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APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS

Devemos evitar o desperdício, pois ao jogar fora os talos,
cascas e folhas dos alimentos, estamos deixando de aproveitar
muitos nutrientes e contribuindo para o aumento da quantidade de
lixo produzido diariamente.
Para se ter uma idéia, o lixo gerado diariamente no Brasil gira
em torno de 250 toneladas e, deste total, 90 mil correspondem ao
lixo domiciliar, com a maior parte contendo lixo orgânico (resto de
alimentos).
Com o aproveitamento integral dos alimentos, evitamos o
desperdício e a desnutrição.
O Brasil, segundo registro da ONU – ORGANIZAÇÕES DAS
NAÇÕES UNÍDAS possui 50 milhões de pessoas que convivem com
a fome e a desnutrição, e destes, 40% têm menos de 15 anos. Por
outro lado, uma residência desperdiça em média 20% dos alimentos
que compra semanalmente e, a cada ano, o Brasil joga fora R$ 12
bilhões de reais com o desperdício de alimentos.
Portanto, não é apenas com energia e água que devemos nos
preocupar em economizar, hoje, também, necessitamos poupar de
forma racional os alimentos que consumimos, praticando o
chamado “CONSUMO RESPONSÁVEL”.
Consumo responsável é a capacidade de cada pessoa ou
instituição escolher serviços e produtos que contribuam, de forma
ética e de fato, para a melhoria de vida de cada um, da sociedade e
do ambiente. Por exemplo, é ir ao supermercado e não comprar
tudo o que vê, é saber exatamente o que se está comprando, por
que e para quê.
Praticando o consumo desordenado dos alimentos, jogarmos
fora por vencimento do prazo, baixa qualidade do produto ou por
desconhecer a utilização de partes tradicionalmente descartadas
preocupando-nos com o aumento de lixo que estamos gerando.

SUMÁRIO
CARNES
1. MACARRÃO DE TALOS
2. CHARUTO ECONÔMICO
3. BIFE DE CAÇAROLA
4. ISCAS DE FRANGO COM LEGUMES
5. LOMBO SUÍNO COM LEGUMES AO FORNO
6. ROLINHO DE FRANGO
ACOMPANHAMENTOS
1. NHOQUE DE ABÓBORA AO SUGO
2. NHOQUE DE ARROZ COM VIRADINHO DE CASCA DE BANANA
3. HAMBURGUINHO
4. PIZZA DE CASCA DE ABÓBORA
5. TORTA DE MACARRÃO
6. FORNADA DE MACARRÃO
7. TORTA SALGADA VERDE
8. EMPADÃO VEGETARIANO
9. SUFFLÉ DE CASCAS DE HORTALIÇAS
10. FLAN DE BRÓCOLIS
11. POLENTA NUTRITIVA
12. RISOTO DE OVOS
13. QUICHE DE COUVE FLOR E BRÓCOLIS
14. BOLINHO DE FOLHAS E TALOS COM AVEIA
15. BOLINHO DE CASCA DE BATATA
16. FEIJÃO ENRIQUECIDO COM BANANA
17. FEIJOADA VEGETARIANA
18. FAROFA DE ABÓBORA
19. BASE DA BIOMASSA

LANCHES
1. BOLO DE CASCA DE BANANA
2. BOLO DE CASCA DE CENOURA E SEMENTE DE ABÓBORA
3. BRIGADEIRO DE BATATA
4. BOLO DE CASCA DE ABÓBORA COM COBERTURA DE CHOCOLATE
5. PUDIM DE MAÇÃ COM CASCA
6. GELÉIA DE CASCAS DE FRUTAS
7. BOLO DE FRUTAS
8. PÃO DE FOLHAS E TALOS
9. PÃOZINHO NUTRITIVO
10. PÃOZINHO DE BANANA
11. GELÉIA DE MARACUJÁ
SUCOS
1. SUCO DE ABACAXI COM MAÇÃ
2. SUCO TUTTI-FRUTI COM BANANA
3. SUCO MARAVILHA
4. SUCO DE GOIABA
5 REFRIGERANTE CASEIRO
6. SUCO DE CASCA DE MAÇÃ
7. SUCO DE BRÓCOLIS
8. SUCO DE LARANJA COM ABÓBORA
9. SUCO DE CASCA DE BETERRABA E LARANJA
10. SUCO DE MARACUJÁ

MACARRÃO DE TALOS
Ingredientes
2 colheres de sopa de óleo
3 dentes de alho
Bife
1 cebola picada
2 xícaras de talos e folhas de hortaliças
500g de carne moída
500g macarrão parafuso
s2
em
quantidade
suficiente
xícaras
de extrato
de tomate
Sal
1 colher de café de fermento em pó químico
para
fritar
(1 colher de sobremesa por cada bife)
1 Óleo
litro de
água
fervente
sal
Modo de Preparo.
1- Colocar o óleo em uma panela de pressão, refogar a cebola
e o alho até ficarem transparentes.
2- Adicionar a carne e mexer até dourar.
3- Colocar o extrato de tomate e mexer.
4- Adicionar os talos e as folhas bem picados. Dissolver o
fermento em água e misturar.
5- Juntar a água fervente, o sal e o macarrão.
6- Mexer vagarosamente, tampar a panela e cozinhar por 3
minutos.
7- Desligar a panela e colocar o macarrão imediatamente em
uma forma untada.
DICA: - A carne moída pode ser substituída por frango
desfiado.
- A preparação pode ser coberta com o molho de sua
preferência.
- A receita pode ser feita em panela comum.

