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1. INTRODUÇÃO 

 

No final da década de 80, particularmente em função da publicação do livro 

Biodiversity (WILSON e PETER, 1988), o termo biodiversidade ou diversidade 

biológica passou a ser conhecido no meio cientifico. Este termo se difundiu por meio 

de divulgação pela mídia após a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, e a aprovação da 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) (LEITE e CORADIN, 2011). 

Segundo a CDB, diversidade biológica significa a variabilidade de organismos 

vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres 

e aquáticos, bem como os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo 

ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Assim 

Biodiversidade inclui a totalidade dos recursos biológicos, genéticos e componentes 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2000). 

Frente aos compromissos assumidos pelo Brasil para com a CDB, o Ministério 

do Meio Ambiente coordenou a implementação da Política Nacional de 

Biodiversidade, e como consequência foi publicado o Decreto no 4.339, de 22 de 

agosto de 2002. Este documento teve como objetivo promover a conservação da 

biodiversidade e da utilização sustentável de seus componentes (BRASIL, 2002). 

Os recursos genéticos de um país, a exemplo do Brasil, com rica diversidade 

biológica são potencialmente úteis para a humanidade, particularmente no que 

concerne a opções voltadas à alimentação e insumos com propriedades medicinais 

(RIDGEN e CAVALCANTI, 2002). 

O Brasil é o principal país dentre os considerados de megabiodiversidade, com 

15 a 20% das espécies do planeta. Apresenta a flora mais diversificada do mundo, 

com número superior a 55 mil espécies descritas (22% do total mundial), assim como 

alguns dos ecossistemas mais ricos em número de espécies vegetais: Amazônia, 

Mata Atlântica e Cerrado (MYERS et al., 2000, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2016). 

Esse patrimônio de recursos fitogenéticos representa um dos principais ativos 

brasileiros e com certeza pode desempenhar papel estratégico na solidificação do 

desenvolvimento nacional e promoção da melhora da qualidade de vida de toda a sua 

população (CORADIN; SIMINSKY; REIS, 2011). 
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No entanto, embora tenha grande potencial, a biodiversidade brasileira ainda é 

pouco conhecida. A título de exemplo, grande parte de nossas atividades agrícolas é 

baseada em espécies exóticas domesticadas, tais como o café da Etiópia, a cana-de-

açúcar proveniente da Nova Guiné, o arroz das Filipinas, a soja e da laranja da China, 

a batata da região Andina, o milho do México, o cacau da América Central e México e 

o trigo da Ásia Menor (CORADIN, 2006). Segundo Coradin, Siminsky e Reis (2011) a 

condição de dependência em poucas espécies vegetais para obtenção de alimentos 

de origem vegetal gera insegurança alimentar. 

Uma grande oportunidade a ser explorada é a domesticação de plantas nativas, 

incluindo espécies já conhecidas e comercializadas por populações locais, porém com 

pequena inserção no mercado nacional ou internacional. No Brasil, como já 

apresentado, estas plantas têm uso subutilizado especialmente em função de padrões 

culturais impostos que privilegiam produtos e cultivos exóticos. Todavia, diversos 

mercados são ávidos por novas opções de produtos, razão pela qual os recursos 

biológicos e genéticos brasileiros apresentam expressivo potencial para atender estas 

demandas e gerar riquezas (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016). 

O Brasil também tem notoriedade por sua variedade cultural. Desde o início de 

sua história, recebe relatos da cultura alimentar: suas cores, seus sabores, seus 

aromas (BRASIL, 2015). Toda a riqueza culinária expressa nas receitas e pratos, faz 

parte da memória afetiva, dos registros, da transmissão oral de nossa herança que 

transita com a atualidade (BELUZZO, 2005). Todavia, vários alimentos 

reconhecidamente nutritivos e saborosos que estavam presentes nas mesas das 

famílias de todo o Brasil, foram gradativamente, sendo esquecidos e/ou 

desvalorizados. Dentre os motivos que levaram a este abandono destaca-se as 

transformações advindas da urbanização, da expansão da indústria de alimentos, da 

mídia e do discurso científico, que de formas distintas influenciaram os grupos sociais 

(ROTENBERG, 2012). 

Promover a alimentação saudável envolve aspectos relacionados à defesa da 

biodiversidade de espécies, ao reconhecimento da herança cultural e o valor histórico 

do alimento, além do estímulo à cozinha típica regional, contribuindo, assim, para o 

resgate das tradições e o prazer da alimentação. Nesse sentido é preciso que a 

sociedade usufrua da variedade de alimentos regionais e redescubra a satisfação de 

preparar e compartilhar as refeições (BRASIL, 2015). 
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No âmbito do Programa de Agrobiodiversidade, ao longo da VIII Conferência 

das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB, realizada em Curitiba-

Paraná, em março de 2006, os Países Partes da CDB aprovaram a Decisão VIII/23A, 

que aborda a iniciativa transversal sobre Biodiversidade para Alimentação e Nutrição. 

A iniciativa contou com a parceria do Bioversity International (formalmente conhecido 

como Instituto Internacional de Recursos Genéticos Vegetais - IPGRI) e do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA. Neste cenário, de ações em 

desenvolvimento, o Bioversity International e o PNUMA convidaram o Brasil, o Quênia, 

o Sri Lanka e a Turquia para o projeto que tem como título “Conservação e Uso 

Sustentável da Biodiversidade para Melhoria da Nutrição e do Bem-Estar Humano”, 

também conhecido como “Biodiversity for food and Nutrition – Projeto BFN”, 

coordenado internacionalmente pelo Bioversity International e tendo como agências 

implementadoras o PNUMA e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação 

e a Agricultura – FAO. Este projeto teve seu lançamento durante o Congresso Mundial 

de Nutrição (World Nutrition Rio2012 - WNRio2012), que ocorreu no Rio de Janeiro. 

O objetivo fundamental do projeto BFN é a conservação e a promoção do uso 

sustentável da biodiversidade em programas que contribuam para melhorar a 

segurança alimentar e a nutrição humana. Não obstante, o Projeto está voltado para 

a valorização da importância alimentícia e nutricional das espécies relacionadas à 

biodiversidade agrícola, bem como visa resgatar o valor cultural desempenhado por 

muitas destas espécies no passado. Ademais, o projeto também tem como intuito 

ampliar do número de espécies nativas utilizadas para alimentação com o propósito 

de aliviar os problemas relacionados à dieta simplificada, bem como fortalecer a 

conservação do manejo sustentável da agrobiodiversidade. No Brasil, o Projeto BFN 

propõe mostrar, adicionalmente, a forte ligação existente entre a biodiversidade, a 

alimentação e a nutrição, e tem como intuito o desenvolvimento de diversas 

atividades, envolvendo parcerias em âmbito nacional (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2016). 

As proposições e objetivos do Projeto BFN, em particular a meta de fomentar e 

documentar os benefícios nutricionais relacionados a agrobiodiversidade, estão 

fortemente alinhadas com as prioridades do Governo Federal Brasileiro, dentre as 

quais: Programa de Aquisição de Alimentos – PAA; Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE; Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN; 

Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade – 
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PNPSB; Ação voltada ao Desenvolvimento da Agricultura Orgânica – Pró-Orgânico; 

Programa Saúde na Escola – PSE e Política de Garantia de Preços Mínimos para 

Produtos da Sociobiodiversidade – PGPM-Bio (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2016; FANZO, et al. 2013).  

A iniciativa “Plantas para o Futuro”, sob responsabilidade do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), identificou mais de 500 espécies de plantas com potencial 

econômico, que estão sendo usadas em nível local e regional. Dentro deste contexto, 

são as espécies alimentícias priorizadas pelo projeto “Plantas para o Futuro” que 

estão sendo utilizadas para inúmeras ações em atividade pelo projeto BFN no Brasil 

com ênfase para: 

 Análise da composição nutricional das espécies alimentícias - de valor econômico 

atual ou potencial - listadas na iniciativa “Plantas para o Futuro” e daquelas 

contempladas no PNPSB, por meio de compilação de dados já existentes na 

literatura e também por análises laboratoriais. As informações serão organizadas 

em banco de dados e disponibilizadas online; 

 Levantamento de formas de preparação de alimentos tradicionais (saberes e 

sabores) e divulgá-los na forma de livros, banco de dados, stands gastronômicos, 

feiras e eventos, entre outros; 

 Desenvolvimento de ações e materiais educacionais, com vistas à inclusão na 

dieta das escolas de produtos regionais com maior qualidade nutricional, incluindo 

capacitação de merendeiras, nutricionistas, comunidade (melhoria do uso e modo 

de utilização dos alimentos) e atividades para melhorar a percepção das 

comunidades sobre a importância dos alimentos regionais; 

 Avaliação da contribuição da agro-sociobiodiversidade na lista de compras de 

programas federais (PAA, PNAE); 

 Disseminação do conceito e princípios de dietas sustentáveis, serviços ambientais 

e do consumo consciente em campanhas locais, regionais e nacionais. 

Dentre estas ações do projeto BFN, tendo em vista as recomendações do Guia 

Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014) e da Organização Mundial da 

Saúde para uma alimentação adequada e saudável, bem como a necessidade de 

fortalecimento, manutenção e manejo sustentável da agrobiodiversidade brasileira, 

ajustada nas ações do BFN, sob a supervisão do MMA, faz-se oportuna a discussão 
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e análise do desenvolvimento de preparações com ingredientes regionais. Desta 

forma, foi proposto o desenvolvimento de um livro de receitas com alimentos da 

biodiversidade brasileira. Esse livro será desenvolvido com as espécies nativas da 

flora brasileira, priorizadas pela Iniciativa “‘Plantas para o Futuro”, e compilado em 

âmbito nacional, com vistas a contemplar os diferentes biomas brasileiros e regiões 

geopolíticas: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul (SANTIAGO, 2016).  

Dentro deste contexto, os Cursos de Nutrição e Tecnologia em Gastronomia da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie foram convidados a participar do projeto, em 

parceria com a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) contribuindo com a 

proposição, validação (testes) e produção de material fotográfico, inseridos neste livro, 

que terá divulgação/publicação nacional e internacional, coordenado no Brasil pelo 

Ministério do Meio Ambiente e internacionalmente pelo Bioversity International e tendo 

como agências implementadoras o PNUMA e a Organização das Nações Unidas para 

a Alimentação e a Agricultura – FAO. 

Como principal proposta do livro tem-se a promoção e incentivo ao uso 

sustentável de espécies nativas, priorizadas pela iniciativa “Plantas para o futuro”. Na 

região sudeste do Brasil, o projeto será coordenado por docentes pesquisadores da 

UPM (Cursos de Nutrição e Tecnologia em Gastronomia) e UNIFESP (Curso de 

Nutrição, Campus Baixada Santista), sendo a UPM responsável pelas seguintes 

espécies: Psidium cattleianum Sabine (araçá), Genipa americana L. (jenipapo), 

Talinum paniculatum (major gomes), Caryocar brasiliense Cambess (pequi), 

Xanthosoma taioba E.G.Gonç. (taioba), e Hancornia speciosa Gomes (mangaba). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar material técnico gastronômico voltado à valorização e preservação da 

biodiversidade brasileira e uso sustentável de espécies nativas priorizadas pela 

Iniciativa “Plantas para o Futuro” no âmbito do Projeto “Biodiversity for food and 

nutrition- BFN”, com vistas à ampliação da segurança alimentar e preservação do 

patrimônio cultural. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Identificar por meio de consulta a representantes da sociedade e da academia 

dos diferentes estados da região sudeste, preparações tradicionais e proposições de 

receitas inéditas que contemplem as espécies propostas. 

Executar as receitas e avaliar os aspectos sensoriais e complexidade de 

execução. 

Elaborar fichas técnicas padronizadas e calcular o valor nutritivo das 

preparações. 

Reproduzir as preparações selecionadas para produção de material fotográfico 

que ilustrarão o livro de divulgação nacional e internacional do projeto. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Livro 

 

As atividades deste trabalho representam uma ramificação das ações do 

Projeto “Biodiversity for food and Nutritrion” – Projeto BFN, coordenado 

internacionalmente pelo Bioversity International e tendo como agências 

implementadoras o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente -PNUMA e a 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura – FAO. Tais 

ações estão também alinhadas às iniciativas do projeto “Plantas para o futuro” sob 

responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, no contexto de identificação de 

espécies de plantas nativas brasileiras com potencial econômico, nutricional e cultural.  

Foram selecionadas e executadas receitas com espécies vegetais nativas 

brasileiras com objetivo de compilação e publicação em um livro representativo de 

todas regiões geopolíticas e biomas do Brasil. Dentre os diversos objetivos do Projeto 

BFN a iniciativa de publicação do livro atende ao aspecto do levantamento de formas 

de preparação de alimentos tradicionais (saberes e sabores); desenvolvimento de 

ações e materiais educacionais, bem como a disseminação do conceito e princípios 

de dietas sustentáveis. Os pesquisadores dos Cursos de Nutrição e Tecnologia em 

Gastronomia da UPM e UNIFESP coordenaram a seleção e execução das receitas 

representativas da região Sudeste brasileira. Este livro será bilíngue publicado nas 

versões impressa e digital, voltado para divulgação nacional e internacional. 

Com relação ao formato e conteúdo do livro os respectivos itens são 

apresentados no Quadro 1, sendo que as atividades realizadas neste trabalho estão 

representadas no item 8. 

  

Quadro 1 - Conteúdo e formato do livro de receitas nacional de espécies nativas brasileiras. 

1) Prefácio – que será assinado por pessoa de referência na cultura alimentar brasileira  

2) Sumário   

3) Glossário: termos regionais e culinários mais usados e menos conhecidos pelo público  

4) Utensílios e cortes – fotos e usos   

5) Boas práticas e regras de ouro para o preparo de alimentos  
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6) Receitas de fundos aromáticos: preparações aromáticas obtidas por combinações de 

vegetais, ervas aromáticas e especiarias. Podem ser claro, escuro ou fumet 

7) Apresentação referente a cada região (sugere-se um texto, com informações sobre o 

bioma, biodiversidade da região, culinária, etc. No máximo 1 página)  

8) Alimentos da biodiversidade de cada região: características e usos   

9) Bibliografia consultada  

10) Agradecimentos (para cada região) 

 

As espécies nativas brasileiras dos biomas da mata Atlântica e cerrado 

representativas da região sudeste selecionadas para compor o livro de receitas, foram 

propostas pelo Departamento de Conservação da Biodiversidade e pela Gerência de 

recursos genéticos do Ministério do Meio Ambiente e fazem parte do levantamento da 

iniciativa “Plantas para o futuro” no âmbito do Projeto BFN. As espécies cujas receitas 

foram desenvolvidas e executadas pelo grupo de pesquisadores da UPM são 

apresentadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Espécies nativas representativas da região Sudeste do Brasil selecionadas pela 

iniciativa “Plantas para o Futuro” e priorizadas para o Projeto Biodiversity for food and 

Nutrition, sob responsabilidade de seleção e execução de receitas pelos Cursos de Nutrição 

e Tecnologia em Gastronomia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2016. 

Nomes Científicos Família Nomes populares 

Caryocar brasiliense Cambess. Caryocaraceae Pequi 

Genipa americana L. Rubiaceae Jenipapo 

Hancornia speciosa Gomes.  Apocynaceae Mangaba 

Psidium cattleianum Sabine Myrtaceae Araçá 

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. Portulacaceae Major-gomes 

Xanthosoma taioba E.G.Gonç. Araceae Taioba 

 

 Todas as atividades deste projeto foram realizadas nos laboratórios 

pedagógicos de cozinha do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UPM. 
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3.2 Desenvolvimento  

 

3.2.1 Aquisição e manejo dos insumos alimentícios 

 

Uma vez que estas espécies são de consumo restrito ou subutilizadas, foram 

realizadas consultas para localização de produtores em polos representativos do 

comércio de hortifrutícolas tais como Mercados municipais e CEAGESP. O intuito foi 

priorizar a aquisição diretamente com o produtor, e caso necessário os pesquisadores 

se deslocaram até os fornecedores. 

