
Aproveitamento 

Integral de Alimentos

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
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Evitando o Desperdício

ØComprar bem: preferir legumes, hortaliças e frutas da época.
ØConservar bem: armazenar em locais limpos e em temperaturas
 adequadas a cada �po de alimento.
ØPreparar bem: lavar bem os alimentos, não re�rar cascas grossas
 e preparar apenas a quan�dade necessária para a refeição de sua família.
ØAproveitar sobras e aparas, desde que man�das em condições 
seguras até o preparo:

·Carne assada: croquete, omelete, tortas, recheios etc.;
·Carne moída: croquete, recheios de panqueca e bolo salgado;
·Arroz: bolinho, arroz de forno, risotos;
·Macarrão: salada ou misturado com ovos ba�dos;
·Hortaliças: farofa, panquecas, sopas, purês;
·Peixes e frango: suflê, risoto, bolo salgado;
·Aparas de carne: molhos, sopas, croquetes e recheios;
·Feijão: tutu, feijão tropeiro, virado e bolinhos;
·Pão: pudim, torradas, farinha de rosca, rabanada;
·Frutas maduras: doces, bolo, sucos, vitaminas, geléia;
·Leite talhado: doce de leite.

Alimentos que podem ser aproveitados integralmente:

üFolhas de: cenoura, beterraba, batata doce, nabo, 
couve-flor, abóbora, mostarda, hortelã e rabanete; 
üCascas de: batata inglesa, banana, tangerina, laranja,
 mamão, pepino, maçã, abacaxi, berinjela, beterraba, 
melão, maracujá, goiaba, manga, abóbora; 
üTalos de: couve-flor, brócolis, beterraba;
üEntrecascas de melancia, maracujá;
üSementes de: abóbora, melão, jaca.
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Assado de cascas de Chuchu

Ingredientes

 4 xícaras de chá de cascas de chuchu, bem lavadas, picadas
e cozidas
 2 colheres de sopa de queijo ralado
 1 xícara de chá de pão amanhecido molhado na água
ou no leite.
 1 cebola pequena
 1 colher de sopa de óleo
 2 ovos inteiros ba�dos
 Sal a gosto

Modo de Preparo

Bater as cascas no liquidificador. Colocar a massa ob�da
em uma �gela e misturar o restante dos ingredientes.
Untar um pirex ou uma forma com óleo ou margarina.
Despejar a massa e levar para assar até que esteja dourada.
Servir quente ou frio. Esta receita pode ser enriquecida,
juntando
à massa uma lata de sardinha desfiada.
Observação: podem também ser u�lizadas as cascas de outros
ingredientes: cenoura, abóbora, rabanete, beterraba,
nabo ou talos de agriao, couve, brócolis etc. Refogados
ou cozidos.

Bife de casca de Banana

Ingredientes

 Cascas de 6 bananas maduras
 3 dentes de alho
 1 xícara de farinha de rosca
 1 xícara de farinha de trigo
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 2 ovos
 Sal a gosto

Modo de Preparo

Higienizar as cascas das bananas e lavar em água corrente.
Cortar as pontas. Re�rar as cascas na forma de bifes, sem
par�-las. Amassar o alho e colocar numa vasilha junto com
o sal. Colocar as cascas das bananas nesse molho. Bater os
ovos como se fosse omelete. Passar as cascas das bananas na
farinha de trigo, nos ovos ba�dos e, por úl�mo, na farinha de
rosca, seguindo sempre esta ordem. Fritar as cascas em óleo
bem quente. Deixar dourar dos dois lados. Servir quente.

Bolinho de Arroz

Ingredientes

 2 xícaras (chá) de arroz cozido
 1 colher (sopa) de cebola picada
 1/2 dente de alho
 2 colheres (sopa) de salsinha
 2 ovos
 1 xícara (chá) de farinha de trigo
 sal a gosto

Modo de Preparo

Misturar todos os ingredientes e formar os bolinhos.
Assar em forno médio por 30 minutos ou fritar em óleo
quente.
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Bolinhos de cascas de Batata

ngredientes

 2 xícaras de casca de batata cozidas e ba�das
 2 xícaras de farinha de trigo
 2 ovos
 2 colheres de salsinha picada
 sal a gosto
 1 colher (sobremesa) de fermento em pó
 óleo para fritar

Modo de Preparo

Ferver as cascas de batata e bater no liquidificador. Colocar
a massa numa �gela, acrescentar os ovos, a farinha, sal e
o fermento. Misturar bem. Aquecer o óleo e ir fritando os
bolinhos às colheradas.

