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Nosso hábito alimentar atual tem levado a práticas
alimentares não saudáveis, influenciadas
pelo meio sociocultural, econômico e midiático. 

A insuficiência de nutrientes é um dos principais
problemas presentes na alimentação. A ingestão precária
de nutrientes, em qualidade e quantidade, compromete a
saúde abrangendo problemas de desnutrição,
comprometimento do desenvolvimento, problemas do
metabolismo e
risco aumentado para uma série de doenças.

A situação se agrava ao constatar que no lixo alimentar
brasileiro se encontra uma quantidade significativa de
nutrientes que poderiam ser aproveitados. 

Por isso, o aproveitamento integral dos alimentos é uma
ferramenta importante para promover a alimentação
saudável e melhorar o consumo de nutrientes, além de
gerar economia
e promover proteção ao meio ambiente.

INTRODUÇÃO
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O valor nutritivo das partes normalmente não consumidas de
frutas, legumes e verduras e outros alimentos, como cascas,
talos, brotos, sementes e folhas, representa um excelente
potencial a ser explorado. 

Essas partes desprezadas muitas vezes são mais ricas em
nutrientes do que aquelas que estamos acostumados a comer.
Com preparos adequados é possível produzir pratos atrativos,
bastante apreciados e com boa aceitação. 

O aproveitamento integral dos alimentos também evita o
desperdício. O lixo gerado pelo desperdício tem impacto
negativo no meio ambiente.

 Os lixos alimentares são produzidos em grandes quantidades e
apodrecerem no solo, aumentando o risco de contaminação
dos lençóis freáticos.

Por tudo isso, os recursos alimentares podem e devem ser
melhor aproveitados na sua totalidade. Essa publicação busca
encorajar uma mudança na cultura culinária, que resulta em
economia, maior segurança alimentar e nutricional, melhor
qualidade de vida e mais sustentabilidade.  
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Portanto, convidamos os leitores e leitoras a se
familiarizarem com as alternativas de
aproveitamento de alimentos descritas aqui, que
se traduzem numa importante e prazerosa
abordagem de prática culinária, proporcionando
melhor qualidade alimentar. 

A difusão das práticas de aproveitamento integral
dos alimentos é um verdadeiro exercício de
cidadania. 

Por isso, compartilhem as receitas com os
amigos, envolvam as crianças e adolescentes nos
preparos e divirtam-se. 

Bom proveito!
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QUICHE DE VEGETAIS

Ingredientes
Massa

2 xícaras (chá) de farinha de trigo            
100g de margarina          
½ colher (café) de sal     
2 colheres (sopa) de iogurte 
 

Recheio

2 colheres (sopa) de óleo             
1 cebola picada                
1 tomate             
2 buquês de couve-flor  
2 folhas de couve-flor                    
2 buquês de brócolis      
2 folhas de brócolis         
2 cenouras raladas          
Sal e pimenta a gosto 
 

Cobertura

3 ovos   
¾ de xícara (chá) de iogurte (do restante da massa)        
2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
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Modo de Preparo
Massa

Colocar a farinha, a margarina, o sal e o iogurte em um
recipiente e misturar.    
Abrir a massa e forrar o fundo e os lados de uma forma
redonda.             
Furar a massa com um garfo e assar por 10 minutos a 170°C. 
     

Recheio
Colocar o óleo em uma panela, e refogar a cebola, o tomate,
as folhas e os
vegetais higienizados.  
Reservar. 
Misturar, à parte, os ovos e o iogurte.  
  

Montagem
Retirar a massa do forno, colocar o recheio e cobrir com a
mistura de ovos e
iogurte, e finalizar com o queijo.   
Levar para assar a 170°C até dourar.

QUICHE DE VEGETAIS
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PÃO DE ABÓBORA

Ingredientes

2 xícaras (chá) de farinha de trigo            
1 colher (sopa) de óleo  
1 ovo 
1 colher (sobremesa) de sal 
1 colher (sobremesa) de açúcar 
½ tablete de fermento biológico               
1 ½ colher (sopa) de leite 
1 xícara (chá) de abóbora sem casca 
4 colheres (sopa) de semente de abóbora in
natura
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Modo de Preparo

Cozinhar a abóbora com 3 xícaras (chá) de água até ficar
macia.                
Escorrer a água e amassar a abóbora com um garfo,
formando um purê.  Deixar esfriar.  
Em um recipiente, misturar a farinha de trigo, o açúcar, o
ovo, a abóbora, a semente de abóbora, o fermento, o sal,
o óleo e, por último, o leite. Amassar bem.  
                            