Em decorrência das espécies selecionadas para o projeto (Quadro 1) serem 

sazonais, as mesmas foram adquiridas prioritariamente no período de colheita, e 

quando necessário foram utilizados os produtos beneficiados na forma integral ou 

polpa congelada. 

Os demais insumos alimentícios que foram utilizados nas preparações foram 

adquiridos no comércio varejista local. 

 

3.2.2 Proposição e seleção das receitas  

 

Como premissa do livro, a proposição das preparações foi conduzida para 

atender diferentes segmentos tais como a cozinhas familiares, escolas, restaurantes 

institucionais, bem como o mercado de alimentação que inclui restaurantes, bares, 

confeitarias, padarias, etc. 

Como estratégias para a proposição das receitas foi conduzida oficina de 

degustação e discussão com professores e alunos das intuições parceiras do projeto 

na região sudeste: Universidade Presbiteriana Mackenzie e Universidade Federal de 

São Paulo. Também foram realizados convites externos à chefes de cozinha. 

 

3.2.3 Validação e formatação das fichas técnicas das receitas  

 

 A etapa de validação das receitas compreendeu o preparo das receitas 

propostas para avaliação da viabilidade de execução.  
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 Como premissa do livro foram desenvolvidas de 3 a 5 preparações para cada 

espécie nativa proposta pela iniciativa, do Ministério do Meio Ambiente, “Plantas para 

o Futuro” (Quadro 2). 

As receitas foram executadas por alunos bolsistas sob supervisão de 

professores dos cursos de Nutrição e Tecnologia em Gastronomia da UPM. Os 

responsáveis pela execução de cada receita realizaram a avaliação sensorial de cada 

preparação logo após o preparo, sendo propostos ajustes de quantidades e 

ingredientes quando necessário.  

As receitas testadas e aprovadas foram organizadas em formato de ficha 

técnica padrão, cujo protocolo contempla os itens apresentados no Quadro 3. 

Quanto à descrição das quantidades os ingredientes foram mensurados em 

gramas, em medidas padronizadas (Anexo 1) e em medidas caseiras. Para as 

pesagens foi utilizada uma balança com peso mínimo de 20g e peso máximo de 3kg, 

com precisão de 1g, para medições de produtos acima de 30g (Filizola, Mod. BP3 

nº1218, modelo disponível na UPM), e uma balança semi-analítica com peso máximo 

de 310g e mínimo de 0,001g para os produtos com peso abaixo de 30g (Shimatzu, 

modelo BL320H). Para maior segurança dos dados, os utensílios de medida 

padronizada (xícaras e colheres padrão) tiveram o volume aferido por meio da 

pesagem com água, considerando a densidade da água igual a 1.  

Os pesos dos insumos utilizados nas preparações foram padronizados, 

considerando-se a média em triplicada. Quando o coeficiente de variação fosse maior 

que 10%, a pesagem repetia-se as pesagens. 

 

Quadro 3 - Detalhamento dos itens da ficha técnica padrão. 

 Nome fantasia (p.e. Estrogonofe)  

 Denominação técnica com a descrição da preparação e identificação dos principais 

ingredientes (p.e. picadinho de carne com tomates e creme de leite)  

 Descrição do grupo do cardápio a que pertence (p.e. prato proteico). Um cardápio 

de grande refeição completo, compreende: entradas (frias e quentes), prato principal 

ou protéico; guarnição; acompanhamentos; sobremesas e bebidas (alcoólicas e não 

alcoólicas). Ainda será considerado produções de lanche incluindo bolos, biscoitos, 

tortas (doces e salgadas), frutas, cereais, iogurtes, queijos, bebidas (sucos, chás, 

refrescos, sorvetes.  
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 Listagem detalhada dos ingredientes, que permita a separação prévia de todos os 

alimentos a serem utilizados. Sendo os alimentos apresentados por ordem de 

inclusão na receita, especificando como cada um será utilizado (p.e. cebola fatiada);  

 A descrição das quantidades será apresentada em medidas padronizadas 

americanas (Anexo 1) e em gramas, para facilitar a mensuração dos ingredientes;  

 Técnica de preparo redigida no infinitivo a fim de manter uma abordagem impessoal, 

com o maior grau de a fim de facilitar o entendimento e a repetibilidade.  

 Lista de utensílios e equipamentos necessários  

 Rendimento total da receita (g)  

 Número de porções  

 Tamanho da porção (g e medida caseira) 

 

 

3.2.4 Análise da composição nutricional das receitas 

 

A análise nutricional das preparações foi realizada utilizando os valores 

apresentados no Banco de dados do Projeto BFN, em fase de finalização, que será 

disponibilizado oportunamente pelo Ministério do Meio Ambiente. Para os alimentos 

que não estavam presentes neste banco foi utilizada a Tabela de Composição 

Química de Alimentos TACO (UNICAMP, 2011). Os itens calculados, apresentados 

no peso da porção foram: energia (kcal), carboidratos (g), proteínas (g), gorduras 

totais(g), gorduras trans (g) fibras alimentares (g) e sódio (mg). 

 

3.2.5  Produção de material fotográfico 

 

Os registros fotográficos das espécies in natura e das produções culinárias 

foram produzidos em alta resolução, com no mínimo 300 dpis. Foram realizados em 

estúdio montado em área contígua ao local de preparo dos alimentos, a fim de que 

não se perdessem as características sensoriais após o preparo. Para a produção das 

fotos foram empregados equipamentos e técnicas de iluminação especificas. Os 

registros fotográficos forma ambientados com a utilização de enxoval gastronômico, 

tais como pratos decorados, toalhas, talheres, xícaras, copos e guardanapos.  
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Todo material fotográfico produzido foi tratado e finalizado para uso gráfico em 

arquivo digital, no formato TIF, tamanho 20x30Cm, em cores. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Proposição e desenvolvimento das preparações 

 

Em encontro que ocorreu nos Laboratórios Pedagógicos de cozinha do CCBS, 

e reuniu representantes da UPM e UNIFESP, foi realizada oficina de avaliação e 

discussão sobre potencialidades de usos dos produtos. Nesta ocasião foram 

realizadas proposições de usos e demandada a entrega de receitas entre as partes 

(Figura 1). 

 

  

  

Figura 1 - Registros fotográficos da Oficina de avaliação dos frutos e proposição de receitas. 

São Paulo, 2017. 

 
 

Dentre os convites de participação externa recebemos dois retornos: da chefe 

Helena Rizzo, proprietária do Restaurante Maní, que nos agraciou cedendo para o 

livro a preparação “Bochecha de boi com tutano e purê de taioba”; e a Chefe Mara 

Salles, proprietária do Restaurante Tordesilhas, que gentilmente cedeu ao livro a 

preparação “Anglaise de Pequi”. 

Foram propostas e executadas 38 preparações. Após avaliação de viabilidade 

foram selecionadas para envio ao Livro de espécies nativas brasileiras, para 

representar a região Sudeste 30 preparações (84%) (Tabela 1). 
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Tabela 1-  Distribuição das preparações propostas e validadas para representar a 

região sudeste do Brasil no livro de receitas de espécies nativas. São Paulo, 2017. 

ESPÉCIE PREPARAÇÕES 

Nome científico 
Nome 

popular 
Propostas  Validadas 

Psidium cattleianum Sabine Araçá 7 5 

Genipa americana L. Jenipapo 7 5 

Caryocar brasiliense Cambess. Pequi 5 5 

Talinum paniculatum (Jacq.) 

Gaertn. 
Major-gomes 6 6 

Hancornia speciosa Gomes. Mangaba 7 4 

Xanthosoma taioba E.G.Gonç. Taioba 6 5 

                                                 Total 38 30 

 

 

4.2 Distribuição segundo contribuição ao cardápio 

 

 A figura 2 apresenta as preparações classificadas segundo contribuição ao 

cardápio.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Distribuição em porcentagem das preparações validadas segundo contribuição ao 

cardápio. São Paulo, 2017. 
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4.3 Validação das medidas padronizadas  

 

 Na tabela 2 são apresentados os pesos das medidas padronizadas dos 

insumos utilizados nas preparações. 

 

Tabela 2 - Pesos dos insumos utilizados nas preparações do estudo segundo medidas 

padronizadas. São Paulo, 2018. 

 

Ingredientes 

Medida Padronizada 

Xícara de 
chá 

½ 
Xícara 
de chá 

Colher de 
sopa 

½ colher de 
sopa 

Colher de 
chá 

½ colher 
de chá 

240 ml 120 ml 15 ml 7,5 ml 5 ml 2,5 ml 

Abobora em cubos (3x3) crua 140 70 - - - - 

Açúcar cristal 220 110 13,0 6,5 4,5 - 

Açúcar mascavo 130 65 8 - - - 

Açúcar refinado 200 100 12,0 6,0 4,0 - 

Amendoim sem pele 140 70 12 6 - - 

Amido de milho 110 55 7,0 - - - 

Arroz arbóreo 200 100 - - - - 

Azeitona sem caroço - 40 12 7 - - 

Batata doce em rodelas 140 80 - - - - 

Bicarbonato de sódio - - 15 7,5 5,0 - 

Canela em pó - - 6,0 3,0 2,0 1,0 

Cebola picada 120 60 9,0 - - - 

Cebolinha verde picada 50 25 4,0 2,0 - - 

Cravo da índia - - - 3,0 2,0 1,0 

Creme de leite 250 125 15 7,5 - - 

Doce de araçá  140 - - - - 

Farinha de trigo 120 60 8,0 4,0 2,5  

Feijão fradinho cru 180 90 - - - - 

Fermento em pó - - 12,0 6,0 3,0 2,0 

Fubá mimoso 140 70 9,0 - - - 

Gelatina sem sabor - - 10,0 5,0 3,0 1,5 

Hortelã limpa 12 6,0 1,0 - - - 

Iogurte natural 250 125 17,0 - - - 

Leite de coco 250 125 16,0 - - - 

Leite em pó integral 90 45 6,0 3,0 2,0 1,0 

Maçã sem casca ralada 200 100 - - - - 

Mandioca cozida 180 90 - - - - 

Manteiga com ou sem sal 200 100 14,0 7,0 5,0  

Mel - - 22 - - - 

Mostarda - - 16 8,0 5,0 - 
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Óleos e azeite d=0,9* 220 110 14 7,0 5,0 2,5 

Pequi em lascas 120 60 12 - - - 

Pimentão em cubos 2 cm 120 60 10 - - - 

Pinhões cozidos 200 100 - - - - 

Polvilho azedo 150 75 10,0 - - - 

Queijo minas padrão 120 60 - - - - 

Sal refinado   15,0 8,0 5,0 2,5 

Salsinha picada 30 15 2,0 1,0   

Semente de girassol - 60 8,0 4,0 3,0 1,5 

Taioba branqueada 140 70 - - - - 

Tomate picados 150 75 - - - - 

Tomilho fresco - - 1,5 1,0 0,5 0,3 

 

4.4 Fichas técnicas e registros fotográficos  

 

4.4.1 Araçá (Psidium cattleianum Sabine) 
 

O araçá (Psidium cattleianum Sabine), é uma planta nativa do Cerrado 

brasileiro, abrangendo inclusive a Região Nordeste e Sul do Brasil, possui definição 

do tupi-guarani “fruta com olhos voltados para o céu’’. Os frutos apresentam a 

coloração amarela ou vermelha, o que sugere que a espécie possa ser dividida em 

dois morfotipos denominados araçá-amarelo e araçá-vermelho (LORENZI, 1992). O 

gênero Psidium é encontrado no sul do México até a província de Buenos Aires, oeste 

das índias (ilhas do caribe) e dois arquipélagos no Pacífico de Galápagos e as ilhas 

Revillagigedo (SOARES-SILVA; PROENÇA, 2008). 

Segundo Rocha et al. (2008), Psidium cattleianum possui diferentes 

denominações taxonômicas específicas e isto se deve ao fato de não haver consenso 

entre os especialistas, além de as categorizações não serem utilizadas no momento 

das determinações. Análises prévias indicaram que ocorrem diferenças na anatomia 

do lenho, na morfologia foliar e na coloração dos frutos dos dois morfotipos de Psidium 

cattleianum. 

É uma espécie arbustiva, podendo atingir até 2,5 a 6m de altura, e apresenta 

frutos globosos, macios quando estão maduros, sabor doce e ácido muito apreciado 

pelos regionalistas (ALVARENGA et. al. 2013; IM et al. 2012; JUN et al. 2011; 

LORENZI, 1992; MEDINA et al. 2011). 
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Esse gênero se caracteriza por apresentar: folhas simples e opostas, com típica 

venação broquidódroma, e flores solitárias, axilares ou em pequenos racemos, dicásio 

ou brotrióides. As flores são pentâmeras e os botões maduros variam entre 4 mm a 

15 mm; o cálice possui morfologia variável, oscilando de cupuliforme até caliptrato e, 

raramente, apendiculado; as pétalas são livre e alternadas, de cor branca ou creme; 

há muitos estames variando de 60 a 320, arranjados em  2 a 12 verticilos; ovário 

ínfero, com dois 2 a 5 lóculos e alguns a muitos óvulos por lóculos, com placentação 

intrusiva; frutos com muitas sementes; sementes com testa óssea e embrião coclear 

com cotilédones  apicais (SOARES-SILVA; PROENÇA, 2008). 

Os frutos adstringentes ou ácidos demais do araçá são utilizados na produção 

de doces, como os doces de pasta e de corte, este último mais conhecido como 

marmelada-de-araçá, sendo de sabor semelhante aos doces de goiaba e às 

goiabadas (BRASIL, 2015). 

 

Figura 3 - Preparações desenvolvidas com Araçá (Psidium cattleianum Sabine). São 

Paulo 2017. 
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4.4.1.1 – Fichas Técnicas e Registros fotográficos preparações com Araçá 

 

4.4.1.1.1 – Ficha Técnica – Crostata de Araçá 

1. Nome fantasia – Crostata de araçá 
2. Nome técnico – Torta de massa amanteigada com recheio de doce de araçá 
3. Grupo do cardápio – Sobremesa / Lanche 
4. Ingredientes  

 
Doce de araçá 

Açúcar refinado – 150g- ¾ xícara de chá 
Polpa de araçá – 240 g – 1 xícaras de chá 

 
Massa Crostata 

Farinha de trigo refinada – 280g – 2 ¼ xícara de chá 
Manteiga sem sal - 200g -1 xícara de chá 
Açúcar refinado – 150 g – ¾ de xícara de chá 
Ovo de galinha médio – 50 g –  1 unidade 
Gema – 40 g- 2 unidades  

 
Ficha técnica 

Ingredientes Quantidade g 
 

Medida padronizada 
 

Açúcar 150 ¾ xícara de chá 
Polpa de araçá 240 1 xícaras de chá 
Farinha de trigo 280 2 ¼ xícara de chá 
Manteiga 200 1 xícara de chá 
Açúcar refinado  150 ¾ de xícara de chá 
Ovo de galinha médio 50 1 unidade 
Gema de galinha  40 2 unidades 
 
Técnica de preparo  
Doce de araçá 
1. Em uma panela cozinhar a polpa e o açúcar em fogo brando. 
2. Mexer até soltar do fundo da panela e engrossar.  
3. Retirar do fogo e bater por cerca de 5 minutos. 
4.  Deixar esfriar. 
Crostata 
1. Para o preparo da massa, misturar a farinha e a manteiga na batedeira até fazer 

uma farofa grossa. 
2. Juntar o restante do açúcar, um ovo inteiro e duas gemas, bater levemente até 

formar uma massa homogênea. 
3. Enrolar a massa em plástico filme e guardar na geladeira por no mínimo 30 

minutos antes de usar. 
4. Abrir 200g de, cobrir o fundo e a lateral da forma. 
5. Com 100g de massa, fazer um trançado de massa para a decoração da torta. 
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6. Assar a torta por aproximadamente 35 minutos ou até dourar levemente. 
 