CHARUTO ECONÔMICO
Ingredientes
6 folhas de couve-flor
1 colher de sopa de cebola
1 dente de alho
1 colher de sopa de óleo
500g de carne moída
2 xícaras de arroz cozido
Sal
1 colher de salsa (opcional)
Molho
1 xícara de tomate maduro
1 colher de sopa de cebola
1 dente de alho
1 colher de sopa de óleo
Modo de Preparo Charuto
1- Lavar bem as folhas de couve-flor e cortar ao meio.
2- Escaldar rapidamente em água quente, escorrer e reservar.
3- Refogar a cebola e o alho no óleo.
4- Juntar a carne moída e o sal e refogar mais um pouco.
5- Acrescentar o arroz e a salsa e refogar.
6- Abrir as folhas de couve-flor, rechear com a carne e enrolar como
charuto.
7- Dispor os charutos dentro da panela e acrescentar o molho.
Modo de preparo Molho
1-Bater todos os ingredientes no liquidificador.
2-Levar ao fogo cobrindo os charutos até cozinhar.
DICA: - As folhas de couve-flor podem ser substituídas por folhas
de repolho.

BIFE DE CAÇAROLA
Ingredientes
500g de bife de coxão mole
3 dentes de alho
2 cebolas
5 tomates
1 xícara de talos e folhas de hortaliças
1 xícara de chá de salsinha e cebolinha (opcional)
1 colher de sopa de óleo
Sal
Modo de Preparo
1- Temperar os bifes com sal e alho amassado.
2- Cortar as cebolas e tomates em rodelas. Picar bem os talos e
folhas.
2- Dispor numa panela camadas de bife, cebola, tomate, talos e
folhas, salsinha e cebolinha.
3- Repetir as camadas.
4- Regar com óleo, tampar a panela e levar ao fogo baixo por
aproximadamente 30 minutos

ISCAS DE FRANGO COM LEGUMES
Ingredientes
1Kg de filé de frango
2 dentes de alho amassados
2 xícaras de repolho cortado em tiras finas
1 cebola média cortada em tiras finas
1/2 pimentão pequeno cortado em tiras finas
1 cenoura média cozida e cortada em palitos
2 colheres de sopa de óleo
sal
Modo de Preparo
1- Cortar o frango em tiras finas e temperar com sal e alho.
Reservar.
2- Aquecer uma colher de sopa de óleo em fogo médio e refogar
o repolho.
3- Juntar a cebola, o pimentão e a cenoura e refogar até dourar
levemente. Reservar.
4- Grelhar as iscas de frango em uma colher de óleo.
5- Adicionar os legumes reservados e misturar delicadamente.
6- Servir em seguida.

LOMBO SUÍNO COM LEGUMES AO FORNO
Ingredientes
1kg de lombo suíno temperado
3 batatas médias
3 cebolas cortadas
1 pimentão verde
1 cenoura cortada
1 chuchu picado
1 pé de brocolis
Suco de 1 laranja
Sal
Modo de Preparo
1- Cortar o lombo em bifes, colocar numa assadeira e levar ao
forno baixo.
2- Adicionar suco de laranja quando estiver quase pronto, deixar
até dourar, virando de lado, se necessário.
3- Cozinhar as batatas, a cenoura e o chuchu. Aferventar
levemente as cebolas.
4- Cortar as batatas ao meio, o chuchu em quatro partes, as
cebolas em quatro partes, a cenoura em rodelas grossas e o
pimentão em cubos grandes.
5- Colocar na mesma assadeira, junto com o lombo, todos os
ingredientes acima.
6- Deixar no forno por mais 5 minutos.
7- Cozinhar o brócolis e colocar na assadeira para decorar.

ROLINHOS DE FRANGO
Ingredientes
2
5
1
2

kg de filé de frango
dentes de alho
colher de sopa de sal
laranjas

Recheio
2 cenouras
1 cebola
5 dentes de alho
1 maçã
1xícara de talos de brócolis
1/2 xícara de folhas de couve-flor
2 ovos
1 colher de sopa de salsinha picada (opcional)
1 colher de sopa de cebolinha picada (opcional)
2 xícaras de chá de farinha de milho
½ pacote de bolacha salgada moída
Modo de Preparo
1-Temperar o frango com alho e sal. Reservar.
2- Ralar as cenouras, picar a cebola e o alho, cortar as maçãs
em cubos, os talos de brócolis em pedacinhos e as folhas de
couve-flor em tirinhas.
3- Cozinhar os ovos e cortar em pedaços.
4- Refogar a cebola, o alho, a cenoura e a maçã.
5- Acrescentar os talos de brócolis e as folhas de couve-flor.

6- Retirar do fogo e juntar os ovos, a salsinha, a cebolinha,
bolacha salgada moída e a farinha de milho.
7- Rechear os filés de frango com esta mistura, formando
rolinhos.
8- Levar ao forno médio. Regar com suco de laranja até ficar
dourado.

ACOMPANHAMENTOS
Nhoque de Abóbora ao Sugo
Nhoque de Arroz com Viradinho de Casca da Banana
Hamburguinho
Pizza de Casca de Abóbora
Torta de Macarrão/ Fornada de Macarrão
Torta Salgada Verde
Empadão Vegetariano
Suflê de Cascas de Hortaliças
Flan de Brócolis
Polenta Nutritiva
Risoto de Ovos
Quiche de Couve-Flor e Brócolis
Bolinho Verde com Aveia
Bolinho de Casca de Batata
Feijão Enriquecido com Banana
Feijoada Vegetariana
Farofa de Abóbora
Base da Biomassa

NHOQUE DE ABÓBORA AO SUGO
Ingredientes

Nhoque

2 xícaras de abóbora
1 xícara de farinha de trigo
1 colher de sopa de salsinha picada (opcional)
1 colher de sopa de óleo
2 ovos
sal
Molho ao Sugo
4 tomates
3 dentes de alho
1 cebola picada
1 colher de sopa de óleo
sal
Modo de Preparo Nhoque
1- Cortar a abóbora em cubos.
2- Colocar a abóbora no escorredor de macarrão e cozinhar
no vapor até amolecer
3- Escorrer e passar ligeiramente por uma frigideira para
secá-la.
4- Deixar esfriar e amassar em seguida. Reservar.
5- Separar as gemas das claras. Bater as gemas com o sal
e juntar o óleo.