Bolinhos de peixe

Ingredientes

 250g de peixe (rabo, carcaça e cabeça)
 2 colheres (sopa) de água
 1 colher (chá) rasa de sal
 1 xícara (chá) de arroz cozido
 1 gema
 2 colheres (sopa) de óleo
 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
 1/2 xícara (chá) de farinha de rosca
 óleo para fritura

Modo de Preparo

Em um refratário médio, colocar o peixe, 1/2 colher de sal
e deixar tomar gosto por 1 hora. Transferir os filés com o
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tempero para uma panela média e acrescentar a água.
Deixar cozinhar em fogo alto por 5 minutos, ou até que
o caldo formado evapore. Colocar o peixe em uma �gela,
juntar o arroz e com o auxílio de um garfo, amassar até obter
uma pasta. Incorporar a gema, o óleo, a farinha de trigo e
o restante do sal. Com cerca de 2 colheres (sopa) da massa,
fazer os bolinhos e passá-los pela farinha de rosca. Fritá-los
em óleo quente por 3 minutos ou até que dourem por igual.
Escorrer e servir imediatamente.

Croquete de Chuchu

Ingredientes

 5 xícaras (chá) de chuchu picado
 água para cozinhar o chuchu
 1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
 1/2 xícara (chá) de cebola picada
 1 dente de alho
 sal e temperos a gosto
 1 xícara (chá) de óleo para fritura.

Modo de Preparo

Lavar, descascar e picar o chuchu. Em uma panela com
água, colocar para cozinhar. Re�rar do fogo, coar, amassar e
acrescentar os temperos, a farinha de trigo, a cebola picada,
o alho e o sal. Misturar bem e levar novamente a mistura ao
fogo, até desprender da panela. Deixar esfriar, modelar em
forma de croquete, passar novamente na farinha de trigo
e fritar em óleo quente.

Croquete de Peixe ou Frango
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 1 cebola média
 2 dentes de alho amassados
 1 e 1/2 xícara de caldo de cozimento das carcaças coado
 2 ovos ba�dos
 1/2 xícara (chá) de aveia
 2 colheres (sopa) de queijo ralado
 2 colheres (sopa) de salsa picada
 farinha de trigo suficiente

Modo de Preparo

Cozinhar as carcaças de peixe ou frango e desfiar as
carnes. Aquecer a margarina e refogar a cebola, o alho
espremido, a carne reservada e o caldo do cozimento das
carcaças coado. Deixar ferver e juntar os ovos ba�dos, a
aveia, o queijo ralado, a salsa picada e a farinha de trigo
até desgrudar da panela. Bater a massa, colocar na pia e
amassar sobre a mesa enfarinhada até soltar das mãos.
Enrolar como croquetes e passar por água e farinha de
rosca. Frite em óleo quente.
OBS.: A aveia é opcional.

Cuscuz de Peixe com Legumes

Ingredientes

Caldo

 500g de partes de peixe (cabeça etc.)
 1/2 tomate
 1/2 pimentão
 1 litro de água
 1/2 cebola

Refogado
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Ingredientes

1kg de carcaças de peixe ou frango com as carnes desfiadas
 5 colheres (sopa) de margarina

 talos de espinafre
 talos de agrião



Ensopadinho de entrecasca de Melancia
ou Mamão

Ingredientes

 3 a 4 xícaras de entrecasca de melancia
 1/2 tomate
 1/2 cebola cortada picadinha
 1/2 dente de alho
 salsa e cebolinha picados
 óleo de soja
 sal a gosto

Modo de Preparo

Fazer um refogado com o óleo, tomate, cebola, sal e alho.
Juntar a melancia cortada em cubos e colocar água pura
ou com caldo de carne. Deixar cozinhar um pouco. Juntar
a salsa e a cebolinha picadas. Cozinhar mais um pouco,
sem deixar amolecer muito.