Utensílios e equipamentos 

 Colher 
 Batedeira 
 Forma de aro 24 
 Rolo 
 Plástico filme 
 Fogão 
 Panela 
 Geladeira 

 
Rendimento total da receita: 1100g 
Número de porções: 16 porções 
Tamanho da porção:  g – 1 fatia 
 
Informação Nutricional da porção  
Energia (Kcal) 252 
Proteínas (g) 32 
Gorduras Totais (g) 3,7 
Gorduras Trans (g) 6,4 
Carboidratos disponíveis 
(g) 

6,4 

Fibra alimentar (g) 0,0 
Sódio (mg)  11 

 
Rendimento:  

Número de porções: 12 porções  
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Figura 4 - Registros fotográficos -Crostata de Araçá 
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4.4.1.1.2 – Ficha Técnica – Creme gelado de Araçá 

 

5. Nome fantasia – Creme gelado de araçá 
6. Nome técnico – Creme aerado preparado com polpa de aracá congelada, 

gelatina, açúcar e creme de leite 
7. Grupo do cardápio – sobremesa 
8. Ingredientes  

 
Polpa de araçá congelada– 240g – 1 xícara de chá  
Água fervente – 120g – ½ xícara de chá 
Gelatina em pó sem sabor – 12g – 1 colher de sopa  
Creme de leite – 180g – ¾ xícara de chá   
Açúcar refinado – 70 g – 5 colheres de sopa  
 

Ficha técnica 
Ingredientes Quantidade g 

 
Medida padronizada 

 
Polpa de araçá congelada 240 1 xícara de chá 
Água fervente 120 ½ xícara de chá 
Gelatina em pó sem sabor 12 1 colher de sopa 
Creme de leite 180 ¾ de xícara de chá 
Açúcar refinado 70  5 colheres de sopa 
 
Técnica de preparo 

1. Cortar em pedaços menores a polpa de araçá congelada. Não deixar 
descongelar.  

2. Ferver a água e colocar no liquidificador. Manter o liquidificador ligado e 
acrescentar nesta ordem os demais ingredientes: gelatina em pó sem sabor, 
metade da polpa de araçá congelada, o creme de leite, a outra metade da polpa 
de araçá e o açúcar. 

3. Colocar em taças e levar a geladeira. 
 
Utensílios e equipamentos 

 Liquidificador 
 Recipiente de vidro  
 Refrigerador 

 
Rendimento total da receita: 600g 
Número de porções: 6 porções 
Tamanho da porção: 100 g – 1 taça  
 
Informação Nutricional da porção  
Energia (Kcal) 133 
Proteínas (g) 1 
Gorduras Totais (g) 7 
Gorduras Trans (g) 0 
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Carboidratos disponíveis 
(g) 

16 

Fibra alimentar (g) 2 
Sódio (mg)  17 
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Figura 5 - Registros fotográficos – Creme gelado de Araçá 
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4.4.1.1.3 – Ficha Técnica – Costelinha de Porco ao Molho Barbecue de Araçá 

 

1. Nome fantasia – Costelinha de porco ao molho barbecue de araçá 
2. Nome técnico – Costela de porco assada com molho estilo barbecue feito à 

base de Araçá com especiarias 
3. Grupo do cardápio – Prato principal 
4. Ingredientes 

 
Costela de porco – 1 kg  
Sal refinado – 2,5 – 1/2 colher de chá 
Pimenta do reino- à gosto 
Óleo de canola - 14g – 1 colher de sopa  
Cebola branca picada em brunoise – 120 g – 1 xícara de chá 
Açúcar mascavo – 180g – ¾ xícara de chá 
Polpa de araçá – 240g – 1 xícara de chá 
Suco de limão – 30 g – 2 colheres de sopa 
Molho inglês – 30 g – 2 colheres de sopa 
Vinagre balsâmico - 30 g – 2 colheres de sopa 
Sal refinado – 2,5g – ½ colher de chá 
Pimenta-do-reino – a gosto  
 

Ficha técnica 
Ingredientes Quantidade g Medida padronizada 

 
Costela de porco 1000 - 
Sal refinado 2,5 ½ colher de sopa 
Pimenta do reino moída - a gosto 
Açúcar mascavo 100 ½ xícara de chá 
Polpa de araçá 240 1 xícara de chá 
Óleo de canola 14 1 colher de sopa 
Cebola branca 120 1 xícara de chá 
Açúcar mascavo 30 4 colheres de sopa 
Pimenta-do-reino - - 
Suco de limão 30 2 colheres de sopa 
Molho inglês 30 2 colheres de sopa 
Vinagre balsâmico 30 2 colheres de sopa 
Sal refinado 2,5 1 colher de chá 
 
Técnica de preparo  
1. Aquecer o forno a 180°C. 
2. Forrar uma assadeira com papel alumínio, em quantidade suficiente para envolver 

a peça de costela. 
3. Colocar a costela no papel alumínio e temperar com o sal e a pimenta dos dois 

lados. 
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4. Deixar a parte da costela com maior quantidade de carne virada para o lado de 
cima e envolver o papel alumínio na peça de carne vedando bem. 

5. Levar a assadeira ao forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente por 1 e 30 
minutos. 

6. Para o molho barbecue de araçá, em uma panela, aquecer o óleo e colocar a 
cebola para dourar. 

7. Em seguida, acrescentar os demais ingredientes e deixar apurar até a textura de 
um molho espesso. 

8. Após 1 e meia de forno retirar a costela e pincelar o molho barbecue por toda a 
superfície.  

9. Envolver a costela novamente no papel alumínio e levar ao forno por mais 30 
minutos. 

10. Retirar o papel alumínio, pincelar com molho e levar ao forno por mais 10 minutos 
para dourar. 

11. Servir com o molho barbecue. 
 

Utensílios e equipamentos 
 Fogão 
 Assadeira 
 Papel alumínio 
 Pincel culinário 

 
Rendimento total da receita: 1100 g 
Número de porções: 6 porções 
Tamanho da porção: 180g  
 
Informação Nutricional da porção  

 
 
 
 
 

 
  

Energia (Kcal) 727 
Proteínas (g) 28 
Gorduras Totais (g) 32 
Gorduras Trans (g) 0 
Carboidratos disponíveis 
(g) 

24 

Fibra alimentar (g) 2,9 
Sódio (mg)  254 
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Figura 6 - Registros fotográficos - Costelinha ao molho barbecue de araçá 
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4.4.1.1.4 – Ficha Técnica – Suflé de doce de araçá 

1. Nome fantasia – Souflê de araçá com calda cremosa 
2. Nome técnico – Preparação aerada a base de clara em neve e doce de 

Araçá, acompanhada de calda de catupiry. 
3. Grupo do cardápio – sobremesa 
4. Ingredientes 

 
Açúcar – 150 – ¾ xícara de chá 
Polpa de araçá – 240g – 2 xícaras de chá  
Manteiga sem sal - 14 g – 1 colher de sopa 
Claras de ovos – 120 g – 4 unidades 
Sal- 1,25 g- ¼ de colher de chá 
Requeijão cremoso – 180 g – ¾ xícara de chá 
Leite -120 g – ½ xícara de chá 
 

Ficha técnica 
Ingredientes Quantidade g 

 
Medida padronizada 

Açúcar 150 ¾ xícara de chá 
Polpa de araçá 240 1 xícara de chá 
Manteiga 14 1 colher de sopa 
Clara de ovos 120 4 claras 
Sal 1,25 ¼ de colher de chá 
Queijo catupiry 180 1 xícara de chá 
Leite 120 ¾ de xícara de chá 
 
Técnica de preparo  
1. Preparar o doce de araçá.  
2. Em uma panela cozinhar a polpa de araçá e açúcar em fogo branco.  
3. Mexer até engrossar e soltar do fundo da panela.  
4. Retirar do fogo e bater por cerca de 5 minutos. 
5. Deixar esfriar. 
6. Para a calda misturar o queijo ao leite e aquecer em banho-maria até completa 

homogeneização. 
7. Bater as claras em neve e adicionar o sal quando as claras começarem a subir. 
8. Adicionar as claras em neve ao doce de araçá delicadamente. 
9. Colocar a massa de souflê em potes de porcelana untados (cerca de 2/3 do 

volume) e levar ao forno para dourar. 
10. Servir imediatamente com a calda. 

 
Utensílios e equipamentos 

 Fogão 
 Colher 
 Panela 
 Potes de porcelana para souflê (ramequins) 

 
Rendimento total da receita: 710g 
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Número de porções: 10 porções 
Tamanho da porção: 70 g – 1 ramequim (pote de porcelana) 
 
Informação Nutricional da porção  
Energia (Kcal) 118 
Proteínas (g) 3,8 
Gorduras Totais (g) 5,8 
Gorduras Trans (g) 0 
Carboidratos disponíveis 
(g) 

11 

Fibra alimentar (g) 1,2 
Sódio (mg)  174 
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Figura 7 - Registros fotográficos - Souflê de doce de araçá com calda cremosa 
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4.4.1.1.5 – Ficha Técnica – Travesseiro de araçá com queijo meia-cura 

1. Nome fantasia – Travesseiro de geleia de araçá com queijo meia cura 
2. Nome técnico – Massa filo assada recheada com geleia de araçá e vinho 

branco com queijo meia cura 
3. Grupo do cardápio – Sobremesa 
4. Ingredientes  

 
Geleia 

Polpa de araçá – 240g – 1 xícara de chá 
Açúcar refinado – 200g – 1 xícara de chá 
Vinho branco seco – 120g – ½ xícara de chá 
Pectina em pó – 6g – 1 colher de sopa 
 

Travesseiro 
Geleia de araçá com vinho – 380 g - 1 xícara de chá 
Massa filo – 300g – 1 embalagem 
Manteiga sem sal– 70g – 5 colheres de sopa 
Queijo minas meia cura – 250 g  
Açúcar de confeiteiro – 50g – 4 colheres de sopa 
 
Ingredientes Quantidade g 

 
Medida padronizada 

Polpa de araçá 240 1 xícara de chá 
Açúcar refinado 200 1 xícara de chá 
Vinho branco seco 120 ½ xícara de chá 
Pectina em pó 6 1 colher de sopa 
Massa filo 300 - 
Manteiga sem sal 70 5 colheres de sopa 
Queijo minas meia cura 250 - 
Açúcar de confeiteiro 50 4 colheres de sopa 
 
Técnica de preparo 
Geleia 

1. Em uma panela acrescentar a polpa de araçá, metade do açúcar e o vinho. 
2. Levar ao fogo brando e mexer. 
3. Separadamente misturar o restante do açúcar à pectina. 
4. Quando levantar fervura acrescentar o açúcar com a pectina e misturar 

rapidamente para não formar grumos. 
5. Mexer continuamente até ponto de geleia. 
6. Desligar o fogo e esperar esfriar antes da montagem dos travesseiros. 
7. Cortar o queijo em retângulos de aproximadamente 12,0x1,5x1,0. 
8. Pincelar manteiga na massa filo e cortar retângulos de 30x15. 
9. Para a montagem do travesseiro colocar três folhas de massa, 1 pedaço de 

queijo e 2 colheres de sopa de geleia.  
10. Juntar primeiro as laterais externas da massa sobre o recheio e enrolar 

formando o travesseiro. 
11. Dispor em assadeira e colocar para assar em forno pré-aquecido a 180°C por 

aproximadamente 15 minutos ou até dourar. 
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12. Ainda quente com o auxílio de uma peneira pequena polvilhar açúcar de 
confeiteiro sobre os travesseiros e servir. 
 

Utensílios e equipamentos 
 Assadeira 
 Pincel culinário 
 Faca 
 Colher 
 Peneira pequena 

 
Rendimento total da receita: 1060 g 
Número de porções: 16 porções 
Tamanho da porção: 65 g – ½ unidade 
 
Informação Nutricional da porção  
Energia (Kcal) 211 
Proteínas (g) 5,0 
Gorduras Totais (g) 7,4 
Gorduras Trans (g) 0 
Carboidratos disponíveis (g) 28 
Fibra alimentar (g) 1,4 
Sódio (mg)  155 
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Figura 8 - Registros fotográficos – Travesseiro de araçá com queijo meia-cura 
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4.4.2 Jenipapo (Genipa americana L) 

 
 
 

 

Figura 9 - Preparações desenvolvidas com Jenipapo (Genipa americana L). São 
Paulo 2017. 
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4.4.2.1 – Fichas Técnicas e Registros fotográficos preparações com Jenipapo 

 

 4.4.2.1.1 – Ficha Técnica – Pão de Campanha de Jenipapo 

1. Nome fantasia – Pão de campanha de jenipapo  
2. Nome técnico – Pão rústico de jenipapo  
3. Grupo do cardápio – Pães 
4. Ingredientes  
 

Farinha de trigo refinada– 180g – 1 ½ xícara de chá 
Fermento biológico seco instantâneo - 2g - 1 colher de café 
Polpa de jenipapo -120g -½ xícara de chá 
Azeite extra virgem – 7g – ½ colher de sopa 
Sal refinado– 2,5 – ½ colher de chá 
Óleo de soja (para untar a assadeira)- 5g - 1 colher de chá 
 

Ficha técnica 
Ingredientes Quantidade g Medida caseira 

Farinha de trigo refinada 180 1 ½ xícara de chá 
Fermento biológico seco 2 1 colher de café 

Polpa de jenipapo 120 ½ xícara de chá 
Azeite de oliva 7 ½ colher de sopa 

Sal refinado 2,5 ½ colher de chá 
Óleo de soja 5 1 colher de chá 

 
Técnica de preparo 
11. Para o preparo da massa, misturar a farinha, o fermento, a polpa de jenipapo e a 

água.  
12. Sovar até formar uma massa. Incorporar o azeite.  
13. Quando formar uma massa homogênea, acrescentar o sal.  
14. Se a massa ainda estiver úmida acrescentar um pouco de farinha de trigo. 
15. Sovar até a assa ficar bastante elástica e lisa (ponto de véu). 
16. Dividir a massa em dois, bolear e deixar descansar coberta com um filme plástico, 

por cerca de 20 minutos. 
17. Modelar conforme desejar. 
18. Colocar em uma assadeira untada com óleo e fermentar até dobrar de volume. 
19. Assar a 190ºC por aproximadamente 10 minutos. 
20. Retirar do forno e resfriar sobre uma grelha. 

