus hábitos alimentares, principalmente na 
infância, o que poderia levar a atual geração a ter uma expectativa de vida menos eleva-
da que a de seus pais. Na maioria dos países, como o Brasil, a frequência da obesidade 
e do diabetes vem aumentando rapidamente. De modo semelhante, evoluem outras do-
enças crônicas relacionadas ao consumo excessivo de calorias e à oferta desequilibrada 
de nutrientes na alimentação, como a hipertensão (pressão alta), doenças do coração 
e certos tipos de câncer. Essa circunstância se deve principalmente ao consumo exces-
sivo de alimentos ultraprocessados que são largamente oferecido nas prateleiras dos 
supermercados, vendidos como alimentos seguros, nutritivos e saborosos. Os alimentos 
ultraprocessados contém grandes quantidades de açúcar, sal e óleo, ingredientes que, 
quando ingeridos em excesso, provocam doenças. 

Outro tema que queremos tocar neste curso é o desperdício de alimentos. Dois dos 
maiores fatores de desperdício de alimentos são as compras em excesso e os preparos 
fartos. No Brasil, vemos uma clara tendência a compras e preparos generosos. Mesmo 
em tempo de crise, muitos consumidores cedem à promoções e compram além do ne-
cessário, estocam e armazenam itens muitas vezes perecíveis e assim contribuem invo-
luntariamente ao aumento do desperdício. Dois dos maiores fatores de desperdício de 
alimentos são as compras em excesso e os preparos fartos.  A valorização da fartura é um 
traço da cultura latina. Porém, também vemos uma clara rejeição às sobras. Existe uma 
preferência pela “comida fresquinha”, o que contribui mais uma vez ao desperdício de 
alimentos.

A maioria das frutas, legumes e verduras pode ser aproveitada integralmente, como, por 
exemplo, talos de couve, rúcula e salsinha, folhas de beterraba, cenoura, couve-flor e bró-
colis, sementes de abóbora e cascas, todos em bom estado para o consumo. Essas par-
tes, que são quase sempre descartadas, concentram grandes quantidades de vitaminas, 
minerais e fibras, nutrientes essenciais para a saúde e prevenção de doenças. Além dis-
so, ao utilizá-las reduzimos os gastos e produzimos menores quantidades de lixo. Vários 
pratos saborosos e saudáveis podem ser elaborados. Entender a relação da comida com 
o meio ambiente e a nossa saúde, e contribuir para a desaceleração do desperdício de 
alimentos, transformando aquilo que seria desperdiçado em novos pratos saudáveis e 
nutritivos é o que queremos que vocês aprendam neste curso. Então bora pra cozinha!



Brusqueta de Cambuci

O cambuci é uma árvore frutífera nativa da Mata Atlântica e possui um enorme potencial 
culinário. Com seu sabor ácido podemos fazer: geleias, sorvetes, sucos, licores, mousses, 
bolo e diversos pratos salgados. Nesta brusqueta vamos usar o cambuci para dar acidez 
na receita. 

Ingredientes - faz 12 unidades

• 1 unidade de pão italiano fatiado
• 6 unidades de tomates italianos médios e maduros
• 2 cambucis
• 2 dentes de alho
• Azeite de oliva
• sal
• 350 gr de mussarela ralada
• 1 maço de manjericão fresco

Modo de fazer

Esfregar em cada fatia de pão italiano um dente de alho grande cortado ao meio. Levar 
ao forno, 180ºC, por 10 minutos. Fazer um vinagrete com os tomates picados, o cambuci 
picado em pedacinhos pequenos, o alho picadinho, sal e azeite de oliva.
Colocar o vinagrete sobre as torradas e cobrir com a mussarela ralada. Levar ao forno 
para gratinar. Acrescentar a folha de manjericão e servir imediatamente.
Bom apetite!

Mata Atlântica

Considere cozinhar em casa dando 
preferência a alimentos frescos!

Importante saber: Por influência dos mercados globais, nossos padrões alimentares 
são baseados em poucos alimentos que são facilmente produzidos em larga escala, 
a consequência disso é   uma dieta pouco nutritiva e prejudicial ao meio ambiente. 
Estima-se que a população use menos de 30 espécies vegetais em sua base alimen-
tar, sendo que no total sabe-se que existem 300 mil espécies. A biodiversidade bra-
sileira é ainda subutilizada na alimentação. Podemos mudar este cenário se come-
çarmos a consumir e procurar saber mais sobre a diversidade local de plantas nativas 
alimentícias que a natureza nos fornece. 