Falso Feijão Tropeiro

Ingredientes

 1 cebola picada
 2 dentes de alho amassado
 1/2 pimentão picado
 3 colheres (sopa) de óleo
 1 xícara (chá) de farinha de mandioca
 2 ovos cozidos
 sal a gosto.
 1 1/2 xícara (chá) de feijão cozido

Modo de Preparo
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 talos de acelga
 1/2 tomate
 1/2 cebola
 1/2 pimentão
 1 dente de alho
 sal a gosto
 1 kg de farinha de milho

Modo de Preparo

Cozinhar todos os ingredientes do caldo e coar. Adicionar o
caldo ao refogado de talos e deixar cozinhar por 10 minutos
(se secar ponha mais água). Adicionar farinha de milho aos
poucos até dar consistência. Colocar a mistura em uma
forma com furo no meio, untada com óleo. Deixar esfriar.

Empadão de Vegetais

Ingredientes

 1/2 xícara (chá) de arroz cozido
 ¼ xícara de talos
 ¼ xícara (chá) de cenoura cozida
 1 xícara (chá) de leite
 2 colheres (sopa) de óleo
 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
 1 gema

Modo de Preparo

Misturar o óleo, a farinha e a gema. Acrescentar o arroz e
os vegetais cozidos. Distribuir em forma e colocar em uma
forma grande com água. Deixá-la no forno até dourar.
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Refogar a cebola e o alho. Acrescentar o feijão e a farinha de
mandioca até obter uma farofa solta. Para finalizar, decore
com os ovos cozidos em pedaços.
Dicas: pode se acrescentar carne desfiada.

Farofa Nutri�va

Ingredientes:

 5 colheres de sopa rasa de margarina
 1 cebola
 2 tomates picados
 1/2 xícara de chá de azeite
 3 colheres de sopa de salsa picada
 sal e pimenta a gosto
 pedaços de frango, peixe ou carne
 1/2 kg de farinha de milho ou mandioca

Modo de Preparo

Aquecer a margarina e refogar a cebola picada, o tomate
picados, o azeite, a salsa, o sal e pimenta. Colocar pedaços
de frango, peixe ou carne de boi. Juntar farinha de milho ou
mandioca o suficiente para fazer uma farofa úmida. Servir
como acompanhamento para frango ou peixe.

Massa de Banana Verde

Modo de Preparo

Lave bem as bananas verdes com as cascas e coloque-as
numa panela de pressão com água fervente (o necessário
para cobrir todas as bananas) .
Cozinhe as bananas com casca por 8 minutos, desligue o
fogo e deixe que a pressão con�nue cozinhando as bananas
por mais 12 minutos. Após o cozimento mantenha as
bananas na água quente. Vá aos poucos descascando uma
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à uma e coloque-as imediatamente no processador ou no
liquidificador para bater.
Obs: A polpa precisa estar bem quente para não esfarinhar.
Este processo deve ser feito com a banana nanica.

Molho de Melancia (subs�tui o extrato de
tomate)

Ingredientes

 1 kg de melancia
 1 molho de salsa
 2 pimentões
 1 cebola
 2 colheres de sopa de maisena
 1/2 copo de água
 sal, óleo, 1 folha de louro e temperos diversos

Modo de Preparo

Bater no liquidificador toda a parte vermelha da melancia,
juntamente com as sementes. Passar na peneira (use a
parte branca em doce ou ensopadinho). Refogar o alho e
a cebola no óleo. Cozinhar o suco da melancia, juntando
o pimentão, o sal, os temperos e a salsa picadinha. Diluir a
maisena em 1/2 copo de água e despejar sobre a mistura,
mexendo sempre para não encaroçar.

Moqueca de peixe com massa de banana
Verde

Ingredientes

 2 colheres de sopa de cebola ralada
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Bananada de casca

Ingredientes

 1kg de casca de banana
 1 kg de açúcar
 1 1/2 xícara de água
 1 sachê de gela�na sem sabor branca
 açúcar para passar os doces
 margarina para untar

Modo de Preparo

Trabalhar com as cascas como nos outros doces. Levar para
a panela o purê, juntar o açúcar e deixar cozinhar, mexendo
sempre. À parte, hidratar a gela�na com 1 1/2 xícara de
água restante. Quando o doce es�ver quase pronto, colocar
a gela�na hidratada e deixar voltar ao ponto mexendo
sempre para não queimar. Quando soltar da panela, re�rar
do fogo e colocar em um recipiente untado com margarina.
Deixar esfriar e colocar na geladeira até o dia seguinte.
Depois, cortar em pedaços e passar no açúcar.

