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Reaproveitar os alimentos! 

Também contribuem  

para preservar o  

meio ambiente. 
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Esta cartilha se destina a auxiliar na divulgação de informações 

práticas e simples sobre o aproveitamento de alimentos não convencio- 

nais como: folhas, cascas, entrecascas,  talos, sementes, dentre outros de 

forma a contribuir com famílias e comunidade. 
 

Com o objetivo de diminuir o desperdício de produção e de alimen- 

tos, junto ao grupo de produtores familiares rurais da horta comunitária 

orgânica, para estimular a utilizar no cardápio tornando mais saborosos, 

coloridos e acima de tudo saudável e econômico. 
 

A comunidade Riacho do Recreio pertence ao município de Lagoa 

Grande-PE localizada num raio de 2km² entre as comunidades de: Santo 

Antônio, Malhada Bonita, Serra das Lajes e Cruz do Pontal, com uma 

área explorada de aproximadamente 1,20 hectares de topografia irregu- 

lar com serras e elevações (LEÃO e NETO, 2014). 



Alimentação é a base da vida e dela depende o estado de saúde do ser humano. A 

falta de conhecimento dos princípios nutritivos do alimento, bem como o seu não apro- 

veitamento, resulta no desperdício de toneladas de recursos alimentares. 

O problema do desperdício é um sério problema a ser na produção e distribuição 

de alimentos, principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Mudanças de hábitos e valores alimentares são fundamentais para uma postura crítica, 

reflexiva e participativa em relação ao processo educativo, na redução do desperdício. 

Assim, pretende-se contribuir de forma relevante para a melhoria da qualidade e 

variedade dos alimentos consumidos pelas famílias, consequentemente melhoria na 

qualidade de vida. 

Segundo a ONU (2013), até chegar ao prato do consumidor, pelo menos 30% da 

produção anual de alimentos é desperdiçada. 

Possivelmente pelo não consumo de alimentos como talos, cascas, sementes e folhas 

que poderiam ser utilizados no preparo de doces, geleias, sopas, caldos, sucos, feijão, 

dentre outro. 

A fome e da desnutrição são dívidas sociais que faz jus o  engajamento e comprometi- 

mento de todos na busca por soluções práticas que garantam a segurança alimentar e 

nutricional de famílias em situação de risco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita Técnica Horta Orgânica Comunitária de  Riacho do Recreio 



O mundo ainda se dá ao luxo de jogar fora um terço dos alimentos que 

produz. O desperdício é uma dívida social – e uma responsabilidade  

para indivíduos, empresas e governos – tão grande quanto combater 

a fome e a desnutrição. 
 
 
 

O QUE VOCÊ PODE APROVEITAR 
 
 
 
Folhas de: abóbora, batata-doce, batata inglesa, beterraba, cenoura, couve-flor, 

mostarda, nabo, hortelã. 
 
Cascas de: abacaxi, abóbora, batata-doce, batata inglesa, beterraba, goiaba, la- 

ranja, maçã, mamão, manga, maracujá, melão, tangerina, pepino.  

Entrecascas de: macaxeira, melancia, maracujá.  

Talos de: beterraba, brócolis, couve-flor, espinafre.  

Sementes de: abóbora, jaca e melão. 
 
Pão dormindo, nata, dentre outros. 
 
 

*Todas esses são hortaliças, 

verduras e frutos comestíveis * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Instituto Agronômico de Pernambuco 
(IPA) Dia Especial sobre Agroecologia 

na comunidade Riacho do Recreio, 

em Lagoa Grande—PE. 



NÃO ESQUEÇA!!! Uma alimentação saudável ajuda na prevenção e no trata- 

mento de muitas doenças como diabetes, gastrite, obesidade, desnutrição, hiper- 

tensão e problemas cardiovasculares. 
 
 
 
 

VOCÊ SABIA QUE? 
 
 
 
 
ALIMENTOS CONSTRUTORES: Tem a função de construção e reconstru- 

ção do nosso corpo ao longo da nossa vida. São as proteínas encontradas leite, 

queijo e derivados, carnes, ovos. 
 
Nosso organismo é como uma CASA as proteínas são os TIJOLOS que forne- 

cem toda estrutura durante a construção dos ossos, dentes, pele e músculos. 
 