Bolinho de  Taioba

Planta típica da Mata Atlântica muito encontrada em praças na cidade de São Paulo e 
nas matas litorâneas, essa planta cozida faz receitas deliciosas e nutritivas e não pode ser 
consumida crua. Existem algumas plantas não comestíveis muito parecidas com a Taio-
ba por isso vamos explicar aqui como identificá-las. Elas precisam crescer  em lugares 
sombreados e úmidos;  possuir as folhas em forma de coração; ser totalmente verdes 
inclusive os talos; ter uma linha que circunde a folha toda, na borda; ter as duas orelhas se 
encontrando no talo; crescer com a ponta apontando para baixo, igual a um coração; não 
pode ser muito rugosa ou amassada; não pode ser trepadeira; não dá flores coloridas, as 
flores são discretas e esverdeadas. Lembrando que a Taioba  tem que ser cozida, faremos 
aqui um bolinho frito delicioso.
 
Ingredientes - faz 40 unidades

• 800 gr de Taioba em julienne
• 1 alho poró picado
• 1 cebola picada
• 1 kg de batatas cozidas e amassadas
• 60 gr de manteiga
• 200 gr de farinha de trigo
• 200 gr de farinha de mandioca
• óleo de girassol

Modo de fazer

Refogue a cebola e o alho poró na manteiga, acrescente a taioba e deixe refogando até a 
taioba murchar. Adicione o purê de batata e a farinha de trigo, coloque sal e pimenta do 
reino à gosto e mexa a massa até formar uma bola que solte do fundo da panela. Deixe 
esfriar. Com a ajuda de duas colheres, faça quenelles. Empane na farinha de mandioca e 
frite em óleo bem quente.

Cuide da sua saúde. Cultive o hábito de cozinhar, de conhecer os alimentos que con-
some, consumir mais produtos nutritivos, em sua forma natural, cultivados de forma 
regenerativa e, quando fizer sentido,localmente. Aproveite os alimentos ao máximo 
e pense em maneiras de aproveitá-los integralmente!



Bolinhos Fofos com doce em calda de Jabuticaba

Ingredientes - faz 30 unidades

• 675 gr de farinha de trigo
• 5 colher (chá) de fermento químico em pó
• 405 gr de manteiga amolecida
• 375 gr de açúcar
• 5 colheres (chá) de raspas de limão
• 9 unidades de ovo grande
• 10 colheres de sopa de compota ou geleia de jabuticaba

Modo de  fazer

Preaqueça o forno a 180 º. Forre com forminhas de papel uma forma de cupcakes com 
30 unidades. Misture a farinha com o fermento e reserve. Bata a manteiga, o açúcar e 
as raspas de limão com batedeira em velocidade média-alta até ficar cremoso e claro. 
Acrescente os ovos, um por vez, batendo somente para misturar.
Diminua a velocidade e adicione os ingredientes secos e a compota de jabuticaba. Se 
preferir, pode misturar na mão. Divida a massa entre as forminhas sem encher muito (para 
não transbordar). Asse por 20-25 minutos. Desenforme e coloque um pouco de compota 
por cima dos bolinhos para decorar. 

Geleia de jabuticaba

A jabuticaba é uma fruta conhecida há mais de 400 anos, foi o primeiro fruto indígena a 
ser introduzido em pomares. Por ser nativa da mata atlântica, ela tem nome de origem 
tupi guarani, os índios a chamavam de IAPOTI’KABA, cujo significado quer dizer “fruta  
em botão”. Nesta receita vamos fazer o uso do doce da jabuticaba, doce tradicional das 
cidades do interior, feito para aproveitar a enorme quantidade de fruta que um pé pode 
dar de uma vez só.
Ingredientes

• 1 balde (13 litros) de jabuticabas frescas
• 1 kg de açúcar

Modo de fazer

Lave bem as jabuticabas e coloque numa panela em fogo médio, deixe as bolinhas de 
jabuticabas estourarem. Mexa sempre com o fogo baixo.
Retire do fogo e passe na peneira para tirar o caldo. Não aperte as bolinhas para não 
amargar, só de leve. Volte o caldo na panela e leve ao fogo com o açúcar. Mexa sem parar 
em fogo baixo. Cuidado que sobe como o leite. 
O ponto é quando a fervura faz bolinhas que parecem pérolas. Pegue uma ponta de 
colher e coloque num pratinho. Se ao pegar com dois dedos, estiver grudando como 
geleia, está no ponto!
Coloque em recipientes de vidro com tampa, escaldados em água fervente, para arma-
zenar.