6- Acrescentar a abóbora amassada.
7- Colocar a farinha de trigo aos poucos, até incorporá-la
totalmente.
8- Formar o nhoque, utilizando duas colheres.
9- Ferver a água com o sal e um fio de óleo em uma panela
grande.
10- Colocar o nhoque às colheradas e mexer até começar a
subir à superfície.
11- Retirar com uma escumadeira.
recipiente.

Acondicionar em um

Modo de Preparo Molho ao Sugo
1- Cortar o tomate, o alho e a cebola. Reservar.
2- Colocar um fio de óleo numa panela, em fogo baixo e
refogar a cebola e o alho.
3- Juntar o tomate e refogar.
4- Acrescentar um pouco de água.
5- Cozinhar por 3 minutos, cuidando para não secar muito.
6- Colocar o molho sobre o nhoque.

NHOQUE DE ARROZ COM VIRADINHO
DE CASCA DE BANANA
Ingredientes Nhoque
½ xícara de chá de arroz
1 ovo
1 colher de sopa de salsinha (opcional)
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher de sopa de óleo
1 xícara de leite
1 colher de chá de sal
Ingredientes Viradinho de Casca de Banana
Casca de 5 bananas verdes
1 cebola média
3 ovos cozidos
1 colher de sopa de óleo
2 tomates
4 dentes de alho
2 colheres de sopa de extrato de tomate
Sal

Modo de Preparo Nhoque

.

1- Cozinhar o arroz.
2- Bater no liquidificador o arroz cozido com o ovo, o leite e a
salsinha.
3- Levar a mistura ao fogo.
4- Juntar a farinha de trigo e cozinhar até soltar do fundo da
panela.
5- Acrescentar o sal.
6- Enrolar o nhoque em superfície enfarinhada e cortar.
7- Colocar aos poucos em água fervente e óleo.
8- Retirar quando subir à superfície.
9 -Retirar com uma escumadeira.
10 -Acondicionar em um recipiente.
Modo de preparo Viradinho de Casca de Banana
1- Lavar bem as bananas e cozinhar.
2- Separar a polpa da casca e reservá-las em recipientes
diferentes.
3- Refogar a cebola e o alho em um fio de óleo, acrescentar o
tomate mexendo bem.
4- Acrescentar a casca de banana picada.
5- Cozinhar os ovos, picar e colocar por cima da preparação.
DICA: Utilizar a banana cozida como sobremesa ou em
alguma outra receita na mesma refeição.

HAMBURGUINHO
Ingredientes
1 pé de brócolis
3 cenouras
1 xícara de casca de abóbora
1 dente de alho
1 cebola pequena
2 colheres de sopa de óleo
7 colheres de sopa de farinha de trigo
2 tomates
Sal
Modo de Preparo
1- Refogar o brócolis, a cenoura e a casca de abóbora
raladas com o alho e a cebola picados.
2- Juntar todos os ingredientes num recipiente até obter
uma mistura homogênea.
3- Moldar os hambúrgueres com a mão ou utilizar uma
caneca de plástico para dar a forma.
4- Colocar uma rodela de tomate em cima de cada
hambúrguer.

PIZZA DE CASCA DE ABÓBORA
Ingredientes Massa
2 1/2 xícaras de farinha de trigo
1 envelope de fermento biológico
2 ovos
¼ xícara de óleo
1 colher de sopa de açúcar
1 ½ xícara de leite
1/2 colher de sobremesa de sal
Ingredientes Molho Branco
1 cebola
1 colher de sopa de óleo
4 colheres de sopa de farinha de trigo ou amido de milho
1 litro de leite
Ingredientes Recheio
1/2 xícara de chá de cebola
1 dente de alho
2 colheres de sopa de óleo
2 xícaras de chá de casca de abóbora
1/2 xícara de chá de água
1 colher de sopa de sal
Modo de Preparo Massa
1- Misturar a farinha de trigo com os demais ingredientes secos.
2- Acrescentar o leite, o óleo e os ovos.

3- Trabalhar bem a massa, cobrir e deixar dobrar de volume.
4- Dividir a massa em 4 partes. Cobrir e deixar descansar
novamente por mais 15 minutos.
6- Abrir a massa com um rolo e colocar na forma.
7- Furar a massa com um garfo e levar ao forno pré-aquecido por
4 minutos.
Modo de Preparo Molho Branco
1- Refogar a cebola com o óleo.
2- Acrescentar 4 colheres de sopa de farinha trigo ou amido de
milho.
3- Acrescentar o leite, aos poucos, mexendo até engrossar.
Reservar.
Modo de preparo Recheio
1- Refogar em uma panela o óleo, a cebola e o alho picados.
2- Acrescentar a casca de abóbora ralada e o sal.
3-Juntar a água e cozinhar.
4- Misturar com o molho branco reservado.
5- Colocar o recheio sobre a massa e levar ao forno até
aquecer bem.

TORTA DE MACARRÃO
Ingredientes
500g de macarrão de arroz
1 pé de brócolis
1 couve-flor
1 dente de alho
1 cebola
1 tomate
1 colher de sopa de óleo
Leite suficiente para cobrir o macarrão
Sal
Ingredientes Molho Branco
1 cebola
1 colher de sopa de óleo
4 colheres de sopa de farinha de trigo ou amido de milho
1 litro de leite
Sal
Modo de Preparo
1- Colocar o macarrão no leite por aproximadamente uma
hora.
2- Refogar o alho e a cebola picados com o óleo e sal.
3- Juntar os talos, flores e folhas de brócolis e da couve-flor
previamente higienizados e picados.
4- Colocar o molho branco no fundo da forma e intercalar
camadas de macarrão e legumes.