 
Utensílios e equipamentos 

1. Filme plástico 
2. Assadeira 
3. Forno 
4. Grelha 

 
Rendimento total da receita: 350g 
Número de porções: 6 porções 
Tamanho da porção: 50g – 1 fatia 
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Informação Nutricional da porção  
Energia (Kcal) 130 
Proteínas (g) 3,4 
Gorduras Totais (g) 1,3 
Gorduras Trans (g) 0,7 
Carboidratos disponíveis (g) 22 
Fibra alimentar (g) 1,6 
Sódio (mg)  143 
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Figura 10 - Registros fotográficos - Pão de Campanha de Jenipapo 
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 4.4.2.1.2 – Ficha Técnica – Queijo coalho grelhado com geleia de jenipapo 

e pimenta 

 
1. Nome fantasia – Queijo coalho grelhado com geleia de jenipapo e 
pimenta 
2. Nome técnico – Queijo coalho grelhado com geleia de jenipapo com e 
pimenta dedo de moça 
3. Grupo do cardápio – Entrada/ Petisco 
4. Ingredientes  

 
Maçã gala sem casca ralada– 100g – 1 xícara de chá 
Polpa de jenipapo – 240g – 1 xícara de chá 
Açúcar – 200g – 1 xícara de chá 
Água – 360g – 1 ½ xícara de chá 
Alho picado – 4 g – 1 dente de alho 
Pimenta dedo de moça sem semente picada – 14g – 1 colher de sopa 
Sal refinado– 2,5g – ½ colher de chá 
Queijo coalho em cubos – 500g – 2 ½ xícaras de chá 
 

Ficha técnica 
Ingredientes Quantidade g Medida caseira 

Maçã gala sem casca ralada 100 ½ de xícara de chá 
Polpa de jenipapo 240 1 xícara de chá 

Açúcar 200 1 xícara de chá 
Água 360 1 ½ xícara de chá 

Alho picado 4 1 dente de alho 
Pimenta dedo de moça 14 1 colher de sopa 

Sal refinado 2,5 ½ colher de chá 
Queijo coalho 500 2 ½ xícaras de chá 

 
Técnica de preparo 
1. Em uma panela, adicionar a maçã, a polpa de jenipapo, o açúcar, o alho, a 

pimenta, o sal e a água. 
2. Misturar e cozinhar em fogo baixo por 25 minutos ou até ficar em ponto de geleia. 
3. Em um frigideira grelhar o queijo de todos os lados. 
4. Ainda quente servir o queijo com a geleia.  

 
Utensílios e equipamentos 
 Colher 
 Faca 
 Panela 
 Fogão 
 Ralador 
 Grelha 
 Tigela 

 
Rendimento total da receita: 1010g 
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Número de porções: 20 porções 
Tamanho da porção: 50 g –2 cubos de queijo e 1 colher de sopa de geleia 
 
Informação Nutricional da porção  
Energia (Kcal) 113 
Proteínas (g) 4,3 
Gorduras Totais (g) 5,6 
Gorduras Trans (g) 0,0 
Carboidratos disponíveis 
(g) 

11 

Fibra alimentar (g) 0,3 
Sódio (mg)  173 
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Figura 11 - Registros fotográficos Queijo coalho grelhado com geleia de jenipapo e 
pimenta.  
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4.4.2.1.3 – Ficha Técnica – Carne à moda da bocaina com polenta cremosa 

 
1. Nome fantasia – Carne à moda da bocaina com polenta cremosa 
2. Nome técnico – Carne de panela marinada e cozida em polpa de jenipapo 

com pinhão acompanhada de polenta cremosa de fubá mimoso. 
3. Grupo do cardápio – Prato Principal 
4. Ingredientes  

 
Coxão mole – 500g  
Alho roxo picado – 8g – 2 dentes de alho 
Louro – 2 folhas 
Sal refinado– 5 g – 1 colher de chá 
Polpa de jenipapo – 240g - 1 xícara de chá 
Pimenta do reino preta moída – à gosto 
Óleo de milho – 28g – 2 colheres de sopa 
Cebola branca – 60g – ½ xícara de chá 
Tomates picados- 300g – 2 xícaras de chá 
Pinhões cozidos descascados – 300g – 1 ½ xícara de chá 
Salsinha picada - 15 g- ½ xícara de chá 
Cebolinha verde picada – 25 g – ½ xícara de chá 
Água quente – 480g – 2 xícaras de chá 
Manteiga sem sal – 28g – 2 colheres de sopa 
Água filtrada – 2 litros – 8 xícaras de chá 
Sal refinado – 2,5g – ½ xícara de chá 
Fubá mimoso –  280g – 2 xícaras de chá 

 
Ficha técnica 

Ingredientes Quantidade g Medida caseira 
Coxão mole 500 -  
Alho roxo 6 2 colheres de sopa 
Louro 2 2 folhas 
Sal refinado 5 1 colher de chá 
Polpa de jenipapo 240 1 xícara de chá 
Pimenta do reino preta moída -  à gosto 
Óleo de milho 28 2 colheres de sopa 
Cebola branca 60 ½ xícara de chá 
Tomates picados 300 2 xicaras de chá 
Pinhões cozidos 
descascados 

300 1 ½ xícara de chá 

Salsinha picada 15 ½ xícara de chá 
Cebolinha verde picada 25 ½ xícara de chá  
Água filtrada 480 2 xícaras de chá 
Manteiga sem sal 28 2 colheres de sopa 
Água filtrada 2000 8 xícaras de chá 
Sal refinado 2,5  ½ colher de chá 
Fubá mimoso 280 2 xícaras de chá 
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Técnica de preparo 
1. Cortar a carne em cubos grandes. 
2. Temperar com alho, louro, sal, polpa de jenipapo e pimenta e deixar marinar por 

pelo menos 1 hora. 
3. Em uma panela aquecida, acrescentar óleo e dourar a carne.  
4. Em seguida, juntar a cebola, os tomates, os pinhões cozidos, metade da salsinha 

e metade da cebolinha. 
5. Corrigir o sal e a pimenta. 
6. Acrescentar água quente até cobrir e deixar cozinhar até ficar macia. 
7. Para preparar a polenta cremosa em uma panela acrescentar a manteiga, o sal e 

água. 
8. Levar ao fogo e quando ferver acrescentar o fubá em chuva mexendo sempre. 
9. Quando o fubá estiver cozido servir com a carne. 
 
Utensílios e equipamentos 
 Faca 
 Fogão 
 Tábua de cortes 
 Colher 
 Tigela 

 
Rendimento total da receita: 2400g 
Número de porções: 8 porções 
Tamanho da porção: 300g – 1 colher de servir de polenta e 1 colher de servir de 
carne  
 
 
Informação Nutricional da porção  
Energia (Kcal) 434 
Proteínas (g) 23 
Gorduras Totais (g) 12 
Gorduras Trans (g) 0,0 
Carboidratos disponíveis (g) 31 
Fibra alimentar (g) 8,4 
Sódio (mg)  424 
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Figura 12 - Registros fotográficos - Carne à moda da bocaina com polenta cremosa 
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4.4.2.1.4 – Ficha Técnica – Manjar de coco com calda de jenipapo ao vinho 

1. Nome fantasia – Manjar de coco com calda de jenipapo ao vinho 
2. Nome técnico – Creme assado e gelado de coco com calda de jenipapo e 

vinho tinto 
3. Grupo do cardápio – Sobremesa 
4. Ingredientes  

 
Manjar 

Amido de milho – 110g – 1 xícara de chá 
Açúcar refinado – 150g – ¾ xícara de chá 
Leite de coco – 190 g – ¾ de xícara de chá 
Leite integral – 960 ml – 4 xícaras de chá 

 
Calda de jenipapo 
 Polpa de jenipapo – 240g – 1 xícara de chá 
 Água filtrada- 240g – 1 xicaras de chá 
 Açúcar cristal -200g – 1 xícara de chá 
 Vinho tinto – 240 g – 1 xícara de chá 
 Canela em pau -2 g 

Cravo da índia - 3g – 1 colher de chá 
 
Ficha técnica 

Ingredientes Quantidade g Medida padronizada 
Amido de milho 110 1 xícara de chá 
Açúcar refinado 150 ¾  xícara de chá 
Leite de coco 190 1 xícara de chá 
Leite integral 960 4 xícaras de chá 
Polpa de jenipapo 240 1 xícara de chá 
Água filtrada 240 2 xícaras de chá 
Açúcar cristal 200 1 xícara de chá 
Vinho tinto 240 1 xícara de chá 
Canela em pau 2 - 
Cravo da índia 3 1 colher de chá 
 
Técnica de preparo 
Manjar 
5. Em uma panela, colocar o amido, o açúcar e o leite de coco. Misturar bem até que 

todos os ingredientes se dissolvam. 
6. Acrescentar o leite, misturar bem e levar ao fogo mexendo sempre até engrossar, 

observando o fundo da panela.  
7. Colocar o manjar em formas individuais e aguardar resfriar. 
8.  Levar para a geladeira por 12 horas. 

 
Calda de jenipapo 
1. Em uma panela colocar o açúcar e a água.  
2. Levar ao fogo e aguardar formar uma calda em ponto de fio. 
3. Acrescentar à panela a polpa de jenipapo, o vinho, a canela e o cravo 
4. Continuar a cocção em fogo médio até obter uma calda espessa. 
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5. Desligar o fogo e transferir a calda para outro recipiente. 
6. Esfriar sob refrigeração e servir com a manjar. 

 
Utensílios e equipamentos 
 Fogão 
 Colher 
 Panela 
 Recipiente de vidro  
 Forma 
 Geladeira 

 
Rendimento total da receita: 1800g 
Número de porções: 18 porções 
Tamanho da porção: 120g – 1 taça 
 
Informação Nutricional da porção  
Energia (Kcal) 205 
Proteínas (g) 2,8 
Gorduras Totais (g) 5,0 
Gorduras Trans (g) 0,0 
Carboidratos disponíveis (g) 29 
Fibra alimentar (g) 1,0 
Sódio (mg)  30 
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Figura 13 - Registros fotográficos - Manjar de coco com calda de jenipapo ao vinho. 
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4.4.2.1.5 – Ficha Técnica – Bolo azul mesclado de Jenipapo 

1. Nome fantasia – Bolo azul mesclado de Jenipapo 
2. Nome técnico – Bolo azul mesclado preparado com jenipapo verde. 
3. Grupo do cardápio – Lanches  
4. Ingredientes  

 
Manteiga sem sal – 14 g – 1 colher de sopa 
Farinha de trigo - 12 g – 1 colher de sopa 
Farinha de trigo – 240 g – 2 xícaras de chá 
Açúcar refinado – 200g – 1 xícara de chá 
Fermento em pó – 12 gramas – 1 colher de sopa 
Ovos– 200g – 4 unidades 
Óleo de soja – 165 g – ¾ xícara de chá 
Leite integral – 240 g – 1 xícara de chá 
Jenipapo verde sem casca – 20 g – aproximadamente ¼ de um fruto médio 

 
Ficha técnica 

Ingredientes Quantidade g 
 

Medida padronizada 

Manteiga sem sal 14 1 colher de sopa 
Farinha de trigo refinada 12 1 colher de sopa 
Farinha de trigo  240 2 xícaras de chá 
Açúcar refinado 200 1 xícara de chá 
Fermento em pó 14 1 colher de sopa 
Ovos  200 4 unidades 
Óleo de soja 165 ¾ xícara de chá 
Leite integral  240 1 xícara de chá 
Jenipapo verde sem casca  20 ¼ do fruto 
 
Técnica de preparo 
Manjar 

1. Pré-aquecer o forno a 200ºC. 
2. Untar com manteiga e enfarinhar a forma. 
3. Separadamente peneirar a farinha de trigo. 
4. Acrescentar os demais ingredientes secos, a farinha, o açúcar, o fermento em 

pó. 
5. Dividir os ingredientes secos e duas partes. 
6. Bater no liquidificador os ovos, o óleo e o leite.  
7. Retirar metade do liquido do liquidificador e reservar. 
8. Acrescentar ao liquidificador o jenipapo verde cortado em pedaço e 

homogeneizar. 
9. Misturar as partes liquidas as partes secas obtendo-se duas massas de bolo. 
10. Distribuir na forma primeiro a massa sem jenipapo e depois a massa de bolo 

com jenipapo. 
11. Assar por aproximadamente 20 a 25 minutos ou até ao enfiar um palito no bolo 

o mesmo saia limpo. 
12. Servir morno ou em temperatura ambiente. 
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Utensílios e equipamentos 
 Recipiente 
 Liquidificador 
 Colher 
 Espátula 
 Forma para bolo e pudim aro 20 

 
Rendimento total da receita: 1100g 
Número de porções: 22 porções 
Tamanho da porção: 50g – 1 unidade 
 
Informação Nutricional da porção  
Energia (Kcal) 174 
Proteínas (g) 2,7 
Gorduras Totais (g) 10 
Gorduras Trans (g) 0 
Carboidratos disponíveis (g) 18 
Fibra alimentar (g) 0,3 
Sódio (mg)  89 
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Figura 14 - Registros fotográficos - Bolo azul mesclado de Jenipapo. 
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4.4.3  Major Gomes (Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn)) 

 

 

 

Figura 15 - Preparações desenvolvidas com Major Gomes (Talinum paniculatum 
(Jacq.) Gaertn). São Paulo 2017. 
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4.4.3.1 – Fichas Técnicas e Registros fotográficos preparações com Major 

Gomes 

 

4.4.3.1.1 – Ficha Técnica – Almôndegas de major gomes 

1. Nome fantasia – Almôndegas de carne e Major Gomes  
2. Nome técnico – Almôndegas de carne e Major Gomes  
3. Grupo do cardápio – Prato principal ou entrada 
4. Ingredientes  

 
Carne moída (patinho) – 500g  
Major Gomes – folhas branqueadas– 140 g – 1 xícara de chá  
Queijo parmesão ralado – 60 g – ½ xicara de chá  
Alho picado – 3 g – 2 dentes de alho  
Pimenta do reino – à gosto 
Sal refinado – 2,5 g - ½ colher de chá  
Ovo de galinha – 50g – 1 unidade 
Farinha de rosca – 140 g – 1 xícara de chá 
Agua morna – 120 g – ½ xícara de chá  
 

Ficha técnica 
Ingredientes Quantidade g 

 
Medida padronizada 

 
Carne moída - patinho 500 g  - 
Major Gomes  140 g  1 xícara de chá 
Queijo parmesão ralado  60 g  ½ xícara de chá 
Alho picado  3 g  2 dentes 
Pimenta do reino  - à gosto 
Sal refinado  2,5 g  ½ colher de chá 
Ovo de galinha  50 g  1 unidade média 
Farinha de rosca 140 g  1 xicara de chá 
Água morna  120 g  ½ xícara de chá 
 
Técnica de preparo 

1. Em um recipiente acrescentar mistura à carne moída o major gomes, o queijo, 
o alho, a pimenta, o sal. 

2. Colocar o ovo, a farinha de rosca e em seguida a água morna aos poucos até 
formar uma massa homogênea. 

3. Fazer bolinhas com a mistura, que deve estar bem úmida, porém consistente. 
4. Levar para assar em forma untada em forno a 180o C por 25 minutos, ou até 

dourar.  
 