Cerrado
Arroz com Pequi e frango 

O pequi, fruto do pequizeiro, é nativo do cerrado brasileiro. É muito utilizado na culinária 
da região Nordeste, Centro Oeste e norte de Minas Gerais. De sabor marcante e peculiar, 
o pequi é consumido cozido, puro ou misturado com arroz, frango. Da polpa pode se 
extrair também o azeite de pequi, um óleo usado para condimento e na fabricação de 
licores. Na língua indígena, pequi significa “casca espinhenta”.

Ingredientes para o caldo

• 15 sobrecoxas de frango com pele e osso
• 04 cebolas
• 1 cabeça de alho
• 2 alho poró
• 1 salsão
• 50 gr de coentro em grão
• 50 gr de pimenta do reino em grão
• 5 folhas de louro
• 3 cenouras
• 1 maço de tomilho
• 1 maço de sálvia
• 1 maço de coentro
• 6 litros de água

Cada um de nós pode fazer a diferença: escolhendo com mais critério aquilo que 
comemos (alimentos da biodiversidade brasileira, variados, preferencialmente pro-
duzidos localmente e de forma sustentável), colocando pequenas porções em nos-
sos pratos, reutilizando as sobras, fazendo compras mais conscientes e aproveitando 
integralmente os alimentos.



Modo de fazer

Numa panela grande, doure as sobrecoxas com azeite e tempere com sal e pimenta do 
reino. Acrescente a cebola, o alho e o alho poró e doure. Acrescente os grãos de coentro 
e pimenta. Coloque o resto dos ingredientes e deixe ferver. Abaixe o fogo e cozinhe por, 
pelo menos, 1 hora.

Ingredientes para o arroz - serve 20 pessoas

• 1 kg de arroz
• 1 vidro de pequi amarelo conserva
• 6 dentes de alho picado
• 2  cebolas picadas
• 100 ml de azeite
• 2 unidades de pimenta de cheiro picadas e sem sementes
• 3 unidades de pimenta dedo de moça
• 2 cenouras picadas
• 20 unidades de quiabo cortados em rodelas
• 1 maço de coentro
• 1 maço de salsinha
• 1 maço de cebolinha
• 5 tomates
• 1 limão
• sal a gosto

Modo de fazer

Lave e o arroz e reserve. Pique o pequi (tome cuidado com os espinhos). Coloque numa 
panela o azeite, a cebola, o alho, as pimentas, a cenoura, os talos de coentro e salsinha e 
a cebolinha picada. Refogue até dourar. Adicione o pequi mexendo sempre. Acrescente 
o arroz, refogue um pouco, coloque o caldo até cobrir e vá mexendo de vez em quando. 
Ao ver que está secando, acrescente mais caldo. Tempere com sal e cozinhe até o arroz fi-
car macio. Ao colocar a última colherada de caldo, acrescente os tomates. Numa frigidei-
ra antiaderente, doure o quiabo com azeite e sal. Reserve. Retire as sobrecoxas de frango 
do caldo e desfie grosseiramente e misture no arroz. Coloque o arroz numa travessa e 
acrescente o quiabo e as folhas de coentro e salsinha.



Curau de milho

Doce tradicional da cultura caipira o curau de milho é uma receita indispensável das fes-
tas Juninas do Brasil inteiro. Fácil de preparar e feito com milho, ingrediente nutritivo e 
abundante encontrado em todo o Brasil. 