Modo de preparo Molho Branco
1-Refogar a cebola picada com o óleo e sal.
2- Acrescentar 4 colheres de sopa de farinha trigo ou amido de
milho.
3- Acrescentar o leite aos poucos mexendo até engrossar.
Reservar.

FORNADA DE MACARRÃO
Ingredientes Massa
3 xícaras de macarrão espaguete cozido
2 xícaras de leite
¼ xícara óleo
2 colheres de farinha de trigo
3 ovos
1 colher de fermento químico
Sal
Ingredientes Recheio
1 pé de brócolis
1 couve-flor pequena com as folhas
1 dente de alho
1 colher de óleo
Sal
Modo de Preparo Massa
1- Bater no liquidificador o macarrão com o leite, óleo,
farinha, gemas e sal. Reservar.
2- Bater as claras em ponto de neve e adicionar delicadamente à
mistura reservada.
3- Acrescentar o fermento e mexer vagarosamente.
Modo de preparo Recheio
1- Lavar e picar o brócolis e a couve-flor.
2- Refogar o alho no óleo e sal e acrescentar os vegetais.
Montagem
1- Untar uma assadeira.
2- Despejar metade da massa.
3- Colocar o recheio e despejar o restante da massa.
4- Assar em forno médio até dourar.

TORTA SALGADA VERDE
Ingredientes
2 xícaras de leite
3 ovos
1 xícara de óleo
1 xícara de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento químico
10 bolachas salgadas
1 xícara de talos de qualquer hortaliça verde
1 colher de chá de sal
Modo de Preparo
1- Bater todos os ingredientes no liquidificador.
2- Untar uma forma e despejar a massa.
3- Assar em forno médio.

EMPADÃO VEGETARIANO
Ingredientes
½ xícara de chá de cenoura
½ xícara de chá de arroz cozido
½ xícara de chá de talos de hortaliças
1 xícara de chá de leite
3 colheres de sopa de farinha de trigo
2 colheres de sopa de óleo
1 ovo
sal

Modo de Preparo
1- Misturar o óleo, a farinha e a gema.
2- Acrescentar o arroz e os vegetais cozidos. Reservar.
3- Bater as claras em ponto de neve e adicionar
delicadamente à mistura reservada.
4- Colocar em uma forma e levar para assar em banhomaria até dourar.

SUFLÊ DE CASCAS DE HORTALIÇAS
Ingredientes
4
2
2
1
1
2
1

xícaras de chá de cascas de hortaliças
colheres de sopa de óleo
colheres de sopa de farinha de trigo
colher de chá de fermento químico
xícara de chá de leite
ovos
colher de chá de sal

Modo de Preparo
1- Aquecer o leite e juntar o óleo, as cascas de hortaliças, a
farinha de trigo e o sal.
2- Retirar do fogo e deixar esfriar.
3- Juntar as gemas e o fermento, mexendo bem. Reservar.
4- Bater as claras em ponto de neve e adicionar
delicadamente à mistura reservada.
5- Colocar em uma forma untada e levar ao forno até dourar.

FLAN DE BRÓCOLIS
Ingredientes
1 pé de brócolis
6 ovos
½ xícara de leite diluído
1 colher de sopa de óleo
Sal
Modo de Preparo
1- Cozinhar o brócolis no vapor por aproximadamente 7
minutos.
2- Em seguida, dar um banho de água fria.
3- Bater no liquidificador o brócolis, os ovos, o leite e o sal.
4- Separar algumas flores de brócolis para a decoração.
5- Untar uma forma com óleo.
6- Levar a mistura ao forno baixo, em banho-maria, até que
se coloque um palito e ele saia limpo.
7- Decorar com as flores de brócolis e servir.
DICA: Para o cozimento a vapor utilizar o escorredor de
macarrão.

POLENTA NUTRITIVA
Ingredientes
1 xícara de talos
1 xícara de folhas
½ xícara de chá de óleo
2 dentes de alho
500g de farinha de milho
1 cebola
2 litros de água
Sal
Modo de Preparo
1- Aquecer o óleo e juntar a cebola picada, o alho amassado e
refogar.
2- Acrescentar as folhas e talos picados, juntar um pouco de água
para cozinhar. Acrescentar o sal.
3- Colocar o restante da água e derramar a farinha de milho aos
poucos, mexendo para não empelotar.
5- Cozinhar bem e mexer até soltar do fundo da panela.
6- Servir em seguida.

RISOTO DE OVOS
Ingredientes
1 xícara de chá de chuchu com casca
1 xícara de chá de cenoura
1 xícara de chá de couve-flor
1 xícara de chá de folhas de couve-flor
6 ovos
5 colheres de sopa de óleo
1 cebola
1/2 xícara de chá de leite diluído
2 xícaras de chá de arroz cozido
Sal
Modo de Preparo
1- Aferventar rapidamente o chuchu e a couve-flor picados e
a cenoura ralada. Escorrer e reservar.
2- Bater os ovos com o sal. Fazer ovos mexidos com 1 colher
de sopa de óleo. Reservar.
3- Aquecer o restante do óleo, dourar a cebola picada e
acrescentar os legumes aferventados.
4- Adicionar o leite e o sal e deixar levantar fervura.
5- Misturar ao arroz, os legumes e os ovos mexidos.
6 - Servir em seguida.