Bananada Integral

Ingredientes

 6 bananas prata ou d'água bem maduras
 200 g de açúcar
 10 g de canela em pau
 5 g de cravo
 10 ml de suco de limão

Modo de Preparo
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 1 colher se sopa de salsinha picada
 1 colher se sobremesa de coentro
 1 colher de sopa de pimentão picadinho
 1 colher de sopa de tempero pronto (opcional)
 1 vidro de leite de coco
 1 xícara de chá de peixe previamente cozido e picado
 sal a gosto
 1/2 xícara de massa de banana verde

Modo de Preparo

Refogar a cebola, o pimentão, o refoga fácil, acrescentar
a salsinha, o coentro, o leite de coco, o peixe sapo e a biomassa.
Deixar apurar por aproximadamente 5 minutos, ou
até que esteja bem cremoso. Servir quente.

Pão de casca de Banana

Ingredientes

 6 bananas com casca
 1 xícara de água
 1 xícara de leite
 30g de fermento fresco
 1/2 xícara de óleo
 1 ovo
 1/2 pitada de sal
 1/2 kg de farinha de trigo

Modo de Preparo
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Bater as cascas de bananas e a água no liquidificador. Juntar
o óleo, os ovos e o fermento e bater mais um pouco.
Acrescentar a farinha, o sal e o açúcar e misture. Por úl�mo,
colocar na massa as bananas em rodelas. Colocar a massa
em uma forma untada com margarina e farinha de trigo.
Deixar crescer até dobrar de volume e levar para assar em
forno pré-aquecido.



Lavar as bananas com casca em água corrente e escova.
Cortar em rodelas. Bater no liquidificador com 300 ml de
água. Adicionar o restante dos ingredientes. Cozinhar em
fogo baixo até soltar do fundo da panela.

Bolo de casca de Abacaxi

Ingredientes

 2 ovos
 1 colher (sopa) de fermento em pó
 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
 2 xícaras (chá) de caldo de casca de abacaxi
 2 xícaras (chá) de açúcar

Modo de Preparo

Para obter o caldo de casca do abacaxi, re�rar as cascas de
um abacaxi e ferver com 4 xícaras (chá) de água por cerca
de 20 minutos. Reservar. Bater as claras em neve, misturar
as gemas e con�nuar batendo. Misturar aos poucos o açúcar
e a farinha de trigo, sem parar de mexer. Acrescentar o
fermento e uma xícara de caldo de casca de abacaxi.
Misturar bem e assar em forma untada e forno moderado.
Depois de assado, virar em um prato e, ainda quente, furar
com um garfo e jogar sobre ele o restante do caldo de
casca do abacaxi com 1 colher (sopa) de açúcar.

Bolo de casca de Abóbora com Chocolate
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Ingredientes

Massa

 1 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo
 2 xícaras (chá) de açúcar
 ¾ xícaras (chá) de maisena

 3 ovos
 1 xícara (chá) de óleo
 2 xícaras (chá) de casca de abóbora picada
 1 colher (sopa) de fermento em pó

Cobertura

 4 colheres (sopa) de leite
 4 colheres (sopa) de chocolate em pó
 4 colheres (sopa) de açúcar

Modo de Preparo

Massa

Bata no liquidificador as cascas, ovos e óleo. À parte, peneire
numa �gela a farinha, maisena, açúcar e fermento.
Junte a mistura no liqüidificador e misture muito bem. Unte
uma assadeira média com margarina e farinha, coloque a
mistura e leve para assar em forno médio.
Cobertura

Misture todos os ingredientes e leve ao fogo até ferver e
reserve. Depois do bolo assado, espalhe esta cobertura
por cima e deixe esfriar.

Bolo de casca de banana

Ingredientes

 2 xícaras (chá) de casca de banana madura
 4 gemas
 4 claras em neve
 2 1/2 xícaras (chá) de açúcar
 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
 5 colheres (sopa) rasas de margarina
 2 colheres (sopa) de fermento em pó
 Canela em pó para polvilhar
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Cocada de Melancia

Ingredientes

 500 g de entrecasca de melancia
 350 g de açúcar
 1 côco
 20 g de margarina

Modo de Preparo

Caramelizar 100 g de açúcar. Acrescentar a entrecasca de
melancia ralada e mexer em fogo brando. Acrescentar o
côco ralado, 250 g de açúcar e 300 ml de água. Cozinhar até
soltar do fundo da panela. Passar toda a margarina numa
super�cie lisa e colocar o doce a colheradas.