 

Ingredientes - faz 20 porções

• 12 espigas de milho (cerca de 9 xícaras (chá) grãos debulhados)
• 6 xícaras (chá) de leite
• 3 xícaras (chá) de açúcar
• canela em pó a gosto para polvilhar

Modo de fazer

Descarte a palha e o cabelo (que podem ser compostados) e lave bem as espigas de 
milho sob água corrente. Para debulhar as espigas: na tábua (ou dentro de uma assadei-
ra grande), apoie a espiga de milho de pé e com uma faca corte os grãos de milho para 
debulhar. No liquidificador, bata o milho com o leite até triturar bem. Sobre uma panela, 
passe o leite batido por uma peneira, pressionando com as costas de uma colher para 
extrair bem todo o líquido – descarte o bagaço. Misture o açúcar, leve ao fogo médio e 
mexa com um batedor de arame até começar a ferver. Abaixe o fogo e continue mexen-
do por mais 5 minutos, até formar um creme grosso – o curau engrossa de repente, se co-
meçar a empelotar ou grudar no fundo da panela, retire do fogo e mexa vigorosamente 
com o batedor. Com uma concha, distribua o creme em tigelas individuais e leve para a 
geladeira. Deixe esfriar por pelo menos 1 hora. Sirva polvilhado com canela em pó.

O desperdício de alimentos impacta na segurança alimentar da população carente e 
no desenvolvimento econômico de países de baixa renda. Se um terço do alimento 
produzido for para o lixo, por exemplo, consequentemente um terço dos recursos 
hídricos, energéticos, e financeiros empregados na produção também são desperdi-
çados.



Amazônia
Polenta com Cogumelos Yanomami

Os Sanöma são parte do povo Yanomami. Habitam a região de Awaris, Terra Indígena 
Yanomami, nas florestas de montanha do extremo noroeste de Roraima, Brasil. Os Cogu-
melos são um produto do sistema agrícola Yanomami. Este mix, de mais de 10 espécies 
de cogumelos, é resultado de um profundo conhecimento da ecologia e do manejo do 
seu ambiente. Conhecimento que alimenta e mantém a floresta em pé.

Ingredientes - serve 20 pessoas

• 1 kg de fubá ou sêmola de milho
• 6 litros de água ou caldo de frango ou caldo de legumes caseiro (1 cenoura/ 1 cebola 

com louro e cravo / 1 folha de salsão/ 1/3 de alho poró/ pimenta do reino / sementes 
de coentro/ canela/ 3 litros de água) - o caldo de legumes pode ser feito do seu jeito, 
sem necessariamente usar todos esses ingredientes.

• 200 gr de manteiga
• 200 gr de queijo parmesão
• sal a gosto

Modo de fazer

Numa panela grande, coloque o fubá, o sal, a água ou o caldo e leve ao fogo médio, 
mexendo constantemente para não formar grumos. Quando ferver, abaixe o fogo, tampe 
a panela e deixe cozinhar por 40 minutos. Acrescente o queijo parmesão e a manteiga. 
Misture até derreter.

Ingredientes para os cogumelos

• 2 bandejas de cogumelos shiitake 
• 2 bandejas de shimeji branco
• 2 bandejas de cogumelos-de-paris frescos
• 2 pacotes de cogumelos yanomamis (20 gr cada)
• Azeite à gosto
• 5 dentes de alho picado 
• 1 maço de salsinha picada

Pare para pensar: A relação entre os alimentos que ingerimos e nossa saúde e bem-
-estar vão muito além dos nutrientes que eles fornecem. A comida tem significado 
social, emocional, cultural, ambiental. 



Modo de fazer

Com um pano úmido (ou papel toalha), limpe os cogumelos. Fatie os cogumelos em lâ-
minas não muito finas. Leve uma frigideira com o azeite ao fogo médio. Coloque o alho 
e refogue por 3 minutos. Acrescente os cogumelos e aumente o fogo. Mexa bem e deixe 
cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo e salpique com a metade da salsinha. Num prato 
fundo, coloque um pouco de polenta quente. Acrescente os  cogumelos e polvilhe com 
a salsinha restante. Sirva imediatamente.

Salada de Farinha de Uarini
A farinha de Uarini é feita da mandioca que passa por um processo todo detalhado. A 
mandioca colhida é imersa em água por 2 a 3 dias para fermentar, amolecer e soltar a 
casca. Daí, a massa é prensada no tipiti, peneirada e secada ao sol. Após a secagem, a 
massa é colocada num boleador, objeto cilíndrico, que é girado lentamente, de forma 
que os grãos se tornem redondinhos. Numa casa de farinha mais simples, este processo 
é feito em uma rede de pano, também girada diversas vezes para arredondar os grânu-
los. Depois a farinha é colocada no tacho para torrar, com o objetivo de adquirir cheiro e 
sabor mais pronunciados; além de ser peneirada novamente, passar por um ventilador 
para tirar a poeira e deixar apenas as bolinhas.
Box: Comer é praticamente um ato político! Já refletiu sobre como e por que os alimen-
tos chegam aos nossos pratos? Sobre os impactos de nossas escolhas alimentares no 
meio ambiente, economia e sociedade?