QUICHE DE COUVE-FLOR E BRÓCOLIS
Ingredientes Massa
½ pacote de bolacha salgada
6 colheres de sopa de óleo
12 colheres de sopa de água
Ingredientes - Molho Branco
1 cebola pequena
1 colher de sopa de óleo
2 colheres de sopa de farinha de trigo ou amido de milho
½ litro de leite
Ingredientes Recheio
1 cebola pequena
2 colheres de sopa de óleo
3 colheres de sopa de farinha de trigo
1 xícara de chá de leite diluído
1 couve-flor média cozida no vapor
1 pé de brócolis cozido no vapor
1 xícara de chá de molho branco
Sal
Modo de Preparo Massa
1- Triturar a bolacha no liquidificador até virar farinha.
2- Misturar com o óleo e acrescentar a água aos poucos,
até formar uma massa.
3- Forrar o fundo e as laterais de uma assadeira.

Modo de preparo Molho Branco
1- Refogar a cebola picada com o óleo.
2- Acrescentar 2 colheres de sopa de farinha trigo ou amido
de milho e mexer.
3- Acrescentar ½ litro de leite aos poucos e mexer até
engrossar.
Modo de preparo Recheio
1- Picar e refogar a cebola no óleo.
2- Dissolver a farinha no leite e acrescentar a cebola e o
sal. Mexer até engrossar.
3- Adicionar a couve-flor e o brócolis picados e
previamente cozidos no vapor.
4- Rechear a massa.
5- Cobrir com o molho branco.
6- Levar ao forno médio por aproximadamente 30 minutos.
.

BOLINHO VERDE COM AVEIA
Ingredientes Massa
1 xícara de talos e folhas
2 ovos
1 xícara de farinha de trigo
2 colheres de sopa de água
1 cebola
½ xícara de aveia em flocos
Sal
Modo de Preparo
1- Bater os ovos e misturar com a cebola picada e o sal.
2- Acrescentar as folhas e os talos picados.
3- Juntar à mistura a farinha de trigo, a aveia e a água.
4- Untar uma assadeira e moldar os bolinhos.

BOLINHO DE CASCA DE BATATA
Ingredientes
2 xícaras de casca de batata
2 xícaras de farinha de trigo
2 ovos
2 colheres de salsinha (opcional)
1 colher de sobremesa de fermento químico
Óleo
Sal

Modo de Preparo
1- Lavar bem e ferver as cascas de batata. Bater no
liquidificador e colocar num recipiente.
3- Acrescentar os ovos, a farinha de trigo, a salsinha, o sal e o
fermento. Misturar bem.
5- Aquecer o óleo e fritar os bolinhos às colheradas.
DICA: Para a preparação ficar mais saudável, fazer o bolinho
assado.

FEIJÃO ENRIQUECIDO COM BANANA
Ingredientes
1 caneca de feijão
2,5 litros de água
2 bananas verdes
1 cebola média
2 dentes de alho
1 colher de sopa de óleo
Sal
Modo de Preparo
1- Escolher o feijão. Deixar de molho. Trocar a água.
2- Cozinhar o feijão na panela de pressão.
3- Depois de cozido, adicionar os temperos.
4- Cozinhar as bananas.
5- Retirar 5 conchas de caldo de feijão e bater no
liquidificador com as bananas cozidas e sem casca.
6- Retornar essa massa à panela, misturando bem com o
feijão.
7- Deixar cozinhar até levantar fervura.

FEIJOADA VEGETARIANA
Ingredientes
2 xícaras de chá de feijão
5 dentes de alho
1 cebola pequena
1 chuchu
½ repolho
1 couve-flor com talos e folhas
1 colher de sopa de óleo
Sal
Modo de Preparo
1- Escolher o feijão. Deixar de molho. Trocar a água.
2- Refogar o alho e a cebola no óleo.
3- Acrescentar o feijão, a água e cozinhar na panela de
pressão.
4- Picar o chuchu, a couve-flor e o repolho. Misturar ao
feijão.
5- Cozinhar até os legumes ficarem macios.

FAROFA DE ABÓBORA
Ingredientes
1 xícara de farinha de mandioca
1 cebola
1 xícara de abóbora com a casca
Salsinha picada (opcional)
Cebolinha picada (opcional)
4 colheres de sopa de óleo
Sal
Modo de Preparo
1- Aquecer o óleo e refogar a cebola picada.
2- Adicionar a abóbora ralada, o sal e refogar mais um
pouco.
3- Juntar a farinha de mandioca. Misturar bem.
4- Adicionar a salsinha e a cebolinha.

BASE DA BIOMASSA
Ingredientes
5 bananas (preferencialmente verdes)
1 litro de água
Modo de Preparo
1- Colocar a água para ferver numa panela de pressão.
2- Quando iniciar a fervura adicionar as bananas com casca.
3- Fechar a panela, baixar o fogo e ferver por 10 minutos.
4- Descascar as bananas.
5- Bater no liquidificador até transformar em uma pasta.

LANCHES
· Bolo de Casca de Banana
· Bolo de Casca de Cenoura e Semente de Abóbora
· Brigadeiro de Batata
· Bolo de Casca de Abóbora com Cobertura de Chocolate
· Pudim de Maçã com Casca
· Geléia de Cascas de Frutas
· bolo de Frutas
. Pão de Folhas e Talos
. Pãozinho Nutritivo
. Pãozinho de Banana
. Geléia de Maracujá

BOLO DE CASCA DE BANANA
Ingredientes
2 xícaras de casca de banana
3 colheres de sopa de óleo
3 xícaras de farinha de trigo
2 colheres de sopa de fermento químico
2 xícaras de açúcar
4 ovos inteiros
Modo de Preparo
1- Bater no liquidificador as cascas de banana com ½ xícara de
água. Reservar.
2- Misturar o óleo, os ovos, o açúcar, as cascas batidas e a farinha

BOLO DE CASCA DE CENOURA E SEMENTE DE ABÓBORA
Ingredientes
1 xícara de casca de cenoura
3 ovos
1 xícara de óleo
½ xícara de semente de abóbora seca
2 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de açúcar
1 colher de sopa de fermento químico

Modo de Preparo
1- Bater no liquidificador a casca de cenoura, os ovos e o
óleo. Reservar.
2- Triturar as sementes de abóbora no liquidificador.
Reservar.
3- Misturar os demais ingredientes em um recipiente.
4- Acrescentar a mistura do liquidificador e as sementes
trituradas. Misturar bem.
5- Colocar em assadeira untada e assar em fogo baixo por
30 minutos.
DICA: Utilizar a cenoura para o preparo da salada do dia..