Transferir a massa para uma mesa limpa, seca e já
polvilhada com farinha de trigo.         
Dividir a massa ao meio e modelar enrolando em espiral
cada pedaço como um rolo de cerca de 60 cm de
comprimento. 
                 
Depois, colocar os pães em uma assadeira untada com
óleo e deixar crescer por 30 a 40 minutos.    
        
Assar em forno pré-aquecido a 170 °C, por
aproximadamente 20 minutos ou até ficar dourados.

PÃO DE ABÓBORA
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PASTEL DE TALOS DE AGRIÃO
COM RICOTA

Massa
Ingredientes

1 xícara (chá) de ricota 
3 colheres (sopa) de margarina  
1 ovo 
1 colher (chá) de sal  
1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo

Modo de Preparo

Esfarelar a ricota e misturar com a margarina e o ovo, em um
recipiente.       
      
Acrescentar o sal e uma parte da farinha de trigo e mexer.
Transferir a massa para uma mesa e incorporar o restante da
farinha no sentido das laterais para o centro, até que a massa
fique lisa e homogênea e não grude mais nas mãos. 

Fazer uma bola com a massa e deixar descansar na geladeira
dentro de um recipiente tampado.
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PASTEL DE TALOS DE AGRIÃO
COM RICOTA

Recheio
Ingredientes

1 dente de alho médio 
1 colher (sopa) de cebola picada 
1 xícara (chá) de ricota 
1 colher (sopa) de azeite 
1 xícara (chá) de agrião lavado e picado 
1 xícara (chá) de talos de agrião lavados e picados 
½ colher (chá) de sal 
1 colher (sopa) de azeitona verde picada

Modo de Preparo

Dourar a cebola e o alho no azeite, acrescentar o agrião
e os talos picados e deixar refogar. 

Juntar o sal, a azeitona e a ricota esfarelada e misturar
bem.
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PASTEL DE TALOS DE AGRIÃO
COM RICOTA

Montagem

1 gema peneirada 
½ colher (sopa) de café pronto

Modo de Preparo

Abrir a massa com um rolo sobre um filme
plástico e cortar em pequenos discos com o auxílio de
um cortador.   
             
Rechear e fechar os pastéis, amassando as pontas com
um garfo.    
        
Misturar a gema com o café e pincelar em cima deles.   
Levar para assar em forno médio, pré-aquecido, por
aproximadamente 40 minutos.
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Ingredientes

3 abobrinhas com casca 
2 cenouras com casca 
1 cebola picada 
2 ovos 
1 ½ xícara (chá) de farinha de rosca 
50g de muçarela fresca ralada 
3 colheres (sopa) de salsinha com talos picados 
3 colheres (sopa) de talos de couve picados 
1 colher (sobremesa) de páprica doce 
Sal a gosto 
Azeite a gosto

HAMBÚRGUER VEGETARIANO
DE ABOBRINHA COM CENOURA
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Modo de Preparo

Ralar as abobrinhas com casca, colocar em um escorredor ou peneira
e salpicar 1 colher de sopa (cheia) de sal. Deixar a abobrinha no
escorredor por 30 minutos sob um prato para ocorrer a
desidratação.  

Após este processo, espremer muito bem a abobrinha para sair todo o
líquido e reservar em um recipiente pequeno.  
 
Ralar ou triturar a cenoura no ralador ou processador e reservar.             
Misturar a cenoura e abobrinha, e adicionar todos os ingredientes
restantes. Mexer e, caso necessite de mais farinha de rosca, adicionar
aos poucos até formar uma massa homogênea.
       
Amassar levemente todos os ingredientes, colocar em uma forma de
vidro e levar à geladeira por 30 minutos.  

Modelar a massa em formato de hambúrguer. Ligar o fogo em chama
baixa e em uma frigideira média, regar um pouco de azeite. 