Ingredientes para hidratar a farinha

• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 1 cebola picada
• 6 xícaras de farinha de Uarini - ovinha (1kg)
• 1 colher (chá) de sal
• 6 xícara de caldo de legumes caseiro (1 cenoura/ 1 cebola com louro e cravo / 1 folha 

de salsão/ 1/3 de alho poró/ pimenta do reino / sementes de coentro/ canela/ 3 litros 
de água) - o caldo de legumes pode ser feito do seu jeito, sem necessariamente usar 
todos esses ingredientes.

Modo de fazer

Numa panela aqueça a manteiga e coloque a cebola. Mexa até murchar. Junte a farinha e 
mexa para impregnar bem a gordura nos grãos. Coloque o sal e o caldo fervente. Desli-
gue o fogo, tampe a panela e espere 10 minutos. Solte os grãos com um garfo. Os grãos 
devem ficar soltinhos. Reserve.



Ingredientes para a salada

• 2 cenouras micropicadas
• 1 cebola roxa micropicada
• 1 pimentão vermelho micropicado
• 300 gr de azeitona preta
• 4 tomates picados
• 1 de maço de salsinha picada
• azeite
• 2 limões

Modo de fazer

Misture a farinha hidratada com o suco de limão e solte os grãos com um garfo. Junte os 
legumes, a azeitona, a salsinha e o azeite. Misture bem e salgue a gosto.

Creme de Cupuaçu com Mousse de Chocolate

Cupuaçu é o fruto de uma árvore originária da Amazônia, parente próxima do cacaueiro. 
A árvore é conhecida como cupuaçuzeiro, cupuaçueiro ou cupu. É uma fruta típica da re-
gião norte brasileira, muito encontrada nos estados do Amapá, Pará e Amazonas. É muito 
usado na culinária doce, azeda e agridoce pelos nativos da Amazônia.

 Muitas vezes não temos escolhas quando o assunto é consumo, por isso não pen-
sem que toda a culpa dos hábitos que possuímos são somente nossos! Mas a partir 
do momento que possuímos acesso à informação e acesso à bens de consumo mais 
sustentáveis, essa dinâmica tem todo o potencial para ser mudada! Se você não tem 
acesso à bens de consumo sustentáveis se pergunte por quê? Pense em formas de 
agir, crie coletivos na sua comunidade, discuta este assunto em casa com seus fa-
miliares, amigos e cobre o Estado por políticas públicas que dêem acesso a toda a 
população a alimentos limpos e com preços justos. 



Ingredientes para o mousse de chocolate

• 500 gr de chocolate em barra ao leite
• 100 gr de cacau 100%
• 500 ml de creme de leite fresco para derreter o chocolate
• 1 l de creme de leite fresco batido um pouco antes do ponto do chantilly

Modo de fazer

Numa panela, aqueça o creme de leite fresco (250ml) até ferver e desligue a panela. 
Acrescente o chocolate em barra picado e o cacau em pó, mexa com uma espátula até 
que derreta. Reserve.
Numa batedeira, bata o creme de leite fresco (500 ml) até o ponto antes do chantilly e 
misture com o chocolate, delicadamente. Coloque na geladeira.

Ingredientes para o creme de cupuaçu

• 10 sacos de polpa de cupuaçu ou 5 frutas in natura
• 4 colheres de sopa de açúcar
• 100 ml de água

Modo de fazer

Colocar os ingredientes numa panela e misturar em fogo médio até que reduza.

Montagem

Colocar o creme de cupuaçu num potinho e colocar uma colher (quenelle) do mousse 
por cima. Bom apetite!



Pantanal 

Pintado na brasa com purê de banana da terra
 
Por ser uma região inundada, no pantanal existem diversas espécies de peixe, por isso, a 
comida pantaneira é repleta de receitas que tem o peixe como base. Pode ser caldo de 
piranha, pintado no espeto, pacú na folha de bananeira, ou diversas outras receitas. A que 
escolhemos para hoje é o Pintado na brasa!