BRIGADEIRO DE BATATA
Ingredientes
3 batatas
2 colheres de sopa de óleo
10 colheres de sopa de açúcar
1 xícara de leite em pó
3 colheres de sopa de achocolatado em pó
Açúcar para decorar
Modo de Preparo
1- Cozinhar as batatas até desmanchar e fazer um purê.
2- Acrescentar o óleo e misturar bem.
3- Juntar os demais ingredientes e cozinhar até desprender do
fundo da panela.
4- Modelar os docinhos e passar no açúcar.
DICA: A batata pode ser substituída por aipim.

BRIGADEIRO DE BATATA
Ingredientes
3 batatas
2 colheres de sopa de óleo
10 colheres de sopa de açúcar
1 xícara de leite em pó
3 colheres de sopa de achocolatado em pó
Açúcar para decorar
Modo de Preparo
1- Cozinhar as batatas até desmanchar e fazer um purê.
2- Acrescentar o óleo e misturar bem.
3- Juntar os demais ingredientes e cozinhar até desprender do
fundo da panela.
4- Modelar os docinhos e passar no açúcar.
DICA: A batata pode ser substituída por aipim.

BOLO DE CASCA DE ABÓBORA COM
COBERTURA DE CHOCOLATE
Ingredientes Massa
2 xícaras de casca de abóbora picada
3 ovos
1 xícara de óleo
1 e ½ xícara de farinha de trigo
1 xícara de amido de milho
2 xícaras de açúcar
1 colher de sopa de fermento químico
Ingredientes Cobertura
4 colheres de sopa de achocolatado em pó
4 colheres de sopa de açúcar
4 colheres de sopa de leite
Modo de Preparo Massa
1- Bater no liquidificador as cascas, os ovos e o óleo. formando
uma massa. Reservar.
2- Misturar num recipiente a farinha de trigo, o amido de milho, o
açúcar e o fermento.
3- Juntar tudo e misturar bem.
4- Untar uma assadeira média, colocar a mistura e levar para
assar em forno médio até dourar.
Modo de preparo - Cobertura
1- Misturar todos os ingredientes.
2- Levar ao fogo até ferver.
3- Espalhar esta cobertura por cima do bolo já assado.

PUDIM DE MAÇÃ COM CASCA
Ingredientes
3 maçãs com casca e sem semente
1 xícara de água
3 colheres de sopa de amido de milho
4 colheres de sopa de açúcar
Modo de Preparo
1- Lavar e higienizar as maçãs e descascar.
2- Bater no liquidificador as cascas com a água, formando
um suco.
3- Dissolver o amido de milho no suco.
4- Acrescentar o açúcar e misturar bem.
5- Levar ao fogo mexendo até engrossar.
6- Despejar em um recipiente e levar para gelar.
DICA: Utilizar a polpa da maçã para o preparo de sucos.

GELÉIA DE CASCAS DE FRUTAS
Ingredientes
2 maçãs (somente as cascas)
2 goiabas (somente as cascas)
½ mamão (somente as cascas)
3 xícaras de água
8 colheres de sopa de açúcar
Modo de Preparo
1- Cortar as cascas das frutas em tiras finas.
2- Colocar todos os ingredientes numa panela.
3- Cozinhar, mexendo sempre até o ponto de geléia.
DICA: Utilizar as polpas das frutas para o preparo de sucos.

BOLO DE FRUTAS
Ingredientes
3 ovos inteiros
3 colheres de sopa de óleo
2 xícaras de chá de açúcar
1 colher de sopa de fermento químico
1 xícara de aveia em flocos
2 xícaras de farinha de trigo
1 maçã com casca e sem sementes
1 laranja com casca e sem sementes
1 banana madura
Modo de Preparo
1- Bater no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo e a laranja.
2- Acrescentar a esta mistura a farinha de trigo, a aveia, o
fermento e a maçã e banana picadas.
3- Colocar em uma forma untada e levar para assar até
dourar.

PÃO DE FOLHAS E TALOS
Ingredientes
½ kg de farinha de trigo
1 xícara de folhas e talos de hortaliças
1 xícara de água
2 colheres de sopa de óleo
½ envelope de fermento biológico
1 ovo
Sal
Modo de Preparo
1- Cortar as folhas e talos e bater no liquidificador com a
água.
2- Acrescentar o ovo, o sal, o fermento e o óleo. Bater mais
um pouco.
3- Colocar a farinha de trigo em um recipiente e juntar a
mistura do liquidificador.
4- Amassar até desgrudar das mãos. Deixar a massa
crescer até dobrar de volume.
5- Amassar novamente e formar os pães.
6- Colocar em assadeira untada. Deixar crescer
novamente.
7- Colocar em forno médio para assar por 40 minutos.
DICA: A água pode ser substituída por caldo de
vegetais
cozidos.