Doce da casca de Tangerina

Ingredientes

 Cascas de 6 tangerinas;
 3 xícaras de chá de açúcar;
 5 xícaras de chá de água;
 10 cravos.

Modo de Preparo

Descascar as tangerinas em pedaços grandes. Aferventar.
Tirar do fogo sem destampar e deixar 1 dia em repouso.
Nos 5 dias seguintes, trocar a água duas vezes por dia até
que a casca não esteja amarga. Fazer uma calda rala com
água, o açúcar e o cravo. Colocar as cascas dentro da calda
e cozinhar. Desligar o fogo e, no dia seguinte, cozinhar
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Modo de Preparo

Bater no liquidificador as cascas de banana com 1/2 xícara
(chá) de água. Reservar. Na batedeira, colocar a margarina,
a gema e o açúcar, batendo até ficar homogênea. Misturar
as cascas de banana ba�das, a farinha e o fermento. Por
úl�mo, colocar as claras em neve, polvilhando com a canela
antes de ir ao forno. Levar ao forno em forma untada, assar
durante 30 ou 35 min.

Bolo de Laranja com casca

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, re�rar as sementes e a parte
branca do centro (deixar a casca e o bagaço). Bater no
liquidificador as laranjas, o óleo, os ovos, o açúcar e a baunilha.
Despejar esta mistura em uma vasilha, acrescentar
a farinha de trigo mexendo bem e, por úl�mo, o fermento,
misturando levemente. Assar em forma untada. Se preferir,
despejar sobre o bolo quente suco de duas laranjas, adoçado
com 2 colheres (sopa) de açúcar.
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novamente para apurar.

Doce de casca de Abóbora

Ingredientes

 1 kg de casca de abóbora bem lavadas
 1/2 kg de açúcar
 1/2 litro de água
 cravo e canela em pau

Modo de Preparo

Cozinhar as cascas de abóbora, escorrer e reservar a água.
Bater no liquidificador. Fazer uma calda com a água, o
açúcar, o cravo e a canela. Acrescentar a massa na calda e
mexer, de vez em quando, com o fogo baixo, até soltar do
fundo da panela. Caso não queira fazer este doce cremoso,
ao invés de passar no liquidificador, cozinhar primeiro as
cascas e cortá-las em �rinhas.

Doce de casca de banana
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Ingredientes

 5 xícaras (chá) de cascas de banana nanica bem lavadas
e picadas
 2 1/2 xícaras (chá) de açúcar

Modo de Preparo

Cozinhar as cascas, em pouca água, até amolecerem. Re�rar
do fogo e escorrer. Bater as cascas com um pouco de
água no liquidificador e passar por peneira grossa.
Juntar o açúcar e levar novamente ao fogo, mexendo
sempre, até desprender do fundo da panela.

Dicas: Se desejar fazer docinho de enrolar, basta acrescentar,
após passar por peneira grossa, 2 colheres (sopa)
de farinha de trigo e levar ao fogo, mexendo sempre, até
desprender do fundo da panela. Deixar esfriar um pouco e
acrescentar 1 colher (sopa) de margarina, misturando bem.
Deixar esfriar, enrolar e passar por açúcar cristal.

Doce de casca de Mamão

Ingredientes

 cascas de 6 mamões maduros, bem lavadas
 3 1/2 xícaras (chá) de açúcar

Modo de Preparo

Deixar de molho na água as cascas dos mamões de um
dia para outro. Picá-las, colocá-las numa panela e dar
três fervuras, acrescentando as cascas sempre quando
levantar fervura. Trocar a água a cada fervura. Na quarta
fervura, deixar esfriar, bater no liquidificador adicionando
1 xícara (chá) de água e passar por uma peneira. Levar ao
fogo com o açúcar até dar ponto (quando desprender do
fundo da panela).