Ingredientes - serve 4 pessoas

• 4 postas de pintado
• sal
• limão à gosto
• 5 bananas da terra bem maduras
• 150 ml de leite morno ou caldo de legumes (da aula anterior! salada de uarini)

Modo de fazer

Tempere as postas do peixe com sal e limão. Numa churrasqueira, disponha as postas 
lado à lado e espere dourar. Repita este processo com todos os lados. Para o purê, lave as 
bananas, corte as pontas e coloque numa panela com água até que elas comecem a abrir. 
Retire da água, descasque e coloque-as no liquidificador com os 150 ml de leite morno 
ou caldo de legumes. Ajuste o sal e bata até que fique liso.
Sirva o purê com a costelinha e bom apetite!

Para o alimento chegar à nossa mesa foi gasto muita energia, trabalho, terra, água e 
dinheiro. Portanto, não jogue todo esse processo fora, não jogue sua comida no lixo! 
Aprenda como administrar suas compras, suas sobras e seu lixo! Lembre-se de que o 
caminho que o alimento percorre até chegar a nossa mesa depende das nossas es-
colhas enquanto consumidores e, como indivíduos, podemos fazer muito para evitar 
o desperdício de alimentos em nossas casas!



Furrundu com nata batida

O Furundu é um dos doces mais tradicionais da região do Pantanal, feito com canela, 
rapadura e mamão verde ou pau do mamoeiro. Ele surgiu na época da guerra Brasil x Pa-
raguai. O rio paraguai, que abastece a região não só com água, mas mantimentos, ficou 
“fechado para navegação”. Com isso, a população local ficou isolada e foi obrigada a se 
virar com os alimentos que cresciam na região. Com ingredientes escassos e criatividade, 
foram criados os doces feitos à partir de frutas verdes, como o mamão e a cidra, que não 
tinham nem tempo de amadurecer!

Ingredientes

• 3 mamões formosa verde
• 750 g de rapadura em pedaços
• 1 pedaço (cerca de 3 cm) de gengibre ralado
• 600 g de nata
• 3 colheres (sopa) de açúcar
• 3 colheres (chá) de água de flor de laranjeira

Modo de Fazer

Abra o mamão ao meio, retire as sementes e lave bem. Rale-o num ralo grosso e ponha 
numa panela grande ou tacho, cubra com água e leve ao fogo forte deixando ferver por 
30 minutos. Passe o mamão para um saco de pano e lave-o em água corrente, amassan-
do e espremendo até esfriar. Corte a rapadura em pedaços e leve ao fogo com o mamão, 
mexendo de vez em quando até a rapadura derreter. Nesse ponto, mexa até que a colher 
de pau faça aparecer o fundo da panela. Acrescente o gengibre ralado, misture ao doce 
e retire do fogo. Deixe esfriar.
 

Nata batida

Com um fouet, bata ligeiramente a nata com o açúcar e a água de flor de laranjeira. Re-
serve na geladeira até a hora de servir.

 

Os padrões estéticos e de qualidade levam os distribuidores a rejeitar grandes quan-
tidades de alimentos perfeitamente comestíveis. A padronização acarreta a perda de 
alimentos, cerca de 10% de toda a produção de frutas e legumes nasce fora dos pa-
drões estéticos exigidos pelo varejo e vão parar direto no lixo. Não faça cara feia para 
tamanhos irregulares ou imperfeitos, são igualmente nutritivos!



Pampa
 
Arroz Carreteiro

O arroz de carreteiro surgiu quando os carreteiros (transportadores de cargas) que atra-
vessavam o sul do Brasil em carretas puxadas por bois, coziam em panela de ferro uma 
mistura de guisado de carne de sol com arroz. Trata-se de um prato prático que por sua 
simplicidade podia ser preparado pelo viajante solitário. Sem contar com geladeira e, 
tampouco, ter como congelar a carne, o carreteiro valia-se da carne de sol, que no Rio 
Grande do Sul é conhecida como charque (preparado nas charqueadas). Ela se conser-
vava durante os muitos dias das viagens empreendidas pelo carreteiro transportador de 
cargas.