PÃOZINHO NUTRITIVO
Ingredientes Recheio
4
1
4
1

xícaras de folhas e talos de hortaliças
cebola
dentes de alho
colher de sobremesa de óleo

Sal
Ingredientes Massa
1 colher de sobremesa de açúcar
1 xícara de água morna
1 colher de sopa de óleo
½ envelope de fermento biológico
½ kg de farinha de trigo
1 colher de sobremesa de sal
Modo de Preparo Recheio
1- Lavar e picar em pedaços pequeno as folhas e talos.
2- Refogar no óleo a cebola e o alho picados.
3- Adicionar as folhas e talos e refogar mais um pouco. Reservar.
Modo de Preparo - Massa
1- Juntar a farinha de trigo, a água, o óleo, o fermento, o
sal e o açúcar.
2- Amassar tudo até que a massa não grude nas mãos.
3- Deixar crescer até dobrar de volume.
Montagem
1- Abrir a massa, rechear, enrolar e deixar descansar até
dobrar de volume.
2- Levar para assar em forno pré-aquecido.

PÃOZINHO DE BANANA
Ingredientes - Massa
1 colher de sobremesa de açúcar
1 xícara de água morna
1 colher de sopa de óleo
½ envelope de fermento biológico
½ kg de farinha de trigo
1 colher de sobremesa de sal
1 gema
Ingredientes - Recheio
5 bananas
1 colher de sopa de açúcar
1 colher de sopa de achocolatado em pó
Modo de Preparo – Recheio
1- Cortar as bananas em rodelas.
2- Salpicar com o açúcar e o achocolatado.

Modo de Preparo Massa
123456-

Juntar todos os ingredientes, menos a gema.
Amassar tudo até que a massa não grude nas mãos.
Deixar crescer até dobrar de volume.
Abrir a massa em pequenas porções. Rechear.
Bater a gema levemente e pincelar cada pãozinho.
Assar em forno pré-aquecido até dourar.
DICA: Utilizar a cascas das bananas para a receita nº 2
(acompanhamentos.)

Montagem
1- Abrir a massa, rechear, enrolar e deixar descansar até
dobrar de volume.
2- Levar para assar em forno pré-aquecido.

GELÉIA DE MARACUJÁ
Ingredientes
6 maracujás
4 xícaras de açúcar
1 xícara de água
Modo de Preparo
1- Lavar os maracujás. Retirar a polpa e reservar.
2- Remover a parte amarela da casca e descartar.
3- Cortar a entrecasca (parte branca) em tiras bem fininhas e
acrescentar açúcar.
4- Cozinhar mexendo sempre até ficar transparente.
5- Adicionar a polpa reservada.
6- Adicionar mais água se for necessário.
7- Mexer até o ponto de geléia.

SUCOS
· Suco de Abacaxi com Maçã
· Suco Tutti-Fruti com Banana
· Suco Maravilha
· Suco de Goiaba
· Refrigerante caseiro
· Suco de casca de Maçã
· Suco de Brócolis
· Suco de Laranja com Abóbora
. Suco de casca de Beterraba e Laranja
. Suco de Maracujá

SUCO DE ABACAXI COM MAÇÃ
Ingredientes
1 abacaxi (somente a casca)
4 maçãs (somente a polpa)
Água
Modo de Preparo
1- Lavar a casca do abacaxi com uma escovinha para retirar bem
a sujeira.
2- Colocar em uma panela com a água e levar ao fogo até ferver.
Desligar e coar.
3- Deixar esfriar e bater no liquidificador com a polpa das maçãs.
4- Coar e servir gelado.
DICA: Utilizar a polpa da maçã da receita nº 5 (lanches) e servir a
polpa do abacaxi como sobremesa, na mesma refeição.

SUCO TUTTI-FRUTI COM BANANA
Ingredientes
10 laranjas
2 fatias de melancia
2 bananas
Modo de Preparo
1- Lavar e higienizar as frutas.
2- Extrair o suco das laranjas.
3- Cortar a melancia e retirar as sementes.
4- Cozinhar as bananas sem casca.
5- Bater as frutas no liquidificador.
6- Despejar numa jarra e servir gelado.

SUCO MARAVILHA
Ingredientes
1 beterraba pequena
2 laranjas
2 cenouras
Modo de Preparo:
1- Lavar e higienizar os ingredientes.
2- Cozinhar a beterraba com a casca.
3- Bater tudo no liquidificador.

SUCO DE GOIABA
Ingredientes
4 goiabas vermelhas
3 xícaras de chá de água
1 colher de sopa de açúcar
Modo de Preparo
1- Lavar e higienizar as goiabas.
2- Cortar em cubos.
3- Bater no liquidificador.
4- Acrescentar a água e bater bem.
5- Peneirar e servir gelado.

REFRIGERANTE CASEIRO
Ingredientes
4 cenouras grandes
3 laranjas
3 litros de água
Modo de Preparo
1- Lavar e higienizar as laranjas e as cenouras.
2- Bater no liquidificador as cenouras com 2 copos de água.
Peneirar.
3- Extrair o suco das laranjas. Reservar a casca de 1 das laranjas.
4- Acrescentar ao suco de cenoura, o suco de laranja e a casca de

SUCO DE CASCA DE MAÇÃ
Ingredientes:
6 maçãs
1 laranja
1 litro de água
Modo de Preparo:
1- Lavar e higienizar as frutas.
2- Extrair o suco da laranja.
3- Bater no liquidificador as maçãs com casca e sem semente
com a água e o suco de uma laranja. Peneirar.
Dica: A fruta ácida ajuda a manter a cor clara do suco por
mais tempo.

SUCO DE BRÓCOLIS
Ingredientes:
4 ramos de brócolis
1 laranja com casca e sem semente
½ litro de água
Modo de Preparo:
1- Lavar e higienizar o brócolis e a laranja.
2- Colocar os brócolis, a laranja com casca e sem sementes e
a água no liquidificador. Bater por 3 minutos.