Utensílios e equipamentos 

 Recipiente (bowl) 
 Forno 
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Rendimento total da receita: 820 g 
Número de porções: 8 porções 
Tamanho da porção: 100 g – 4 unidades pequenas 
 
Informação Nutricional da porção  
Energia (Kcal) 241 
Proteínas (g) 26,9 
Gorduras Totais (g) 7,7 
Gorduras Trans (g) 0 
Carboidratos disponíveis 
(g) 

13,7 

Fibra alimentar (g) 0,5 
Sódio (mg)  304 
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Figura 16 - Registros fotográficos - Almôndegas de major gomes  
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4.4.3.2.1 – Ficha Técnica – Hambúrguer bovino de Major Gomes 

1. Nome fantasia – Hambúrguer bovino de Major Gomes 
2. Nome técnico – Hambúrguer bovino com salada de major gomes e pão de 

hambúrguer com cobertura de sementes de major gomes 
3. Grupo do cardápio – Prato Principal ou Lanche 
4. Ingredientes 

 
Pão 

Farinha de trigo para pão – 120 g – 1 xícara de chá  
Farinha de trigo integral – 90 g – 2/3 xícara de chá 
Fermento biológico instantâneo seco- 4 g – 1 colher de chá   
Açúcar refinado- 24g – 2 colheres de sopa 
Leite integral em pó - 9g – 1 ½ colheres de sopa 
Água – 120 g – ½ xícara de chá 
Manteiga sem sal - 28g – 2 colheres de sopa 
Sal refinado – 1,25 –1/4 colher de chá 
Óleo de soja- 5 g – 1 colher de chá 
Semente de major gomes – 10g – 2 colheres de sopa 
Alcatra moída -600g 
Sal refinado – 1,25g – ¼ colher de chá 
Queijo minas padrão -200g – 8 fatias  
Major Gomes (folhas) – 160g - 12 folhas  
 

Ficha técnica 
Ingredientes Quantidade g Medida padronizada 

Farinha de trigo para pão 120 1 xícaras de chá  
Farinha de trigo integral  90 2/3 xícara de chá  
Fermento biológico seco 
instantâneo 

4 1 colher de chá   

Açúcar refinado 24 2 colheres de sopa 
Leite integral em pó 9 1 ½ colheres de sopa  
Agua 120 ½  xícara de chá 
Manteiga sem sal 28 2 colheres de sopa 
Sal refinado 2,5 ½ colher de chá 
Óleo de soja 5 1 colher de chá 
Semente de major gomes 10 2 colheres de sopa 
Alcatra moída 600 - 
Sal refinado 2,5 ½ colher de chá 
Queijo minas padrão 200 8 fatias médias 
Major Gomes 160 12 folhas 
Tomate  75 ½ xícara de chá  
 
Técnica de preparo do pão: 
1. No recipiente da batedeira misturar a farinha, o fermento biológico, o açúcar, o leite 

em pó e a água.  
2. Bater até formar uma massa.  
3. Incorporar a manteiga. 
4. Quando formar uma massa homogênea, acrescentar o sal. 
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5. Sovar até a massa ficar bastante elástica e lisa (ponto véu).  
6. Dividir a massa em quatro partes, bolear e deixar descansar, coberta com papel 

filme, por cerca de 20 minutos.  
7. Modelar no formato de pão de hambúrguer. 
8. Acrescentar as sementes de major na superfície do pão umedecida com água. 
9. Dispor os pães em uma assadeira untada com óleo, e deixar crescer até dobrar de 

volume. 
10. Assar a 190° C por aproximadamente 20 minutos ou até dourar. 
11. Retirar do forno e esfriar sobre grelha. 

 
Utensílios e equipamentos 
 Batedeira  
 Tigela 
 Colher 
 Faca 
 Forma 
 Grelha 
 Frigideira 

 
Rendimento total da receita: 1255g  
Número de porções: 4 porções 
Tamanho da porção: 310 g – 1 unidade   
 
Técnica de preparo do hambúrguer: 
1. Pegar a alcatra moída, dividir em 4 e modelar no formato de hambúrguer, comprimir 
bastante a carne usando mão ou usar um molde vasado. 
2. Levar para a congelar por cerca de 20 minutos.  
3. Polvilhar o sal na carne e levar para grelhar numa frigideira antiaderente, quando a 
carne desgrudar do fundo da panela, virar e grelhar do outro lado. Repetir o processo 
para os demais hambúrgueres.  
4. Colocar 2 fatias do queijo branco sobre cada hambúrguer e tampar a frigideira para 
derreter o queijo.  
 
Montagem 
1. Dividir o pão ao meio, colocar o hambúrguer com o queijo, duas fatias de tomate e 
folhas de Major Gomes.  
 
Informação Nutricional 

Energia (Kcal) 431 

Proteínas (g) 34 

Gorduras Totais (g) 28 

Gorduras Trans (g) 0,0 

Carboidratos disponíveis (g) 28 

Fibra alimentar (g) 0,4 

Sódio (mg)  310 
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Figura 17  -Registros fotográficos - Hambúrguer bovino de Major Gomes. 
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4.4.3.3.1 – Ficha Técnica – Bruschetta de tomates e Major Gomes 

 
1. Nome fantasia – Bruschetta de tomates e Major Gomes 
2. Nome técnico – Antepasto servido com tomate concassê e Major Gomes 

fresco 
3. Grupo do cardápio – Entradas 
4. Ingredientes  

 
Filão de Pão italiano – 400g – 1 filão  
Tomate concassê – 450g – 3 xícaras de chá 
Azeite – 55g – ¼ xícara de chá 
Major gomes – 250g – aproximadamente 20 folhas  
 

Ficha técnica 
Ingredientes Quantidade g Medida caseira 
Pão italiano 400 1 filão 

Tomate concassê 450 3 xícaras de chá 
Azeite de oliva 55 ¼ xícara de chá 
Major gomes 250 20 folhas 

aproximadamente 
 
Técnica de preparo 
1- Em uma assadeira, dispor as fatias de pão italiano. 
2- Regar os pães com o azeite, colocar os cubos de tomate em concassê e levar ao 
forno em temperatura de 180ºC por cerca de 10-15 minutos, ou até dourar.  
3- Retirar do forno, acrescentar as folhas de major Gomes e retornar ao forno por 
cerca de 2 minutos. 

 
Utensílios e equipamentos 
 Faca 
 Forno 

 
Rendimento total da receita: 1200g 
Número de porções: 20 porções 
Tamanho da porção: 60g – 1 fatia 
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Informação Nutricional 
 

Energia (Kcal) 110 
Proteínas (g) 2,1 

Gorduras Totais (g) 6,2 
Gorduras Trans (g) 0 
Carboidratos disponíveis (g) 10,4 
Fibra alimentar (g) 1,2 

Sódio (mg)  111 
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Figura 18 - Registros fotográficos - Bruschetta de tomates e Major Gomes. 
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4.4.3.4.1 – Ficha Técnica – Salada de feijão fradinho com pimentão, alho e Major 

gomes 

1. Nome fantasia – Salada de feijão fradinho com pimentão, alho e major gomes 
2. Nome técnico – Salada de feijão fradinho com pimentão, alho e major gomes 
3. Grupo do cardápio – salada  
4. Ingredientes 

 
Feijão Fradinho cru – 180 g - 1 xícara de chá  
Água – 540 g – 2 ¼ xícara de chá  
Pimentão vermelho - 60 g - ½ xícara de chá  
Alho -  4 g – 2 dentes  
Major gomes – 160 g – 12 folhas  
Azeite – 10 g – 2 colheres de chá 
Sal – 2,5g- ½ colher de chá 
 

Ficha técnica 
Ingredientes Quantidade g Medida padronizada 

Feijão fradinho 180 1 xícara de chá 
Água  540 2 ¼ xícara de chá 
Pimentão vermelho 60 ½ xícara de chá 
Alho 4 2 dentes 
Major gomes 160 12 folhas 
Azeite 10 2 colheres de chá 
Sal  2,5 ½ colher de chá 
 
Técnica de preparo 

4. Cozinhar o feijão fradinho na água. Escorrer a água e deixar esfriar. 
5. Assar o pimentão vermelho em forno e cortar em cubos.  
6. Picar o alho.  
7. Colocar numa vasilha o feijão cozido, o pimentão assado picado, o alho e o 

Major Gomes. 
8. Temperar com azeite e sal.  
 

Utensílios e equipamentos 
 Tigela 
 Faca 
 Colher 
 Forma  

 
Rendimento total da receita: 570 g 
Número de porções: 6 porções 
Tamanho da porção: 95 g – 1 prato sobremesa  
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Quadro de informação nutricional  
 

Energia (Kcal) 64 

Proteínas (g) 2,6 

Gorduras Totais (g) 38 

Gorduras Trans (g) 0 

Carboidratos disponíveis (g) 0,8 

Fibra alimentar (g) 3,8 

Sódio (mg)  250 
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Figura 19 - Registros fotográficos - Salada de feijão fradinho com pimentão, alho e 
Major gomes 
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4.4.3.5.1 – Ficha Técnica – Tortilha com Major Gomes 

 
1. Nome fantasia – Tortilha com Major Gomes 
2. Nome técnico – Fritada de ovos, batata doce cozida, cebola e Major Gomes. 
3. Grupo do cardápio –  Prato principal 
4. Ingredientes  

 
Azeite de oliva- 28 g – 2 colheres de sopa 
Cebola branca em rodelas -120 g – 1 xicara de chá 
Batata doce em rodelas cozida (ao dente) - 280g – 2 xícaras de chá 
Ovo de galinha médio – 500g - 10 unidades 
Major gomes – 35g – 1 xícara de chá 
Sal – 2,5 g – ½ colher de chá 
 

Ficha técnica 
Ingredientes Quantidade g Medida padronizada 

Azeite 28 2 colheres de sopa 
Cebola 120 1 xícara de chá 

Batata doce 280 2 xícaras de chá 
Ovos 500 10 unidades 

Major gomes 35 1 xicara de chá 
Sal 2,5 ½ colher de chá 

 
Técnica de preparo 

1. Cortar a batata doce em rodelas e cozinhar em água. 
2. Em uma sauteuse de cerca de 30 cm de diâmetro, aquecer um pouco de azeite 

e refogar as cebolas até dourar em fogo baixo, sem deixar queimar por cerca 
de 20 min. Acrescentar as batatas, e saltear com cuidado para que elas não 
quebrem. Reservar.  

3. Retirar o excesso de azeite da sauteuse e reservar para utilizar na tortilha.  
4. Em um bowl, bater bem os ovos com sal. Em seguida, acrescentar as batatas 

e as cebolas, mergulhando-as na mistura. 
5. Aquecer um fio do azeite na sauteuse, e despejar a tortilha. Após 30 segundos, 

abaixar o fogo. Cozinhar até a tortilha começar a soltar da sauteuse nas laterais 
e ficar dourada por baixo, por cerca de 7 a 10 min. 

6. Virar a tortilha em um prato e voltá-la à sauteuse. Deixar fritar por cerca de 3 
minutos. Servir quente. 

 
 

Utensílios e equipamentos 
 Faca 
 Recipiente 
 Fogão 
 Frigideira 
 Fouet 
 Colher 
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Rendimento total da receita: 820g 
Número de porções: 8 porções 
Tamanho da porção: 100g – 1 fatia 
 
Informação Nutricional 
Energia (Kcal) 156 
Proteínas (g) 8,3 
Gorduras Totais (g) 8,7 
Gorduras Trans (g) 0,0 
Carboidratos disponíveis 
(g) 

10 

Fibra alimentar (g) 1,1 
Sódio (mg)  247 
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Figura 20 - Registros fotográficos - Tortilha com Major Gomes 
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4.4.4 Mangaba (Hancornia speciosa Gomes) 

 
 
 

 

 

Figura 21 - Preparações desenvolvidas com Mangaba (Hancornia speciosa Gomes). 
São Paulo 2017.  
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4.4.4.1– Fichas Técnicas e Registros fotográficos preparações com Mangaba 

 

4.4.4.1.1 – Ficha Técnica – Crepe Suzete de mangaba aromatizada com cachaça 

e pixuri 

1. Nome fantasia – Crepe Suzette de mangaba aromatizada com cachaça e 
pixuri. 

2. Nome técnico – Massa frita a base de farinha, leite e ovos acompanhada de 
calda de mangaba, manteiga e açúcar polvilhada com raspas de pixuri 

3. Grupo do cardápio – sobremesa  
4. Ingredientes  

 
Massa 

Farinha de trigo – 150g- 1 ¼ xícara de chá 
Ovos – 150g – 3 unidades  
Sal refinado – 1,25g – ¼ colher de chá 
Leite integral – 300g - 1 ¼ xícara de chá 
Manteiga sem sal – 50g - ½ xícara de chá 
Açúcar – 24g - 2 colheres de sopa 
Manteiga sem sal (untar) – 14g – 1 colheres de sopa 

Calda  
Açúcar refinado– 100 g – ½ xícara de chá 
Manteiga sem sal – 85 g – 6 colheres de sopa 
Polpa de mangaba – 360g – 1 ½ xícara de chá 
Cachaça -150 g – ¾ de xícara de chá 

 
Raspas de pixuri 

 
Ficha técnica 

Ingredientes Quantidade g 
 

Medida padronizada 
 

Farinha de trigo refinado 150 1 ¼ xícara de chá  
Ovos  150 3 unidades  
Sal refinado 1,25 ¼ colher de chá 
Leite integral 300 1 ¼ xícara de chá 
Açúcar 24 2 colheres de sopa 
Manteiga 50 ¼ xícara de chá  
Manteiga (para untar) 14 1 colher de sopa 
Açúcar  100 ½ xícara de chá 
Manteiga 85 6 colheres de sopa 
Polpa de mangaba 360 1 ½ xícara de chá 
Cachaça 150 ¾ xícara de chá 
 
Modo de preparo 
1. Para a massa da crepe, com o fouet misturar a farinha aos ovos, depois 

acrescentar o sal e a manteiga derretida. 
2. Adicionar o leite aos poucos e mexer até que a massa fique homogênea. 
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3. Levar esta massa à geladeira por aproximadamente 1 hora ou 1 noite. 
4. Aquecer a frigideira, untar com a manteiga, e dispor quantidade de massa 

suficiente para uma crepe. 
5. Caso seja necessário untar a frigideira com manteiga antes de colocar a próxima 

massa. 
6. Para a calda, adicionar na frigideira 3 colheres de sopa de açúcar e duas colheres 

de sopa de manteiga. 
7. Após o açúcar derreter completamente, acrescentar ½ xícara de chá de mangaba 

e aguardar incorporar  
8. Dobrar 4 crepes em 4 e dispor na frigideira, uma ao lado na outra. 
9. Deixar incorporar a calda na massa por alguns instantes. 
10. Adicionar ¼ de xícara de chá de cachaça e flambar cuidadosamente. 
11. Repetir o processo mais duas vezes para o restante das crepes. 
12. Finalizar o prato com raspas de pixuri.  

 
Utensílios e equipamentos 
 Fogão 
 Frigideira 
 Concha 
 Fouet 
 Refrigerador 
 Recipiente de plástico ou vidro 

 
Rendimento total da receita: 850g 
Número de porções: 12 porções 
Tamanho da porção:  70g – 1 unidade  
 
Informação Nutricional da porção  
Energia (Kcal) 195 
Proteínas (g) 3,9 
Gorduras Totais (g) 8,0 
Gorduras Trans (g) 0 
Carboidratos disponíveis 
(g) 

11 

Fibra alimentar (g) 0,5 
Sódio 116 
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Figura 22 - Registros fotográficos - Crepe suzete de mangaba aromatizada com 
cachaça e pixuri. 
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4.4.4.1.2 – Ficha Técnica – Salada verde ao Molho de Mangaba 

1. Nome fantasia – Salada verde ao Molho de Mangaba  
2. Nome técnico – Salada de folhas verdes, tomate, queijo minas frescal e 

amendoim com molho feito à base de mangaba, azeite de oliva, mel e 
vinagre. 