ALIMENTOS ENERGÉTICOS: Tem a função de garantir as calorias, encon- 

tradas nos carboidratos. Nos fornecem energia   para desenvolvermos nossas ati- 

vidades pensar, andar, falar, trabalhar, brincar, etc. Participando nas atividades 

internas do nosso organismo, como a digestão e circulação sanguínea. São en- 

contradas nas massas, arroz, batatas, pão etc. 



ALIMENTOS REGULADORES: Tem a função de regular o funciona- 

mento dos nossos órgãos as vitaminas e os sais minerais. As vitaminas (A, 

B, C, E, K)  e os sais minerais (ferro, cálcio, potássio, magnésio, zinco, etc) 

participam de funções importantes do nosso corpo e nos defendem das do- 

enças. 
 
 
ÁGUA:   É importante para manutenção da vida  representa 70% do nosso 

organismo. Devemos beber de 8 a 10 copos de água por dia. A água do cozi- 

mento das batatas   acaba   concentrando todas as vitaminas. Aproveite-a, 

juntando leite em pó e manteiga para fazer purê. 



A COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS, em conformidade 

com o artigo nº 64, do Decreto-lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, para efeito em todo território 

brasileiro. À medida que a CNNPA for fixando os padrões de identidade e qualidade para os alimen- 

tos (e bebidas) constantes desta Resolução, estas prevalecerão sobre as NORMAS TÉCNICAS ESPE- 

CIAIS ora adotadas. 
 
Popularmente conhecidas como VERDURAS e LEGUMES, as HORTALIÇAS são alimentos 

ricos em vitaminas, minerais e fibras que devem ser consumidas diariamente. 

 

HORTALIÇAS 
 
1.DEFINIÇÃO: 

É a planta herbácea da qual uma ou mais partes são utilizadas como alimento na sua forma natural. 
 
2. DESIGNAÇÃO: 

O produto será designado: verdura, quando utilizadas as partes verdes; legumes, quando utilizado o 

fruto ou a semente, especialmente das leguminosas e, raízes, tubérculos e rizomas, quando são 

utilizadas as partes subterrâneas. 
 
3. CLASSIFICAÇÃO: 
I. As hortaliças, de acordo com a parte da planta que é utilizada como alimento, são classificadas em: 
a) verdura; 
b) legume; 

c) raízes, tubérculos e rizomas. 
 
II. As hortaliças, de acordo com suas características, são classificadas em: 
 
a)Extra - quando constituída por hortaliças de elevada qualidade, bem desenvolvidas, compactas e 

firmes. Não são permitidos defeitos nas hortaliças desta classe. É indispensável uniformidade na 

coloração, tamanho e conformação. 
 
b) De primeira - quando constituída por hortaliças de boa qualidade, bem desenvolvidas, compactas  
e firmes.  As hortaliças deverão apresentar coloração  
uniforme, típica da variedade. Não são permitidos  
danos nas hortaliças, que alterem sua conformação e  
aparência, contudo, são tolerados ligeiros defeitos ou  
manchas. Não são permitidas rachaduras, cortes e  
perfurações.  
c) De segunda - quando constituída por hortaliças  
que não foram classificadas nas classes anteriores.  
São tolerados ligeiros defeitos na conformação e 
ligeira descoloração desde que não afetem seriamente  
as suas características. São também tolerados peque-  
nos danos de origem física ou mecânica, desde que  
não causem defeitos graves. 



4. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

As hortaliças próprias para o consumo deverão ser procedentes de espécimes vegetais 

genuínos e sãos, e satisfazerem as seguintes condições mínimas: 
 
a) serem frescas, colhidas pela madrugada, abrigadas dos raios solares e dos ventos for- 
tes; 
b) serem colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em 
perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, aroma e cor próprios da espécie e va- 
riedade; 
c) estarem livres da maior parte possível de terra aderente; 
d) estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; 
e) estarem livres de resíduos de fertilizantes; 

f) corresponderem às indicações de qualidade constantes do rótulo. 
 
 
5. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 
As verduras deverão obedecer ao seguinte padrão: 
Bactérias do grupo coliforme de origem fecal: máximo, 2x102/g 
Salmonelas: ausência de 25g 

Deverão ser efetuadas determinações de outros microrganismos e/ou de substâncias 

tóxicas de origem microbiana, sempre que as tornar necessária a obtenção de dados 

sobre o estado higiênico-sanitário dessa classe de alimento, ou  quando ocorrerem tóxi-

infecções alimentares. 
 