Colocar os hambúrgueres para grelhar os dois lados, até que fiquem
cozidos e
dourados.       
      
Reservar e servir com o acompanhamento de sua preferência.

HAMBÚRGUER VEGETARIANO
DE ABOBRINHA COM CENOURA
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Ingredientes

2 xícaras (chá) de casca de batatas cozidas e batidas       
2 xícaras (chá) de farinha de trigo            
2 ovos 
2 colheres (sopa) de salsinha picada 
Sal a gosto 
1 colher (chá) de fermento em pó 
Óleo para fritar 

 
Modo de Preparo
    
Ferver as cascas de batata e bater no liquidificador.        
Colocar a massa em um recipiente, acrescentar os ovos, a
farinha, sal e o fermento. Misturar bem. 

Aquecer o óleo e ir fritando os bolinhos com a medida de
1 colher de sopa.

BOLINHO DE CASCA DE BATATA
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Ingredientes
Massa

1 xícara (chá) de talos e folhas (espinafre, cenoura,
beterraba) cortados e cozidos            
1 xícara (chá) de leite
2 ovos 
1 xícara (chá) de farinha de trigo 
½ colher (chá) de sal 
1 colher (sopa) de margarina

Recheio 

2 colheres (sopa) de óleo 
1 cebola picada 
1 dente de alho picado 
6 xícaras (chá) de talos e folhas bem lavados e picados 
Sal a gosto

PANQUECA VERDE
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Modo de Preparo
Massa

Colocar os talos no liquidificador, acrescentar
o leite e bater até a mistura ficar homogênea. 
Passar a massa por uma peneira. 

Devolver a massa para o liquidificador e acrescentar os
ovos. Adicionar farinha, sal e margarina e reservar a massa

Recheio 

Colocar o óleo em uma panela, acrescentar a cebola e o
alho e deixar dourar. Acrescentar os talos, as folhas e água
se necessário. Juntar o sal, tampar a panela e deixar
cozinhar.

Montagem da Panqueca

 Colocar a massa na frigideira, espalhar bem e deixar
dourar os dois lados. Rechear as
panquecas.

PANQUECA VERDE
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Ingredientes

2 laranjas médias       
¾ xícaras (chá) de óleo           
3 ovos  
2 xícaras (chá) de açúcar        
2 xícaras (chá) de farinha de trigo     
1 colher (sopa) de fermento em pó   

Modo de Preparo

Cortar as laranjas em quatro partes, retirar as sementes e a
parte branca do centro (deixar a casca e o bagaço).             
Bater no liquidificador as laranjas, o óleo, os ovos e o
açúcar.        
Despejar esta mistura em um recipiente, acrescentar a
farinha de trigo mexendo bem e, por último, o fermento,
misturando levemente.    
Despejar em uma assadeira untada com margarina e farinha
de trigo.     
Levar ao forno médio, pré-aquecido, por aproximadamente
40 minutos.  
Se preferir, despejar sobre o bolo quente o suco de duas
laranjas, adoçado com 2 colheres (sopa) de açúcar.

BOLO DE LARANJA COM CASCA
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Ingredientes

4 bananas nanica com casca (bem lavadas)
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de açúcar 
2 xícaras (chá) de leite 
2 colheres (sopa) de margarina 
2 ovos
1 colher (sopa) de fermento em pó
Canela em pó a gosto
1 e ½ xícara (chá) de água 
½ limão

Modo de Preparo

Lavar as bananas e descascar. Separar as cascas
e cortar em pedacinhos para fazer a massa. 
Bater as claras em neve e reservar na geladeira. 
Bater no liquidificador as gemas, o leite, a margarina, as cascas das
bananas e 2 xícaras (chá) de açúcar. 
Despejar essa mistura em um recipiente e acrescentar a farinha de
trigo. Mexer bem. 
Por último, misturar delicadamente as claras em neve e o fermento. 
Despejar em uma assadeira untada com margarina e farinha de trigo. 
Levar ao forno médio, pré-aquecido, por aproximadamente 40 minutos.
Para a cobertura, derreter ½ xícara (chá) de açúcar em uma panela e
juntar a água, fazendo um caramelo. 
Acrescentar as bananas cortadas em rodelas e o suco de limão.
Cozinhar e cobrir o bolo ainda quente.