SUCO DE LARANJA COM ABÓBORA
Ingredientes:
1 caneca de abóbora
15 laranjas
Modo de Preparo:
1- Lavar e higienizar as laranjas e a abóbora.
2- Cozinhar a abóbora.
3- Extrair o suco das laranjas.
3- Bater no liquidificador o suco de laranja, a abóbora cozida
e picada e a água gelada.

SUCO DE CASCA DE BETERRABA E LARANJA
Ingredientes:
2 beterrabas
10 laranjas
2 litros de água
Modo de Preparo
1- Lavar e higienizar as beterrabas e as laranjas.
2- Ferver as cascas de beterraba e reservar.
3- Bater no liquidificador as laranjas com casca e sem
semente com a água.
4- Misturar as cascas de beterraba. Bater mais um pouco.
5- Peneirar e servir gelado.
DICA: Utilizar a beterraba para o preparo da salada do
dia.

SUCO DE MARACUJÁ
Ingredientes
1 maracujá
2 copos de água
1 colher de sobremesa de açúcar
Modo de Preparo:
1- Lavar e higienizar o maracujá.
2- Abrir e retirar a polpa.
3- Bater no liquidificador, a polpa juntamente com a água
e o açúcar. Peneirar. .

LANCHES
· Bolo de Fubá
· Bolo de Maçã com Aveia
· Pão Caseiro com Aveia
· Pãozinho Delícia
· Torta de Banana
· Torta de Maçã

Anotações:

BOLO DE FUBÁ
Sugestão da Coordenadoria de Alimentação Escolar

Ingredientes
8 ovos
2 xícaras de fubá
4 xícaras de farinha de trigo
4 xícaras de açúcar
1 xícara de óleo
2 colheres de sopa de fermento em pó
2 xícaras de leite diluído (4 colheres de sopa de leite em pão
e 2 canecas de água fervendo)
Modo de Preparo
Misturar todos os ingredientes menos o fermento e bater.
Acrescentar o fermento e misturar sem bater. Despejar em uma
assadeira untada e enfarinhada. Assar em forno quente.

BOLO DE MAÇÃ COM AVEIA
Sugestão da Coordenadoria de Alimentação Escolar

Ingredientes
4 maçãs médias
3 ovos
11/2 xícara de açúcar
½ xícara de amido de milho
2 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de aveia em flocos (reserve um pouco para decorar)
1 colher de sopa de fermento
Modo de Preparo
Bater tudo no liquidificador e por último acrescentar o
fermento. Colocar em assadeira previamente untada e polvilhar
com o farelo de aveia por cima. Assar por aproximadamente 45
minutos.

PÃO CASEIRO COM AVEIA
Sugestão do Centro de Educação Complementar da Tapera

Ingredientes
1 kg de farinha de trigo
4 colheres de sopa de açúcar
1 colher de sobremesa de sal
1 envelope de fermento para pão
2 colheres de sopa de aveia
1/2 caneca de óleo
1 caneca e um pouco mais de água quente até dar o ponto
Modo de Preparo
Misturar todos os ingredientes secos. Depois incorporar a
eles o óleo e a água. Misturar bem a massa até ficar lisa. É uma
massa mole, por isso não precisa deixar descansar para crescer.
Levar ao forno brando por 40 minutos ou até dourar.
Dica: Para fazer pão caseiro com cenoura, substituir a aveia por 2
cenouras cruas raladas. E para fazer pão caseiro de batata,
substituir a aveia por 4 batatas cozidas e amassadas.

PÃOZINHO DELÍCIA
Sugestão da Creche Vila União

Ingredientes
1kg de farinha de trigo
2 colheres de sobremesa de sal
2 colheres de sobremesa de açúcar
2 ovos
1 xícara de óleo
3 xícaras de água morna
2 envelopes de fermento de pão (20g)
Modo de Preparo
Bater todos os ingredientes no liquidificador, menos a
farinha de trigo. Em uma bacia colocar a farinha de trigo e
despejar a mistura do liquidificador. Sovar bem a massa. Deixar
descansar por 40 minutos. Fazer pãezinhos pequenos e rechear.
Pincelar com gema de ovo e assar até dourar.
Recheio: Carne moída refogada ou frango desfiado e
temperados a gosto.

TORTA DE BANANA
Sugestão do Centro de Educação Complementar da Tapera

Ingredientes
4 xícaras de açúcar
4 gemas de ovos
1 ½ xícara de óleo
2 xícaras de leite
4 xícaras de farinha de trigo
4 claras em neve
1 colher de sopa de fermento em pó
Banana a gosto
Modo de Preparo
Na batedeira colocar o açúcar, as gemas e o óleo e bater
bem até ficar cremoso. adicionar o leite, a farinha de trigo e bater
novamente. Acrescentar as claras em neve e o fermento.
Caramelizar a forma com 4 xícaras de açúcar e colocar as
bananas, a massa e levar ao forno até dourar.

TORTA DE MAÇÃ
Sugestão da Coordenadoria de Alimentação Escolar

Ingredientes
1 xícara de farinha de trigo
1 ½ xícara de açúcar
4 ovos
4 maçãs
1 ½ colher de sobremesa de fermento em pó
Óleo para untar
Modo de Preparo
Peneirar a farinha de trigo com o açúcar e o fermento em
pó. Descascar as maçãs e cortar em rodelas finas ou gomos finos.
Bater as claras ligeiramente e misturar as gemas. Untar uma
forma com óleo, espalhar a mistura de ingredientes secos
peneirados no fundo da forma de maneira uniforme. Alternar
camadas de maçã e dos ingredientes secos. Despejar por último
os ovos batidos que cubram toda a forma. Levar ao forno quente
para assar.