 
6. CARACTERÍSTICAS  
MICROSCÓPICAS: 

Ausência de sujidades, parasitas e lavras. 
 
 
7. ROTULAGEM Quando embaladas,  
o rótulo deverá trazer a denominação 

da verdura e sua classificação. 



LEGUMES 

1.  DEFINIÇÃO: 
Legume é o fruto ou a semente de diferentes espécies de plantas, principalmente das le- 

guminosas, utilizados como  alimentos. 
 
2. DESIGNAÇÃO: 
 
O produto é designado, simplesmente, por seus nomes comuns, EX: "berinjela", 

"chuchu", "abobrinha". 
 
3. CLASSIFICAÇÃO: 
 
Os legumes, de acordo com as suas características, são classificadas em: 
a) Extra - Quando constituída por legumes de elevada qualidade, suficientemente desen- 
volvidos. Devem apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade. Não 
são permitidos nos legumes defeitos que alterem a sua 
conformação e aparência; 
b) De primeira - Quando constituída por legumes de boa qualidade, suficientemente de- 
senvolvidos. Devem apresentar coloração e tamanhos uniformes. São tolerados ligeiros 
defeitos na conformação e ligeira descoloração nos legumes desde que não afetem as su- 
as características. São tolerados pequenos danos de origem física ou mecânica, desde 
que não causem defeitos graves nos legumes. 
c) De segunda - Quando constituída por legumes que não foram classificados nas classes 
anteriores. São tolerados defeitos na cor, tamanho e conformação dos legumes, desde  
que conservem as suas características. 
 
4. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 
Os legumes próprios para o consumo devem ser procedentes de espécimes vegetais ge- 
nuínos e sãos e satisfazer as seguintes condições: 
a) serem colhidos ao atingirem o grau normal de evolução do tamanho e apresentados ao 
consumo em perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da vari- 
edade e espécie; 
b) estarem livres de enfermidades; 
c) não estarem danificados por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a 
sua aparência; 
d) não estarem sujos de terra; 
e) não conterem corpos estranhos aderentes à superfície externa; 

f) estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. 



LEGUMES 
 
 
5. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Os legumes deverão obedecer ao 
seguinte padrão: 
Bactérias do grupo coliforme de origem fecal: máximo, 2x102/g;  
Salmonelas: ausência de 25 g; 

Deverão ser efetuadas determinações de outros microrganismos e/ou de substâncias tóxi- 

cas de origem microbiana, sempre que as tornar necessária a obtenção de dados sobre o 

estado higiênico-sanitário dessa classe de alimento, ou quando ocorrerem tóxi-infecções 

alimentares. 
 
 
6. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, parasitas e lar- 

vas. 
 
 
7. ROTULAGEM: Quando embaladas, o rótulo deverá trazer a denominação do legu- 

me e sua classificação. 
 

RAÍZES, TUBÉRCULOS E RIZOMAS 
 
 
1.DEFINIÇÃO: Raízes, tubérculos e rizomas são as partes subterrâneas desenvolvidas 

de determinadas plantas, utilizadas como alimento. Ex: tubérculo (batatinha), rizoma 
(araruta), raiz (cenoura). 
 
2. DESIGNAÇÃO: O produto é designado, simplesmente, por seus nomes comuns, EX: 

"mandioca", "batata inglesa", "nabo", "cenoura", etc. 
 
3. CLASSIFICAÇÃO: As raízes, tubérculos e rizomas, de acordo com as suas caracte- 
rísticas, são classificadas em: 
a) Extra - Quando constituída por raízes, tubérculos e rizomas de elevada qualidade e 
sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da va- 
riedade e uniformidade no tamanho e cor. Não são permitidas rachaduras, 
perfurações e cortes. 

b) De primeira - Quando constituída por espécimes vegetais genuínos de boa qualidade, 
compactos e firmes. As raízes, tubérculos e rizomas devem apresentar suficiente evolu- 

ção de tamanho, cor e sabor típicos da espécie. São tolerados ligeiros defeitos, desde que 

não alterem a sua conformação e aparência. 



AS FIBRAS: Tem com função de estimular o funcionamento intestinal. Absor- 
vem líquidos e ligam a outras substâncias 

prevenindo a prisão de ventre, eliminando elementos tóxicos do organismo. Encontra- 

das em pães integrais, frutas com casca, vegetais folhosos, grãos, legumes (feijão, var- 
gens, etc) e cereais integrais. 
 