BOLO DE BANANA COM CASCA
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Ingredientes

2 xícaras (chá) de casca de melancia (parte verde ralada)
1 ½ xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de água
Cravo a gosto

Modo de Preparo

Retirar a casca verde da melancia e utilizar a parte branca.
Ralar e reservar.

Fazer uma calda com o açúcar, a água e o cravo.

Acrescentar a casca da melancia e deixar
cozinhar até ficar macia

DOCE DE CASCA DE MELANCIA
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Ingredientes

3 xícaras (chá) de água 
2 xícaras (chá) de açúcar 
1 envelope de gelatina incolor sem sabor 
½ xícara (chá) de água fria para hidratar a gelatina 
2 mangas grandes com casca

Modo de Preparo

Levar a água e o açúcar ao fogo até formar uma calda
grossa. 

Retirar a calda do fogo e acrescentar a gelatina hidratada. 
Lavar bem as mangas, cortar em pedaços e bater no
liquidificador com um pouco de água. Despejar na calda,
misturar e esperar esfriar. 

Para fazer picolé, colocar a mistura em forminhas
específicas e esperar congelar. 

Para um sorvete mais cremoso, depois de congelado,
bater na batedeira.

SORVETE DE MANGA
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Ingredientes

Cascas picadas de 4 bananas 
200 ml de água 
1 lata de leite condensado 
4 colheres (sopa) de chocolate em pó solúvel 
1 colher (sopa) de margarina 
200 g de chocolate granulado

Modo de Preparo

No liquidificador, bater as cascas com a água
até obter uma massa homogênea (se for necessário,
coloque um pouco mais de água). Em uma panela média,
colocar as cascas batidas, o leite condensado e o
chocolate, e misturar bem. 

Juntar a margarina e aquecer em fogo médio, mexendo
continuamente até que o doce comece a soltar do fundo
da panela. Para servir, despejar o doce em copinhos, ou
esperar esfriar e modelar bolinhas
com as mãos. Usar o chocolate granulado para finalizar.

BRIGADEIRO DE BANANA (COM
CASCA)
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Ingredientes

6 maçãs
1 litro de água
Açúcar a gosto

Modo de Preparo

Lavar bem as maçãs e descascar.
Levar ao fogo as cascas e a água para ferver por
alguns minutos.

Bater no liquidificador, coar e adoçar a gosto. 
Completar com água gelada. 

OBS: Se for para consumo imediato, não precisa
de cozimento.

SUCO DE CASCA DE MAÇÃ
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Ingredientes

1 abacaxi 
1 ½ litro de água
Açúcar a gosto

Modo de Preparo

Lavar o abacaxi muito bem.
Retirar as cascas e bater no liquidificador com a
água.  
Coar e adoçar a gosto. 

OBS: a polpa também pode ser batida junto com
a casca.

SUCO DE CASCA DE ABACAXI
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Ingredientes

3 mangas grandes
1 ½ litro de água
Açúcar a gosto

Modo de Preparo

Lavar bem as mangas e descascar.

Bater as cascas no liquidificador com um pouco
de água.

Coar, adoçar a gosto e completar com o restante
da água.

SUCO DE CASCA DE MANGA
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Ingredientes

3 limões 
50g de couve 
1 litro de água 
Açúcar a gosto

Modo de Preparo

Espremer os limões e coar. 

Bater no liquidificador junto com a couve e a água
e coar novamente. 

Adoçar a gosto.

SUCO DE COUVE COM LIMÃO
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Ingredientes

2 beterrabas 
10 laranjas 
2 litros de água

Modo de Preparo

Lavar e higienizar as beterrabas e as laranjas. 
Ferver as cascas de beterraba e reservar. 
Bater no liquidificador as laranjas com casca e
sem semente com a água. 

Misturar as cascas de beterraba. Bater mais um
pouco. Peneirar e servir gelado. 
 
OBS: Utilizar a beterraba para o preparo da salada
do dia.

SUCO DE BETERRABA E LARANJA
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