3. Grupo do cardápio – Entrada 
4. Ingredientes  

 
Polpa de Mangaba – 60g – ¼ xícara de chá 
Água – 30 ml – 2 colheres de sopa 
Azeite – 28g – 2 colheres de sopa 
Suco de limão -15g – 1 colher de sopa 
Mostarda – 5g- 1 colher de chá 
Mel – 7g - 1 colher de chá 
Sal – 1,25g- ¼ colher de sopa 
Pimenta-do-reino – à gosto 
Alface romana higienizada– 200g - 1 maço  
Tomate grape sweet cortados ao meio – 150g – 1 ½ xícara de chá 
Queijo minas frescal em cubos – 100g – 1 xícara de chá 
Amendoim sem pele torrado – 35g – ¼ xícara de chá 

 
Ficha técnica 

Ingredientes Quantidade g Medida padronizada 
Mangaba 60 ¼ xícara de chá- 
Água 30 2 colheres de sopa 
Azeite 28 2 colheres de sopa 
Suco de limão 15 1 colher de sopa 
Mostarda 5 1 colher de chá 
Mel 7 1 colher de chá 
Sal 1,25 ¼ colher de chá 
Pimenta-do-reino À gosto - 
Alface romana 200g 1 maço 
Tomate grape sweet 150 1 ½ xicara de chá 
Queijo minas frescal em 
cubos 

100 1 xícara de chá 

Amendoim sem pele 
torrado 

35 ¼ xícara de chá 

 
Técnica de preparo 

1. Com o auxílio de um garfo ou mini fouet misturar vigorosamente a polpa de 
mangaba, a água, o azeite, o suco de limão, a mostarda, o mel, o sal e a 
pimenta do reino, formando uma emulsão. 

2. Dispor as folhas de alface, tomates, queijo e amendoim em um refratário ou 
pratos individuais  e cobrir com o molho de mangaba. 
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Utensílios e equipamentos 
 Refratário ou pratos individuais 
 Garfo ou mini fouet 

 
Rendimento total da receita: 620 g 
Número de porções:  6 porções 
Tamanho da porção: 100g – 1 prato fundo 
 
Informação Nutricional da porção  
Energia (Kcal) 171 
Proteínas (g) 4,4 
Gorduras Totais (g) 15 
Gorduras Trans (g) 0 
Carboidratos disponíveis (g) 3,3 
Fibra alimentar (g) 1,0 
Sódio 110 
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Figura 23 - Registros fotográficos - Salada verde ao Molho de Mangaba. 
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4.4.4.1.4 – Ficha Técnica – Shot de Mangaba com o hortelã e pimenta 

1. Nome fantasia – Shot de Mangaba com o hortelã e pimenta 
2. Nome técnico – Bebida gelada (aperitivo) preparada com Mangaba, pimenta, 

gengibre e hortelã 
3. Grupo do cardápio – Entrada ou Aperitivo 
4. Ingredientes  
 

Polpa de mangaba – 240g – 1 xícara de chá  
Açúcar refinado -75g – ¾ xícara de chá 
Pimenta dedo de moça sem sementes picada- 1 unidade pequena 
Gelo – 500g – ½ litro 
Hortelã – 6g – ½ xícara de chá 

 
Ficha técnica 

Ingredientes Quantidade g 
 

Medida padronizada 
 

Polpa de mangaba  240 1 xícara de chá 
Açúcar refinado 75 ¾ xícara de chá 
Pimenta dedo de moça 4 1 unidade pequena 
Gelo 500 ½ litro 
Hortelã fresca 6 ½ xícara de chá 
 
Técnica de preparo 

1. Bater todos os ingredientes no liquidificador 
2. Distribuir em copinhos e decorar com hortelã. 

 
Utensílios e equipamentos 
 Liquidificador 

 
Rendimento total da receita: 800g 
Número de porções: 16porções 
Tamanho da porção: 50g – 1 mini copo americano 
 
Informação Nutricional da porção  
Energia (Kcal) 18 
Proteínas (g) 0,0 
Gorduras Totais (g) 0,0 
Gorduras Trans (g) 0,0 
Carboidratos disponíveis (g) 4,7 
Fibra alimentar (g) 0,0 
Sódio 0,6 
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Figura 24 - Registros fotográficos Shot de Mangaba com o hortelã e pimenta 
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4.4.4.1.4 – Ficha Técnica – Panacotta com molho de mangaba e especiarias 

1. Nome fantasia – Panacotta com molho de mangaba e especiarias 
2. Nome técnico – Creme cozido de creme de leite, leite e açúcar com gelatina e 

essência de baunilha acompanhado de molho doce de mangaba aromatizado 
com cravo e canela 

3. Grupo do cardápio – Sobremesa 
4. Ingredientes  
 

Polpa de mangaba – 120g – ½ xícara de chá 
Água filtrada-120g – ½ xícara de chá 
Açúcar refinado – 50g – ¼ xícara de chá 
Canela em pau – 4g – 2 unidades 
Cravo da índia - 1 g- ½ colher de chá 
Creme de leite fresco – 310g – 1 ¼ xícara de chá 
Leite integral – 300g - – 1 ¼ xícara de chá 
Açúcar refinado – 150g – ¾ xícara de chá 
Gelatina em pó incolor sem sabor – 6g –  2 colheres de chá 
Essência de baunilha – 5g- 1 colher de chá 

 
 

Ficha técnica 
Ingredientes Quantidade g Medida padronizada 

Polpa de mangaba 120 1/2 xícara de chá 
Água filtrada 120 1/2 xícara de chá 
Açúcar refinado 50 ¼ xícara de chá 
Canela em pau 4 2 pedaços 
Cravo da índia 1 ½ colher de chá 
Creme de leite fresco 310 1 xícara de chá 
Leite integral 300 ¾ xícara de chá 
Açúcar refinado 150 ¾  xícara de chá 
Gelatina em pó incolor e 
sem sabor 

6 2 colheres de chá 

 
Técnica de preparo 

1. Em uma panela, envolver polpa de mangaba, a água, açúcar. 
2. Adicionar a canela em pau e o cravo da índia.  
3. Levar ao fogo até obter um liquido espesso em ponto de fio. 
4. Reservar a calda sob refrigeração. 
1. Para a panacotta aquecer o leite, o creme de leite e o açúcar até que este último 

esteja dissolvido. 
2. Desligar o fogo antes de ferver. 
3. Paralelamente, dissolver a gelatina em um pouco de água (cerca de 4 colheres 

de sopa). 
4. Adicionar a gelatina ao creme e mexer até completa dissolução e na sequência 

incorporar a essência baunilha. 
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5. Distribuir em formas individuais e levar à geladeira até firmar cobertas por 
plástico filme. 

6. Desenformar com o auxílio de uma faca e servir com a calda de mangaba.  
 
Utensílios e equipamentos 
 Fogão 
 Panela 
 Fouet 
 Tigelas  
 Geladeira  
 Plástico filme 
 Faca pequena  

 
Rendimento total da receita: 930g 
Número de porções: 8 porções 
Tamanho da porção: 115 g – 1 pote  
 
Informação Nutricional da porção  
Energia (Kcal) 209 
Proteínas (g) 2,8 
Gorduras Totais (g) 9,9 
Gorduras Trans (g) 0,3 
Carboidratos disponíveis 
(g) 

26 

Fibra alimentar (g) 0,1 
Sódio (mg)  38 
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Figura 25 - Registros fotográficos - Panacotta com molho de mangaba e especiarias 



77 
 

4.4.5 Pequi (Caryocar brasiliense Cambess) 

 

 

Figura 26 -  Preparações desenvolvidas com Pequi (Caryocar brasiliense Cambess). 
São Paulo 2017.  
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4.4.5.1 – Fichas Técnicas e Registros fotográficos preparações com Pequi 

 

4.4.5.1.1 – Ficha Técnica – Risoto selado de pequi 

1. Nome fantasia – Risoto selado de pequi 
2. Nome técnico – Preparação a base de arroz arbóreo, pequi fatiado, queijo 

minas padrão e tomilho fresco 
3. Grupo do cardápio – Prato principal 
4. Ingredientes  

 
Pequi fresco em lascas pequenas (2cm) 120g- 1 xícara de chá  
Caldo de legumes – 720g - 3 xícaras de chá 
Manteiga – 28g- 2 colheres de sopa 
Cebola pera em brunoise – 30 g – ¼ xícara de chá 
Arroz arbóreo – 100g – 1 xícara de chá 
Vinho branco seco – 60ml - ¼ xícara de chá 
Sal refinado – 2,5g – ½ colher de chá 
Pimenta do reino – a gosto  
Queijo minas padrão ralado – 30 g – ¼ xícara de chá  
Tomilho fresco- 1,5g – 1 colher de sopa 
Azeite extra virgem – 14g - 1 colher de sopa 
 

Ficha técnica 
Ingredientes Quantidade g Medida caseira 

Pequi fresco em lascas 120 1 xícara de chá 
Caldo de legumes 720 3 xícaras de chá 
Manteiga 28 2 colheres de sopa 
Cebola pera em brunoise 30 ¼ de xícara de chá 
Arroz arbóreo 100 ½ xícara de chá 
Vinho branco seco 60 ¼ de xícara de chá 
Sal refinado 2,5 ½ colher de chá 
Pimenta do reino -  a gosto 
Queijo minas padrão ralado 30 ¼ xícara de chá 
Tomilho fresco 1,5 1 colher de sopa 
Azeite extra virgem  14 1 colher de sopa 
 
Técnica de preparo 
1. Em uma panela cozinhar o pequi no caldo de legumes por 10 minutos. 
2. Paralelamente em uma sauteuse aquecer metade da manteiga e refogar a cebola 

até que ela fique translúcida. 
3. Adicionar o arroz e selar o grão.  
4. Adicionar o vinho branco. 
5. Retirar as lascas de pequi do caldo, e adicionar à sauteuse e mexer. 
6. Adicionar aos poucos o caldo de legumes (o suficiente para cobrir o arroz) e 

continuar mexendo delicadamente para não quebrar o grão.  
7. Repetir o processo do caldo, até o grão ficar al dente. 
8. Temperar com sal e pimenta; 
9. Assim que estiver no fim, desligar o fogo e adicionar o queijo minas, as folhas de 
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tomilho e misturar. 
10. Para finalizar, incorporar a outra parte da manteiga gelada para dar brilho e 

cremosidade. 
11. Colocar a porção em um molde desejado, e levar para refrigeração. 
12. Na hora de servir, retirar da geladeira, aquecer o azeite em uma sauteuse e selar 

bem os dois lados do risoto. 
13. Decorar com pequi e folhas de tomilho. 
 
Utensílios e equipamentos 
 Faca 
 Sautese 
 Panelas 
 Fogão 
 Espátula de silicone 
 Geladeira 

 
Rendimento total da receita: 440 g 
Número de porções: 4 porções 
Tamanho da porção: 110g – 1 prato  
 
Informação Nutricional da porção  
Energia (Kcal) 275 
Proteínas (g) 4,3 
Gorduras Totais (g) 17 
Gorduras Trans (g) 0 
Carboidratos disponíveis (g) 24 
Fibra alimentar (g) 6,3 
Sódio (mg)  308 
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Figura 27 - Registros fotográficos - Risoto selado de pequi 
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4.4.4.1.4 – Ficha Técnica – Abóboras e mini cebolas carameladas com óleo e 

castanhas de pequi 

1. Nome fantasia – Abóboras e mini cebolas carameladas com óleo e castanhas 
de pequi 

2. Nome técnico – Cubos de abóboras seca, mini cebolas, açúcar e óleo de 
pequi caramelizados ao forno servidos com castanhas de pequi 

3. Grupo do cardápio – Entrada ou Acompanhamento 
4. Ingredientes  

 
Abóbora de pescoço descascada em cubos de 2 cm – 500g – 3 ½ xícaras de chá 
Mini cebolas descascadas- 300g -2 xícaras de chá 
Sal refinado – 2,5g – ½ colher de chá 
Açúcar refinado – 36g – 3 colheres de sopa 
Óleo de pequi – 42g - 3 colheres de sopa 
Tomilho fresco – 3 g – 2 colheres de sopa  
Castanhas de pequi – 70 g- ½ xícara de chá 
 
Ficha técnica 

Ingredientes Quantidade g Medida padronizada 
Abóbora de pescoço em 
cubos 

500 3 ½ xícaras de chá 

Mini cebolas descascadas 300 2 xícaras de chá 
Sal refinado 2,5 ½ colher de chá 
Açúcar refinado 36 3 colheres de sopa 
Óleo de pequi 42 3 colheres de sopa 
Tomilho fresco 3 2 colheres de sopa 
Castanhas de pequi 70 ½ xícara de chá 
 
Técnica de preparo 

 
1. Aquecer o forno a 180°C. 
2. Na frigideira tostar as castanhas em fogo baixo, mexendo quando necessário 

para que doure de todos os lados. 
3. Dispor em uma assadeira a abóbora e as cebolas distribuindo por cima o sal, 

o açúcar e o óleo de pequi. 
4. Levar ao forno por aproximadamente 30 minutos ou até caramelar e dourar. 
5. Retirar do forno e finalizar com o tomilho e castanhas de pequi. 

 
Rendimento total da receita: 710g 
Número de porções: 10 porções 
Tamanho da porção: 70g – 1 colher de servir 
 
Informação Nutricional da porção  
Energia (Kcal) 113 
Proteínas (g) 2,1 
Gorduras Totais (g) 7,4 
Gorduras Trans (g) 0 
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Carboidratos disponíveis (g) 5,3 
Fibra alimentar (g) 2,0 
Sódio 108 
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Figura 28 - Registros fotográficos Abóboras e mini cebolas carameladas com 
óleo e castanhas de pequi 
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4.4.4.1.4 – Ficha Técnica – Moqueca de banana da terra com pequi 

1. Nome fantasia – Moqueca de banana da terra com pequi  
2. Nome técnico – Cozido de banana da terra, pequi fatiado, cebola, tomate, 

pimentão, leite de coco, azeite de dendê e coentro 
3. Grupo do cardápio – Prato Principal 
4. Ingredientes  

 
Banana da terra descascada - 500g - 3 unidades   
Limão (suco) – 90g – 6 colheres de sopa  
Sal refinado – 5g – 1 colher de chá 
Alho (dente) – 8g - 2 unidades 
Cebola branca em rodelas -360g – 3 xícaras de chá  
Tomate italiano em rodelas – 450g – 3 xícaras de chá  
Pimentão verde em rodelas – 90g - ½ unidade  
Pequi em conserva em lascas pequenas (2 cm) – 120 gramas – 1 xícara de 
chá 
Pimenta do reino moída – a gosto  
Pimenta biquinho – 30 g – ¼ xícara de chá  
Óleo de pequi - 30g - 2 colheres de sopa  
Leite de coco - 250g – 1 xícara de chá  
Coentro fresco picado - 7g- ¼ xícara de chá  
 

Ficha técnica 
Ingredientes Quantidade g 

 
Medida padronizada 

Banana da terra 
descascada 

500 3 unidades 

Limão (suco) 90 6 colheres de sopa 
Sal refinado 5 1 colher de chá 
Alho (dente) 8 2 unidades 
Cebola branca em rodelas 360 3 xícaras de chá 
Tomate italiano em rodelas 450 3 xícaras de chá 
Pimentão verde em rodelas  90 ½ unidade 
Pequi em conserva em 
lascas 

120 1 xícara de chá 

Pimenta do reino moída - a gosto 
Pimenta biquinho 30 ¼ xícara de chá 
Óleo de pequi 30 2 colheres de sopa 
Leite de coco 250 1 xícara de chá 
Coentro fresco 7 ¼ xícara de chá 
 
Técnica de preparo 

1. Cortar a banana em tiras compridas. Temperar com o suco de limão, sal e alho 
picado em brunoise. 

2. Em panela de barro, acomodar em camadas na seguinte ordem: a cebola, o 
tomate, a banana temperada, o pimentão e as lascas de pequi. Repetir uma 
segunda camada de todos os ingredientes.  
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3. Finalizar com pimenta do reino, pimenta biquinho, óleo de pequi e leite de coco. 
4. Levar ao fogo com a panela tampada até todos os ingredientes ficarem macios.  
5. Finalizar com coentro e servir. 