 Ingredientes - Serve 20 porções

• 1 kg de arroz vermelho
• 8 xícaras (chá) de água
• 300 g de carne-seca dessalgada
• 750 g linguiça calabresa aperitivo
• 300 g de bacon em cubos
• 6 colheres (sopa) de óleo
• 1 cebola
• 6 dentes de alho
• 5 folhas de louro
• 1 maço (chá) de salsinha fresca
• pimenta-do-reino moída na hora a gosto
• 2 limões (opcional)
 
Modo de preparo

Leve uma chaleira com um pouco mais de 4 xícaras (chá) de água ao fogo baixo. Fatie 
meia cebola em meias-luas finas e os dentes de o alho. Corte a linguiça em 3 pedaços 
na diagonal. Numa panela grande, aqueça o óleo em fogo médio. Doure o bacon e a lin-
guiça calabresa por 5 minutos, mexendo de vez em quando. Refogue a cebola e o alho. 
Junte a carne seca o arroz e as folhas de louro.  Acrescente a água fervente. Misture bem 
e tampe parcialmente a panela. Deixe cozinhar até que o arroz absorva toda a água, por 
cerca de 20 minutos. Desligue o fogo e mantenha a panela tampada por 5 minutos para 
que o arroz termine de cozinhar no próprio vapor. Enquanto isso, lave, seque e pique 
fino a salsinha. Sirva com salsinha picada e pimenta-do-reino moída na hora a gosto. Fica 
ótimo com gotas de limão.

Você já parou para pensar que a forma como vivemos deixa marcas no meio am-
biente? É isso mesmo, nossa caminhada pela Terra deixa “rastros”, “pegadas”, que 
podem ser maiores ou menores, dependendo de como caminhamos. Quando temos 
a oportunidade de escolher o que comemos, o ideal é dar preferência a alimentos 
que venham de uma cadeia sustentável de produção. 



Cuca de banana

A Cuca como conhecemos é um bolo de tabuleiro feito com ovos, farinha de trigo, man-
teiga e coberto com açúcar. O bolo cuca é muito semelhante ao Streuselkuchen, tradicio-
nal bolo da culinária alemã.

Ingredientes para cobertura

• 6 bananas-nanicas maduras
• ¾ de xícara (chá) de açúcar
• ¾ de xícara (chá) de farinha de trigo
• 50 g de manteiga gelada
• 1 colher (chá) de canela em pó

Modo de preparo
Preaqueça o forno a 180 ºC (temperatura média). Numa tigela média, misture a farinha, 
o açúcar e a canela. Corte a manteiga em cubos e misture com as pontas dos dedos, até 
formar uma farofa.Descasque e fatie a banana em rodelas de 1 cm. Reserve.

 Ingredientes para massa
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1 ½ xícara (chá) de açúcar
• 3 ovos
• 50 g de manteiga em temperatura ambiente (cerca de 3 colheres sopa)
• ¾ de xícara (chá) de leite
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• manteiga e farinha de trigo para untar e polvilhar a assadeira

Modo de preparo

Unte com manteiga um
a assadeira retangular. Polvilhe com farinha, chacoalhe bem para espalhar e bata sobre a 
pia para retirar o excesso. Na tigela da batedeira, coloque a manteiga e o açúcar. Come-
ce batendo na velocidade baixa e aumente gradualmente até formar uma farofa úmida. 
Numa tigela pequena, quebre um ovo de cada vez e junte à mistura de manteiga com 
açúcar, batendo a cada adição para incorporar. Bata por mais 2 minutos até formar um 
creme claro. Diminua a velocidade da batedeira e adicione a farinha em 3 etapas, inter-
calando com o leite – termine com a farinha para evitar que a massa fique com aspec-
to talhado. Por último, acrescente o fermento e misture delicadamente com a espátula. 
Transfira a massa para a assadeira e nivele bem. Distribua as rodelas de banana sobre a 
massa. Cubra com a cobertura e leve ao forno para assar por cerca de 40 minutos ou até 
o bolo crescer e a farofa dourar.

O Guia alimentar para a população brasileira foi considerado o documento mais im-
portante produzido no mundo sobre alimentação saudável. Acesse gratuitamente o 
Pdf para saber mais sobre como se alimentar bem no dia a dia : http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf



Dicas importantes para cuidar melhor da sua saúde e evitar que a comida se transforme 
em lixo
 
• Evite fazer compras de alimentos em locais onde apenas são comercializados alimen-

tos ultraprocessados. 
• Sempre que possível, faça ao menos parte das suas compras de alimentos em mer-

cados, feiras livres, feiras de produtores e outros locais, como “sacolões” ou “vare-
jões”, que disponibilizam alimentos frescos ou minimamente processados, incluindo 
os orgânicos, cultivados de forma regenerativa e de base agroecológica. Outras boas 
alternativas, existentes em algumas cidades, são veículos que percorrem as ruas co-
mercializando frutas, verduras e legumes adquiridos em centrais de abastecimento. 