Doce de casca de Maracujá

Ingredientes

 cascas bem lavadas de 6 maracujás firmes
 2 xícaras (chá) de açúcar
 3 xícaras (chá) de água
 1/2 xícara (chá) de suco de maracujá
 2 pauzinhos de canela
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Geléia de casca de Banana

Ingredientes

 1 kg de casca de banana
 1 kg de açúcar
 1 colher (sopa) de caldo de limão
 1 xícara (chá) de água

Modo de Preparo

Levar para cozinhar as cascas com água e quando amolecer,
bater no liquidificador. Depois, colocar em uma panela,
acrescentar o açúcar e o limão e levar de volta ao fogo para
cozinhar, mexendo de vez em quando, no início, e depois
mexer sempre até soltar do fundo da panela. Re�rar da
panela e deixar esfriar.

Geléia de casca de Mamão

Ingredientes

 1 mamão médio
 açúcar
 água

Modo de Preparo

O mamão deve ser bem lavado e descascado. Colocar as
cascas numa panela com água suficiente para cobri-las e
levar ao fogo deixando cozinhar bem. Quando es�verem
desmanchando, re�rar do fogo e passar na peneira. Medir
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Modo de Preparo

Cortar os maracujás ao meio, re�rar a polpa e descascar,
deixando toda a parte branca. Depois de lavadas, cobrir as
cascas com água e deixar de molho de um dia para outro.
Escorrer e coloque numa panela. Juntar o açúcar, a água,
o suco de maracujá e a canela. Levar ao fogo e cozinhar
tudo até que se forme uma calda meio grossa.

Doce de entrecascas de Melancia ou de
Mamão

Ingredientes

 2 kg de entrecascas de melancia ou de cascas de mamão
 5 cravos da Índia
 1 copo de água (faça um chá com os 5 cravos da Índia)
 1/2 côco ralado (opcional)
 açúcar (de acordo com a quan�dade da massa)

Modo de Preparo

Cortar em pedaços pequenos (em lâminas) ou raspar a
parte branca das cascas da melancia. No caso de usar cascas
de mamão, cortá-las bem pequenas.
Juntar o chá de cravo e o côco ralado. Colocar para ferver e
medir a quan�dade da massa. Pôr açúcar na mesma quan�dade.
Levar ao fogo até soltar da panela. Se não for servir
o doce no momento, guardar em vidro esterilizado.
OBS.:
 Caso queira fazer o doce mais cremoso, passar a massa
das cascas de frutas, ainda cruas, no liquidificador;
 A u�lização do côco é opcional.
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a massa resultante e colocar a metade da medida de
açúcar, levando ao fogo novamente até que se obtenha
consistência gela�nosa.

Geléia de casca de Melão

Ingredientes

 casca de 1 melão médio
 água
 1 pauzinho de canela
 2 cravos inteiros
 açúcar

Modo de Preparo

Lavar e cortar em pedaços a casca do melão (casca externa
e branca) e levar para cozinhar com água que as cubra
inteiramente. Cozinhar até que se desfaça a parte branca.
Coar em pano limpo, fino, espremendo bem para �rar todo
o suco. Para cada copo de suco ob�do, juntar 1 copo de
açúcar, acrescentar a canela e os cravos e levar novamente
ao fogo para ferver até tomar o ponto de geléia.

Manjar de Beterraba
Ingredientes 
2 copos d'água do cozimento da beterraba;
 1 copo de suco de laranja;
 10 colheres de sopa de açúcar;
 1 beterraba cozida;
 8 colheres de sopa de amido de milho.

Modo de Preparo

Cozinhar a beterraba e reservar uma parte da água do
cozimento para dissolver o amido de milho. Bater no
liquidificador a beterraba com o restante da água do cozimento.
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o açúcar e o suco de laranja. Colocar o conteúdo
do liquidificador numa panela e levar ao fogo, mexendo
sem parar. Quando a mistura soltar do fundo da panela,
re�rar do fogo e colocar numa forma. Depois de frio, levar
à geladeira.