 
Utensílios e equipamentos 
 Faca 
 Panela de barro 
 Fogão 

 
Rendimento total da receita: 1800 g 
Número de porções: 6 porções 
Tamanho da porção: 300g – 1 prato  
 
Informação Nutricional da porção  
Energia (Kcal) 364 
Proteínas (g) 5,1 
Gorduras Totais (g) 17 
Gorduras Trans (g) 0 
Carboidratos disponíveis (g) 37 
Fibra alimentar (g) 9,5 
Sódio (mg)  366 
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Figura 29 - Registros fotográficos - Moqueca de banana da terra com pequi. 
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4.4.4.1.4 – Ficha Técnica – Anglaise de pequi com ovos nevados 

1. Nome fantasia – Anglaise de pequi com ovos nevados 
2. Nome técnico – Creme cozido a base de leite e ovos com pequi, 

acompanhado de merengue cozido polvilhado com canela 
3. Grupo do cardápio – Sobremesa 
4. Ingredientes  

 
Anglaise 

Leite integral -480 g de leite – 2 xícaras de chá 
Pequi fresco- 60g – ½ xícara de chá 
Água filtrada – 120 ml – ½ xícara de chá 
Gemas – 80g -  4 unidades 
Açúcar refinado- 72g – 6 colheres de sopa 
 

Ovos nevados 
 Claras– 60 g - 2 unidades 
 Açúcar refinado – 24g - 2 colheres de sopa 

Canela em pó– 1 g – ½ colher de chá  
 

 
Ficha técnica 

Ingredientes Quantidade g Medida padronizada 
Leite 480 2 xícaras de chá 
Pequi 60 ½ xícara de chá 
Água 120 ½ xícara de chá 
Gemas 80 4 unidades 
Açúcar 72 6 colheres de sopa 
Claras de ovos  60 2 unidades 
Açúcar refinado 24 2 colheres de sopa 
Canela 1 ½ colher de chá 
 
Técnica de preparo 
Anglaise 

1. Aquecer o leite 
2. Bater o pequi com água por 3 minutos e coar. Em seguida, reservar o suco. 
3. Retirar a película da gema com a ponta dos dedos e bater com o açúcar por 

4 minutos em velocidade baixa. 
4. Fazer a temperagem com todo o leite e continuar a bater até a mistura se 

incorporar completamente. Em seguida, levar em banho maria, em fogo 
médio. Mexer de forma contínua. 

5. Manter a temperatura em torno dos 75°C por 30 minutos. 
6. Quando o termômetro chegar a 80°C, desligar imediatamente e continuar 

mexendo com o fogo desligado 
7. Mexer sempre e repetir a operação várias vezes 
8. Juntar o suco de pequi e manter a operação por mais 15 minutos. Quando 

estiver em ponto de napé (cobre toda a colher), em aproximadamente 45 
minutos, estará pronto. 
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9. Manter a mistura fora do fogo por mais 5 minutos e continuar mexendo. 
10. Dispor em um refratário ou em porções individuais. 

 
Ovos nevados 

1- Bater as claras na manualmente ou na batedeira até ficar cremosa. 
2- Acrescentar o açúcar e continuar batendo até ficar aerada e brilhante. 
3- Aquecer uma panela com água.  
4- Com duas colheres moldar queneles, passando o conteúdo de uma colher 

para a outra formando bolinho ovalados, e colocar na panela com água 
quente para cozinhar 10 segundos de cada lado.  

5- Retirar e colocar sobre a anglaise. 
6- Polvilhar canela em pó e servir. 
 

Utensílios e equipamentos 
1. Liquidificador 
2. Peneira fina 
3. Batedeira 
4. Bowl 
5. Fogão 
6. Termômetro  

 
Rendimento total da receita: 600g 
Número de porções: 6 porções 
Tamanho da porção: 100 g – 1 taça  
 
Informação Nutricional da porção  
Energia (Kcal) 178 
Proteínas (g) 5 
Gorduras Totais (g) 8,5 
Gorduras Trans (g) 0 
Carboidratos disponíveis 
(g) 

19,7 

Fibra alimentar (g) 0,3 
Sódio (mg)  40 
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Figura 30 - Registros fotográficos Anglaise de pequi com ovos nevados. 
 
 

  



90 
 

4.4.4.1.4 – Ficha Técnica – Pastel de angu de carne e pequi 

1. Nome fantasia – Pastel de angu de carne e pequi 
2. Nome técnico – Pastel de fubá de milho recheado com carne moída e pequi. 
3. Grupo do cardápio – Entrada, Lanche ou Petisco 
4. Ingredientes  
 
Recheio 

 
Óleo de milho -28g – 2 colheres de sopa 
Patinho moído -500g 
Alho picado – 4g – 2 dentes de alho 
Sal – 2,5 g – ½ colher de chá 
Cebola branca em brunoise– 180g- 1 ½ xícara de chá 
Pimentão verde em brunoise – 180g – 1 ½ xícara de chá 
Tomate sem sementes picado- 225g - 1 ½ xícara de chá 
Pequi fresco picado em brunoise - 200g – 2 xícaras de chá 
Farinha de trigo refinada – 12g – 1 ½ colher de sopa 
Ovos cozidos e descascados– 125g – 3 unidades 
Azeitona verde sem caroço picada -24g- 2 colheres de sopa 
Salsinha picada – 15 g- ½ xícara de chá 
Cebolinha picada- 25g – ½ xícara de chá 
Pimenta do reino moída- à gosto  

 
Pastel 

Água -720 g- 3 xícaras de chá 
Sal refinado – 5g – 1 colher de chá 
Óleo de milho – 28g – 2 colheres de sopa 
Bicarbonato de sódio – 3 – 1 colher de chá 
Fubá mimoso -350g – 2 ½ xícaras de chá 
Ovo– 50g – 1 unidade 
Polvilho azedo -30g – 3 colheres de sopa 
Óleo de milho – 28g – 2 colheres de sopa 

 
Ficha técnica 

Ingredientes Quantidade g 
 

Medida padronizada 
 

Óleo de milho 28 2 colheres de sopa 
Patinho moído 500 - 
Alho picado 4 2 colheres de sopa 
Sal refinado 2,5 ½ colher de chá 
Cebola Branco 180 1 xícara de chá 
Pimentão verde 180 1 xícara de chá 
Tomate sem sementes 225 1 ½ xícara de chá 
Pequi fresco picado 200 g 2 xícaras de chá 
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Farinha de trigo refinada 12 1 ½ colher de sopa 
Ovos cozidos e descascados 150 3 unidades 
Azeitona verde sem caroço 
picada 

24 2 colheres de sopa 

Salsinha picada  15 ½ xícara de chá 
Cebolinha picada 25 ½ xícara de chá 
Pimenta do reino preta moída - a gosto 
Água 720 3 xícaras de chá 
Sal refinado 5 1 colher de chá 
Óleo de milho 28 2 colheres de sopa 
Bicarbonato de sódio 3 1 colher de chá 
Fubá mimoso 350 3 xícaras de chá 
Ovo 50 1 unidade 
Polvilho azedo 30 3 colheres de sopa 
Óleo de milho 28 2 colheres de sopa 
 
Técnica de preparo 
Recheio 

1. Esquentar uma panela, adicionar o óleo de milho e refogar o patinho moído. 
2. Acrescentar o alho, o sal, a cebola, o pimentão, o tomate, o pequi e misturar 

bem. 
3. Após cozidos, acrescentar, as azeitonas, os ovos cozidos, a salsinha, a 

cebolinha e a pimenta. 
4. Deixar esfriar. 

 
 
Massa 

1. Em uma panela grande, ferver a água com o sal e óleo. 
2. Acrescentar o bicarbonato e em seguida o fubá mexer sempre até cozinhar. 
3. Retirar do fogo e acrescentar o ovo e o polvilho azedo, misturar até esfriar. 
4. Cobrir a massa com papel filme até o momento que for abrir, para evitar o 

ressecamento. 
5. Com um rolo abrir a massa e cortar com um cortador redondo. 
6. Rechear os pastéis. 
7. Colocar em uma assadeira e pincelar com óleo de milho. 
8. Assar até dourar em forno pré-aquecido a 200ºC. 

  
Utensílios e equipamentos 
 Faca 
 Panela 
 Forno 
 Papel filme 
 Cortador redondo 
 Assadeira  

 
 
Rendimento total da receita: 875 g 
Número de porções: 25 porções 
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Tamanho da porção: 35g – 1 unidade 
 
Informação Nutricional da porção  
Energia (Kcal) 153 
Proteínas (g) 9,1 
Gorduras Totais (g) 6,6 
Gorduras Trans (g) 0 
Carboidratos disponíveis 
(g) 

15 

Fibra alimentar (g) 2,8 
Sódio 110 
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Figura 31 - Registros fotográficos Pastel de angu de carne e pequi. 
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4.4.6 Taioba (Xanthosoma taioba E.G.Gonç) 

 
 

Figura 32 - Preparações desenvolvidas com Taioba (Xanthosoma taioba E.G.Gonç). 
São Paulo 2017. 
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4.4.6.1 – Fichas Técnicas e Registros fotográficos preparações com Taioba 

 

4.4.6.1.1 – Ficha Técnica – Bochecha de boi com tutano e purê de taioba 

1. Nome fantasia – Bochecha de boi com tutano e purê de taioba 
2. Nome técnico – Bochecha de boi com tutano e purê de taioba 
3. Grupo do cardápio – Prato principal 
4. Ingredientes  

 
Bochecha de boi:  
 
Bochecha de boi – 2500 g  
Água – 2400 g – 10 xícaras de chá  
Sal – 2,5g – 1/2 colher de chá  
Pimenta do reino a gosto  
Cenoura em pedaços  – 150 g – 1 xícara de chá  
Alho picado - 30 g – 15 dentes 
Cebola em pedaços – 120 g – 1 de xícara de chá  
Alho-poró - 90 g – ¾ de xícara de chá  
Salsinha picada - 16 g - 2 colheres de sopa  
Cerveja escura – 1080 g – 4 ½ xícaras de chá  
 
Purê de Taioba  
Taioba – 490 g – 3 ½ xícaras de chá  
Sal – 1,25 g – ¼ colher de chá 
Cebola picada em cubos pequenos – 120g - 1 xícara de chá  
Azeite de oliva – 55 g – ½ xícara de chá 
Creme de leite – 125 g – ½ xícara de chá  
 
Tutano 
 
Tutano de boi, limpo e sem osso - 300 g 
Sal – 1,25 g – ¼ de colher de chá  
Farinha de trigo – 90 g – ¾  xícara de chá  
Azeite de oliva – 5 g – 1 colher de chá  
 
Folhas de caruru – 10 g – 5 colheres de sopa  
Flor de sal – 2,5 g – 1/2 colher de chá  
 

Ingredientes Quantidade g 
 

Medida padronizada 

Bochecha de boi 2500 g  
Água 2400 g 10 xícaras de chá 
Sal 2,5 g   1/2 colher de chá 
Pimenta do reino a gosto   
Cenoura em pedaços   150 g 1 xícara de chá 
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Alho picado 30 g 15 dentes 
Cebola em pedaços 120 g 1 de xícara de chá 
Alho-poró 90 g ¾ de xícara de chá 
Salsinha picada 16 g   2 colheres de sopa 
Cerveja escura 1080 g 4 ½ xícaras de chá 
Taioba 490 g 3 ½ xícaras de chá 
Sal 1,25 g ¼  colher de chá 
Cebola picada em cubos 
pequenos 

120g 1 xícara de chá 

Azeite de oliva 55 g ½ xícara de chá 
Creme de leite 125 g ½ xícara de chá 
Tutano de boi, limpo e sem 
osso 

300 g   

Sal 1,25 g ¼ de colher de chá 
Farinha de trigo 90 g ¾  xícara de chá 
Azeite de oliva 5 g 1 colher de chá 
Folhas de caruru 10 g 5 colheres de sopa 
Flor de sal 2,5 g 1/2 colher de chá 

 
Técnica de preparo 
Bochecha de boi: 

1- Cozinhar as bochechas por 1 hora em água fervente.  
2- Retirar do fogo, escorrer bem e temperar com sal e pimenta-do-reino dos dois 

lados.  
3- Em uma panela grande, colocar a bochecha previamente cozida, os legumes 

e a cerveja. 
4- Cozinhar  em fogo baixo por aproximadamente 8 horas ou até a carne ficar 

bem macia. 
5- Retirar as bochechas do caldo, cortar em retângulos de 4 cm x 7 cm e 

reservar.  
6- Coar o caldo em um chinois, resfriar em banho-maria invertido e manter na 

geladeira.  
7- No dia seguinte, descartar a camada de gordura que tiver se formado na 

superfície e levar o caldo novamente ao fogo até reduzir a 1/6 do volume 
inicial. 

 
Purê de taioba  
 

1. Cozinhar as folhas de taioba em água com o sal até ficarem macias. Resfriar  
em água e gelo e secar bem com papel absorvente.  

2. Em uma frigideira, refogar a cebola em azeite de oliva e adicionar as folhas 
de taioba. 

3. Refogar mais um pouco e acrescentar o creme de leite previamente fervido. 
4. Levar ao Thermomix e bater por 3 minutos. Ajustar o sal se necessário. 

Tutano  
 

1. Temperar os tutanos com sal.  
2. Empanar na farinha de trigo, remover o excesso de farinha 
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3. Chapear rapidamente todos os lados em um fio de azeite de oliva.  
4. Cortar em rodelas de 1 cm de espessura e reservar. 

 
Montagem:  

1. Colocar um pouco do molho de bochecha em uma frigideira e levar ao fogo.  
2. Quando estiver quente, colocar oito retângulos de bochecha e deglacear.  
3. Aquecer as rodelas de tutano na salamandra ou no forno.  
4. Em um prato plano, colocar uma porção de purê de taioba, formando uma 

gota. 
5. Ao lado, colocar um pedaço de bochecha deglaceada e três moedinhas de 

tutano.  
6. Finalizar com o molho, algumas folhas de caruru e flor de sal. 

 
Utensílios e equipamentos 

 Faca 
 Recipiente 
 Fogão 
 Colher 
 Panela   
 Frigideira 
 Chinoix 
 Termomix ou processador  

 
Rendimento total da receita: 2350 g  
Número de porções: 10 porções 
Tamanho da porção: 230 g – 1 prato 
 
Informação nutricional da porção  
Energia (kcal) 470 

Proteínas (g) 47 
Gorduras totais (g) 22 
Gorduras trans (g) 0,1 
Carboidratos disponíveis (g) 10 
Fibra alimentar (g) 3,2 
Sódio (mg) 416 
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Figura 33 - Registros fotográficos - Bochecha de boi com tutano e purê de 
taioba. 
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4.4.6.1.2 – Ficha Técnica – Suflê de taioba 

1. Nome fantasia – Suflê de taioba 
2. Nome técnico – Suflê de taioba 
3. Grupo do cardápio – Entrada ou acompanhamento 
4. Ingredientes 
 

Massa 
Manteiga sem sal – 28 g – 2 colheres de sopa 
Farinha de trigo – 24g – 2 colheres de sopa 
Gema – 40g – 2 gemas 
Clara – 150g – 5 claras 
Noz moscada moída– a gosto 
Taioba branqueada e fatiada – 140g – 1 xícara de chá 
Sal -2,5g – ½ colher de sopa 
Leite integral – 240g – 1 xícara de chá 
 

Para untar  
Manteiga sem sal – 7g - ½ colher de sopa 
Farinha de trigo branca – 8g – 1 colher de sopa 

 
 

Ficha técnica 
Ingredientes Quantidade g 

 
Medida padronizada 

 
Manteiga sem sal 28 2 colheres de sopa 
Farinha de trigo branca  24 3 colheres de sopa 
Gema de ovo 40 2 gemas 
Clara de ovo 150 5 claras 
Noz moscada a gosto A gosto 
Taioba 140 1 xícara de chá 
Sal refinado 2,5 ½ colher de chá 
Leite integral 240 1 xícara de chá 
Manteiga sem sal 7 ½ colher de sopa 
Farinha de trigo branca  8 1 colher de sopa 
 
Técnica de preparo 
1 – Ligar o forno na temperatura de 180°C. 
2 - Bater as claras em ponto de neve e reservar.  
3 – Em uma panela preparar o molho bechamel acrescentando a manteiga e a 
farinha. Misturar e continuar mexendo por aproximadamente 1 minuto. 
4- Aos poucos acrescentar o leite e mexer sempre para que a mistura fique lisa. 
5- Desligar o fogo e esperar este molho ficar na temperatura morna.  
6- Acrescentar ao molho bechamel as gemas, o sal, a noz moscada, a taioba e 
misturar. 
7 – Acrescentar as claras em neve e envolvê-las delicadamente. 
8 – Dispor em ramequins untados e enfarinhados, e levar ao forno até dourar. 
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9- Servir imediatamente. 
 