• Faça uma lista de compras e não vá ao supermercado com fome, para evitar comprar 
mais do que você precisa. 

• A participação em grupos de compras coletivas, formados com vizinhos ou colegas 
de trabalho, pode ser uma boa opção.

• O cultivo doméstico de alimentos é outra opção que você deve considerar. Uma horta, 
mesmo que pequena, plantada nos quintais das casas ou em vasos pendurados em 
muros ou apoiados em lajes ou sacadas, oferece, a baixo custo, quantidade razoável 
de alimentos muito saborosos e nutritivos. Procure obter orientações sobre os tipos 
de alimentos que melhor se adaptam a cada situação de cultivo e região. A produção 
doméstica de alimentos pode ser trocada entre vizinhos de modo a ampliar o acesso 
a uma maior diversidade. 

• Se você come fora de casa, evite comer em redes de fast-food. Levar comida feita em 
casa para o local de trabalho ou estudo é uma boa opção.

• Não tenha olhos maiores do que a barriga! Sirva-se de pequenas porções no prato!
• Se sobrar comida, guarde para comer no dia seguinte.
• Não jogue fora uma maçã inteira só porque ela está com uma parte machucada!
• Crie novas receitas com as sobras que ficam na geladeira. Transforme verduras e ve-

getais em sucos. Faça geleias com o excesso de frutas.
• Cerca de 10% de toda a produção de frutas e legumes nasce fora dos padrões estéti-

cos exigidos pelo varejo. Não faça cara feia para tamanhos irregulares ou imperfeitos, 
são igualmente nutritivos! A padronização acarreta na perda de alimentos. 

• Comprou algo novo? Coloque-o no fundo da geladeira e traga para frente o que já 
estava lá e use-o primeiro!

• Só compre produtos perto da validade se você tiver certeza que irá consumir rapida-
mente!

• Divida o que você não vai consumir com seus amigos e vizinhos, não jogue fora, sem-
pre tem alguém precisando!

• Faça compostagem! As minhocas transformam as sobras das comidas em terra fértil!
• Leve sempre consigo um copo ou uma garrafa para consumo de líquidos, leve sacolas 

aos mercados e feiras, prefira produtos com menos embalagens e mais naturais. 

VOCÊ SABIA? 
Só no Brasil, as famílias desperdiçam, em média, 128Kg de comida por ano, somos 
um dos países que mais desperdiça alimentos no mundo! Pesquisas indicam que, 
por hábito, algumas famílias compram, estocam, preparam e descartam comida em 
excesso. Vamos juntos mudar essa realidade? 



Polpa de 
Cupuaçu  (100g)

Polpa de Pequi 
cozida (100g)

Polpa de 
Jabuticaba 
(100g)

Cambuci 
(100g)

Taioba 
(100g)

Valor energético 44kcal 337kcal 53kcal 38kcal 33kcal

Proteínas 0.71g 2.24g 0.94g 0.35g 2.9g

Gorduras totais 1.03g 33.07g 0.35g 0.88g 0.9g

Carboidratos totais 7.91g 12.54g 12.66g 9.52g 5.5g

Fibras 9.9g 2.1g 4.5g 4.5g

Sódio 6mg 17mg 1mg

Vitamina C 9.80mg 14.33mg 62.66mg 17.9mg

Ácido L-ascórbico 0.82mg 13.06mg 66.94mg

Vitamina A 1028mcg 11mcg 1160mcg

Potássio 156mg 6mg 290mg

Magnésio 56mg 4mg 38mg

Carotenóides totais 320mcg

Beta caroteno 2728mcg 57mcg

Calcio 5mg 1mg 141mg

Ferro 0.01mg 0.36mg 1.9mg

Fósforo 20mg 1mg 53mg

BIODIVERSIDADE E NUTRIÇÃO

Fonte: SiBBr Biodiversidade e Nutrição (https://ferramentas.sibbr.gov.br)
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