Mariola de casca de Banana

Ingredientes

 2 copos de cascas de banana
 1 copo de banana amassada
 1/2 copo de farinha de trigo
 2 colheres de sumo de limão

Modo de Preparo

Cozinhar as cascas de bananas bem lavadas e bater no
liquidificador. Juntar os outros ingredientes e levar ao fogo.
Cozinhar bem até secar toda umidade. Acrescentar açúcar
equivalente a metade do peso da massa. Cozinhar até se
transformar em uma pasta dura. Derramar em um mármore
ou em qualquer super�cie lisa, untada com margarina.
Trabalhar um pouco a massa. Modelar as mariolas e passar
no açúcar cristal. Deixar secar ao sol ou em forno fraco.
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Recheio

Colocar a água e a casca de abacaxi para cozinhar. Depois
de bem cozido, bater no liquidificador. Colocar em uma
panela, juntar o açúcar e levar ao fogo. Quando es�ver
fervendo, acrescentar a maisena dissolvida em um pouco
de água e deixar cozinhar até engrossar e ficar transparente.
Deixar esfriar. Depois de fritar os pastéis, polvilhar
com açúcar.
OBS.: Esse recheio também pode ser feito com outras
frutas.

Pudim de Goiaba com casca

Ingredientes

 1 goiaba vermelha inteira
 1 copo de água
 1 copo de leite
 4 colheres (sopa) de maisena
 6 colheres (sopa) açúcar

Modo de Preparo

Dissolver a maisena num pouco de leite. Bater a goiaba
com a água até obter um copo de suco. Juntar todos os
ingredientes numa panela e levar ao fogo até engrossar,
mexendo sempre. Despejar em uma forma para pudim
umedecida com água.

Pudim de pão e Abacaxi

Ingredientes

 1 xícara de abacaxi passado pelo liquidificador
 2 xícaras de casca de pão
 2 xícaras de leite quente

Pastel doce de Abacaxi

Ingredientes

Massa

 1/2 kg de farinha de trigo
 2 colheres de óleo
 2 colheres de açúcar
 1 colher (chá) de sal
 água morna o suficiente

Recheio

 casca de 1 abacaxi
 1 litro de água
 1/2 xícara de açúcar
 1 colher (sopa) rasa de maisena
 óleo para fritar

Modo de Preparo

Massa

Colocar a farinha em uma �gela ou mármore e abrir uma
cova. Acrescentar o óleo, açúcar, sal e a água aos poucos,
misturando bem com as mãos até formar uma massa firme
que não grude.
Deixar descansar por 1/2 hora. Depois, abrir a massa com
o rolo ou cilindro, colocar o recheio, fechar o pastel e fritar
em óleo quente.
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 1/2 colher (chá) de sal
 2 ovos ba�dos
 1/4 de xícara de mel
 1 colher (sopa) de suco de limão

Molho

1/4 de xícara de manteiga amolecida
1 colher (chá) de casca de limão ralada
1 a 2 colheres (sopa) de suco de limão

Modo de Preparo

Reservar ¼ de xícara de calda do abacaxi. Misturar a calda,
o abacaxi e os ingredientes restantes. Despejar numa forma
refratária untada, de capacidade de 1 1/2 litro. Assar em
forno moderado por cerca de 45 min. Servir com o molho
da seguinte maneira: bater a manteiga com o açúcar, juntar
a casca ralada e o suco de limão. Mexer bem. Levar a
geladeira até que firme. Servir frio em cima da sobremesa
morna.

Suco de casca de Abacaxi

Modo de Preparo

Lavar o abacaxi muito bem antes de cortá-lo. Re�rar as
cascas e colocá-las de molho em água fria para infusão.
Deixar passar uma noite, então coar e adoçar. U�lizar
como refresco.

Suco de casca de Maçã

Ingredientes

 6 maçãs
 1 litro de água
 açúcar a gosto

Modo de Preparo

Lavar bem as maçãs e depois descascá-las. Levar ao fogo
as cascas e a água para ferver. Bater no liquidificador, coar
e adoçar a gosto. Completar com água gelada.

Suco de casca de Manga

Ingredientes

 3 mangas grandes
1 1/2 litro de água
 açúcar a gosto

Modo de Preparo

Lavar bem as mangas e a seguir descascá-las. Bater as cascas
no liquidificador com um pouco de água. Coar, adoçar
a gosto e completar com o restante da água.
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Suco de Laranja com Abóbora

Ingredientes

 200 g de abóbora cozida (1 copo)
 suco de 15 laranjas
 açúcar a gosto
 gelo

Modo de Preparo

Cozinhar a abóbora, bater no liquidificador com o suco de
laranja e água gelada.
OBS.: Servir gelado.
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