Utensílios e equipamentos 

 Panela 
 Fouet 
 Ramequins 
 Forno 

 
Rendimento total da receita: 480g 
Número de porções: 5 porções  
Tamanho da porção: 96 g - 1 ramequim 
 
Informação nutricional da porção  
Energia (kcal) 158 
Proteínas (g) 8,1 
Gorduras totais (g) 17 
Gorduras trans (g) 0 
Carboidratos disponíveis (g) 7,2 
Fibra alimentar (g) 1,4 
Sódio (mg) 285 
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Figura 34 - Registros fotográficos - Suflê de taioba 
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4.4.6.1.3 – Ficha Técnica – Talharini ao Pesto de taioba com castanha do Brasil 

1. Nome fantasia – Talharini ao Pesto de taioba com castanha do Brasil 
2. Nome técnico – Massa fresca com molho à base de taioba, azeite, castanha 

do Brasil e queijo parmesão 
3. Grupo do cardápio – Prato principal 
4. Ingredientes  

 
Taioba branqueada – 300g – 2 xícaras de chá 
Alho – 8 g- 2 unidades 
Suco de limão – 30g – 2 colheres de sopa 
Castanha do Brasil – 35g – ¼ xícara de chá 
Sal refinado – 1,25 – ¼ colher de chá 
Azeite de oliva – 55g – ¼ xícara de chá 
Queijo parmesão ralado grosso – 30g – ¼ xícara de chá 
Massa de talharini fresco – 500g  

 
 

Ficha técnica 
Ingredientes Quantidade g Medida padronizada 

Taioba branqueada 300 2 xícaras de chá 
Alho 8 2 unidades 
Suco de limão 30 2 colheres de sopa 
Castanha do Brasil  35 ¼ xícara de chá 
Sal refinado  2,5 ¼ colher de chá 
Azeite de oliva 55 ¼ xícara de chá 
Queijo parmesão ralado 
grosso 

30 ¼ xícara de chá 

Massa de talharini fresco 500 - 
 
Técnica de preparo 
9. Bater no liquidificador a taioba, o alho, o limão, as castanhas e o sal.  
10. Com o liquidificador ligado adicionar o azeite aos poucos. 
11. Acrescentar o queijo parmesão e misturar. 
12. Em uma panela aquecer 5 litros de água e cozer a massa até que fique al dente. 
13. Escorrer a água da massa e servir com o molho pesto de taioba. 
 

 
Utensílios e equipamentos 
 Fogão 
 Panela 
 Colher 
 Faca 
 Liquidificador 

 
Rendimento total da receita: 950 g 
Número de porções: 4 porções  
Tamanho da porção: 230g – 1 prato 
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Informação nutricional da porção  
Energia (kcal) 712 
Proteínas (g) 18,7 
Gorduras totais (g) 24,9 
Gorduras trans (g) 0,0 
Carboidratos disponíveis 
(g) 

95,8 

Fibra alimentar (g) 8,0 
Sódio (mg) 130 
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Figura 35 - Registros fotográficos - Talharini ao Pesto de taioba com castanha do 
Brasil 
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4.4.6.1.4 – Ficha Técnica – Tortelli integral de Taioba e ricota ao molho de 

manteiga e sálvia 

1. Nome fantasia – Tortelli integral de Taioba e ricota ao molho de manteiga e 
sálvia 

2. Nome técnico – Massa integral recheada com ricota e taioba ao molho de 
manteiga e sálvia 

3. Grupo do cardápio – Prato principal 
4. Ingredientes  

 
Massa 

Farinha de trigo refinada – 120 g – 1 xícara de chá 
Farinha de trigo integral – 30 g – ¼ xícara de chá  
Ovo de galinha médio – 100 g – 2 unidades 

Recheio  
Ricota fresca peneirada – 60 g – ½ xícara de chá  
Taioba branqueada e fatiada – 70 g – ½ xícara de chá  
Ovo - 50g – 1 unidade 
Queijo serra da canastra ralado fino – 90 g – ¾ xícara de chá  

Molho 
Manteiga sem sal – 14 g – 1 colher de sopa  
Folhas de Sálvia fresca – 8 g – ¼ xícara de chá   

 
Ficha técnica 

Ingredientes Quantidade g 
 

Medida padronizada 

Farinha de trigo sem 
peneirar 

120 1 xícara de chá 

Farinha de trigo integral  30 ¼  xícara de chá 
Ovos 100 2 unidades  
Ricota 60 ½ xícara de chá 
Taioba  70 ½ xícara de chá 
Ovo  50 1 unidade  
Queijo serra da canastra 90 ¾ xícara de chá 
Manteiga 14 1  colher de sopa 
Sálvia fresca – folhas  8 ¼ xícara de chá 
 
 
Técnica de preparo 
Massa: 

1. Para o preparo da massa misturar as farinhas de trigo em um recipiente. 
2. Separadamente bater levemente 2 ovos e acrescentar na farinha aos poucos, 

verificar a textura da massa. Caso necessário acrescentar um pouco de farinha 
de trigo branca se a massa estiver muito úmida ou um pouco de água se a 
massa estiver ressecada.  

3. Amassar até a massa ficar lisa e firme.  
4. Deixar a massa descansar por no mínimo 30 minutos em temperatura ambiente 

coberta com plástico filme para não ressecar. 
Recheio:  
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1. Para o recheio misturar a taioba, a ricota, o queijo canastra e o ovo levemente 
batido. 

2. Reservar sob refrigeração até o uso. 
Molho:  

1. Para o molho, em uma frigideira, derreter a manteiga e colocar a sálvia.  
2. Deixar em fogo baixo por cerca de 10 minutos para aromatizar a manteiga. 

 
Montagem: 

1. Após o tempo de descanso da massa, com o auxílio de um rolo de macarrão 
ou de um cilindro para massas, abrir a massa até uma espessura de cerca de 
1mm.  

2. Rechear, fazendo pequenas bolinhas, com o auxílio de 2 colheres ou de um 
saco de confeitar. 

3. Colocar outra massa de mesma espessura por sobre o recheio.  
4. Cortar com um aro vazado ou com um copo e pressionar as pontas para fechar 

bem a massa. 
5. Repetir a operação até finalizar a massa e o recheio. 
6. Cozinhar os tortellis em água fervente por cerca de 4-5 minutos e servir com 

molho. 
 
Utensílios e equipamentos 
 Fogão 
 Colheres 
 Panela 
 Recipientes (bowls) 
 Plástico filme 
 Cortador vazado ou copo (corte tortelli) 
 Rolo de massas ou cilindro para massas 

 
Rendimento total da receita: 560 g 
Número de porções: 30 unidades  
Tamanho da porção: 112 g – 6 unidades  
 
Informação nutricional da porção  
Energia (kcal) 240 
Proteínas (g) 11 
Gorduras totais (g) 8,2 
Gorduras trans (g) 0 
Carboidratos disponíveis (g) 6,1 
Fibra alimentar (g) 2 
Sódio (mg) 370 
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Figura 36 - Registros fotográficos - Tortelli integral de Taioba e ricota ao molho 
de manteiga e sálvia 
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4.4.6.1.5 – Ficha Técnica – Torta pascualina de taioba 

 
1. Nome fantasia – Torta pascualina de taioba 
2. Nome técnico –  Massa assada com recheio de taioba e queijos parmesão e 

canastra com ovos 
3. Grupo do cardápio – Lanche  
4. Ingredientes 

 
Massa 

Farinha de trigo refinada – 240g - 2 xícaras de chá  
Sal refinado – 1,25g – ¼ colher de chá 
Manteiga sem sal – 42 – 3 colheres de sopa  
Ovo – 50g – 1 unidade  
Azeite de oliva – 14 g – 1 colher de sopa  
Água filtrada – o suficiente 

 
Recheio 

Manteiga sem sal – 14g- 1 colher de sopa  
Azeite de oliva – 5 g- 1 colher de chá  
Alho dentes de alhos picados – 8g – 2 unidades  
Cebola roxa picada– 120 g – 1 xícara de chá  
Taioba em tiras branqueada – 200 g – 1 1/2 xícara de chá  
Farinha de trigo refinada – 16g – 1 ½ colher de sopa  
Queijo parmesão ralado grosso – 90 g – ¾ xícara de chá  
Queijo serra da canastra ralado grosso–  180g – 1 ½ xícara de chá  
Ovos– 400g – 8 unidades  
 

Montagem  
 Ovo – 50g – 1 unidade  
 Água – 30g – 2 colheres de sopa 
 
 
Ficha técnica 

Ingredientes Quantidade g 
 

Medida padronizada 
 

Farinha de trigo refinada 240 1 xícara de chá  
Sal refinado  1,25 ¼ colher de chá 
Manteiga sem sal 42 3 colheres de sopa 
Ovo 50 1 unidade 
Azeite de oliva 14 1 colher de sopa 
Água filtrada o suficiente - 
   
Manteiga sem sal 14 1 colher de sopa 
Azeite de oliva 5 1 colher de chá 
Alho picado 8 2 unidades 
Cebola roxa picada 120 1 xícara de chá 
Taioba branqueada 200 1 ½ xícara 
Farinha de trigo refinada 16 1 ½ colher de sopa 



109 
 

Queijo Parmesão ralado grosso 90 ¾ xícara de chá 
Queijo serra da canastra ralado 180 1 ½ xícara de chá 
Ovos 400 8 unidades 
Ovo 50 1 unidade 
Água  30 2 colheres de sopa 
 
Técnica de preparo 
Massa 

1. Em um recipiente adicionar a farinha de trigo, o ovo batido, o azeite e a 
manteiga. 

2. Misturar os ingredientes com as mãos e incorporar a água aos poucos até 
que a massa fique homogênea e lisa. 

3. Envolver em plástico filme e colocar sob refrigeração por pelo menos 1 hora. 
Recheio 

1. Refogar a cebola e o alho na manteiga. 
2. Acrescentar a taioba e misturar. 
3. Adicionar a farinha de trigo para espessar o recheio 
4. Misturar os queijos ainda com o fogo ligado. 
5. Desligar do fogo e deixar esfriar antes da montagem da torta. 

Montagem 
1. Ligar o forno a 180°C. 
2. Dividir a massa em três partes. 
3. Com o rolo de massa abra duas partes reunidas em formato circular e forrar o 

fundo e as laterais da forma. 
4. Abrir a terceira parte e reservar. 
5. Com o garfo furar a superfície da massa. 
6. Dispor o recheio na forma. 
7. Com uma colher fazer 8 buracos pequenos no recheio. 
8. Quebrar cada ovo em um buraco. 
9. Cobrir a forma com a massa reservada e vedar as laterais. 
10. Bater levemente 1 ovo com 2 colheres de sopa de água (egg wash) e pincelar 

esta mistura na superfície da torta. 
11. Levar ao forno pré-aquecido à 180ºC por 30 a 40 minutos, ou até que esteja 

dourada. 
12. Deixar esfriar por alguns minutos antes de servir. 
 

Utensílios e equipamentos 
 Fogão 
 Colher 
 Faca 
 Garfo 
 Panela 
 Rolo de massa 
 Forma redonda de fundo removível aro 24cm. 
 Forno 

 
Rendimento total da receita: 1100g 
Número de porções: 12 porções  
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Tamanho da porção: 90g - 1 fatia 
 
Informação nutricional da porção  
Energia (kcal) 300 
Proteínas (g) 13,5 
Gorduras totais (g) 13,8 
Gorduras trans (g) 0,1 
Carboidratos disponíveis (g) 3,2 
Fibra alimentar (g) 1,5 
Sódio (mg) 474 
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Figura 37 - Registros fotográficos - Torta pascualina de taioba 
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5. DISCUSSÃO 

 

Segundo a FAO, a sociedade vive um momento em que a busca por um mundo 

mais saudável e sustentável torna-se um compromisso importante na agenda de todos 

os governos (FAO, 2014)  

A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à 

dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados 

na Constituição Federal. A compreensão de que a segurança alimentar representa um 

direito é um importante passo para o enfrentamento da fome e da desnutrição ainda 

tão presentes no cenário nacional brasileiro. A Lei de Segurança Alimentar e 

Nutricional, dentre outras premissas, abrange a ampliação das condições de acesso 

aos alimentos por meio da produção, em especial da agricultura tradicional e familiar, 

bem como a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável destes recursos 

(BRASIL, 2006). 

Não obstante, o Brasil é o principal país dentre os considerados de 

megabiodiversidade (MYERS et al., 2000). Toda essa variedade fitogenética 

representa um dos principais ativos brasileiros com vistas a desempenhar papel 

estratégico na consolidação do desenvolvimento nacional e promoção da melhora da 

qualidade de vida de toda da população (CORADIN; SIMINSKY; REIS, 2011), dentre 

outros aspectos, com importante contribuição às questões voltadas para à 

alimentação e nutrição (RIDGEN e CAVALCANTI, 2002). 

Faz-se, portanto necessária a valorização e preservação dessa riqueza 

genética, uma vez que a perda de biodiversidade representa um grave problema para 

a existência humana, sendo que a extinção de uma espécie é irreversível e representa 

a perda de um genoma único, resultado de um processo evolutivo singular e não 

repetível (JOLY et al., 2011). 

De modo geral, toda essa riqueza é negligenciada, pouco se conhece sobre a 

biodiversidade nativa do país. Diversos frutos e hortaliças regionais são 

menosprezados e, muitas vezes, descartados por simples falta de conhecimento de 

que aquela espécie é comestível ou mesmo como ela pode ser utilizada em uma 

preparação culinária. A partir do uso reduzido destas espécies, cada vez mais se 

observa a ampliação das plantações de espécies mais comerciais (exóticas) e que 

não são nativas do local. Com isso, torna-se mais raro encontrá-las para consumo e, 
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aos poucos, perde-se a importância desta espécie para a sociedade (BARRETO 2010; 

CORADIN, 2006). 

Por outro lado, e não menos relevante, a manutenção da biodiversidade 

representa também a preservação de questões culturais. A preservação do uso 

culinário da biodiversidade nativa está diretamente relacionada à preservação deste 

patrimônio cultural. Neste contexto, mais do que documentar as espécies encontradas 

é fundamental que esta pesquisa seja disponibilizada para uso da população em geral 

e que fomente a utilização de espécies nativas no seu cotidiano (BARRETO, 2010) 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelo exposto, as contribuições deste projeto para a sociedade estão baseadas 

na preservação da biodiversidade brasileira através do uso culinário gastronômico e 

sustentável de espécies nativas negligenciadas pela sociedade. Através da criação 

das receitas e ampla divulgação de material bibliográfico, tem-se como intuito 

contribuir para a valorização do patrimônio cultural brasileiro e promover a segurança 

alimentar e nutricional humana. 
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