Alguns alimentos possuem substâncias que agem diretamente sobre nosso orga- 
nismo. 

Refeições equilibradas de menor volume a cada três horas  ajudam a acabar com 

as flutuações de energia ao longo de dia, portanto conheçam alguns desses alimentos e 

seus efeitos. 
 
 

COMO EVITAR O DESPERDÍCIO? 
 
 COMPRAR BEM: preferir legumes, hortaliças e frutas da época. 
 
 CONSERVAR BEM: armazenar em locais limpos e em temperaturas  adequadas a 

cada tipo de alimento. 
 
 PREPARAR BEM: lavar bem os alimentos, não retirar cascas grossas e preparar 

apenas a quantidade necessária para a refeição de sua família. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ATENÇÃO* 
 
 

Aproveitar sobras e 
aparas, desde que 

mantidas em condições 

seguras até o preparo. 
 

Alimentos que podem 
ser aproveitados 

integralmente. 



RAÍZES, TUBÉRCULOS E RIZOMAS 
 
 
4. CLASSIFICAÇÃO: 
 
 
c) De segunda - Quando constituída por espécimes vegetais de boa qualidade, compactos e 
firmes, mas que não foram classificados nas classes anteriores. São tolerados ligeiros defei- 
tos na conformação, tamanho e cor, pequenos danos, de origem física ou mecânica, desde 
que não afetem seriamente as suas características. 

d) De terceira - Quando constituída por raízes, tubérculos e rizomas que não foram classifi- 

cados nas classes anteriores, desde que conservem as suas características. Não é exigida 

uniformidade no tamanho, cor e aspecto. As raízes, tubérculos e rizomas desta classe podem 

ser de tamanho pequeno. A polpa deve estar intacta. São toleradas manchas e defeitos na 

casca. As raízes, tubérculos e rizomas desta classe serão utilizados para industrialização. 
 
 
5. CARACTERÍSTICAS GERAIS: As raízes, tubérculos e rizomas próprios para o con- 

sumo devem proceder de espécimes vegetais genuínos e sãos, e satisfazer as seguintes con- 

dições mínimas: 
 
 
a) serem de colheita recente, feita pela manhã. A secagem será ao sol ou protegida dos raios 
solares, conforme o caso, em lugares secos, ventilados e limpos; 
b) serem suficientemente desenvolvidos, com o tamanho, aroma, sabor e cor próprios da es- 
pécie; 
c) não estarem danificados por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a 
sua aparência; 
d) estarem livres de enfermidades; 
e) estarem livres da maior parte possível de terra aderente à casca; 
f) estarem isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; 
g) estarem livres de resíduos de fertilizantes; 
h) não apresentarem rachaduras ou cortes na casca; a polpa deverá estar intacta e limpa; 
i)não poderem ser dados ao consumo ou exposto à venda, as raízes, tubérculos e rizomas 
capazes de produzir ácido clorídrico, salvo quando para fins industriais e depois 

de desnaturados, de acordo com o fim a que se destina. 



RAÍZES, TUBÉRCULOS E RIZOMAS 
 
 
6. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: As raízes, tubérculos e rizomas, devem 
obedecer ao seguinte padrão: 
Bactérias do grupo coliforme de origem fecal: máximo, 2x102/g 
Salmonelas: ausência de 25 g. 

Deverão ser efetuadas determinações de outros microrganismos e/ou de substâncias tóxicas 

de origem microbiana, sempre que as tornar necessária a obtenção de dados sobre o estado 

higiênico-sanitário dessa classe de alimento, ou quando tóxi-infecções alimentares ocorre- 

rem. 
 
7. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
 
8. ROTULAGEM: Quando embalados, o rótulo deverá trazer a denominação da raiz, tubér- 

culo ou rizoma e sua classificação. 
 

FRUTAS 
 
 
1.DEFINIÇÃO: Fruta é o produto procedente da frutificação de uma planta, destinado ao 

consumo, "in natura". 
 
 
2. DESIGNAÇÃO: O produto é designado, simplesmente, por seus nomes comuns, EX: 

"banana", "laranja", "pêssego". 
 
 
3. CLASSIFICAÇÃO: As frutas, de acordo com as suas características, são classificadas  
em: 
a) Extra - Quando constituída por fruta de elevada qualidade, sem defeitos, bem desenvolvi- 
das e maduras, que apresentam tamanho, cor e conformação uniformes. Os pedúnculos e a 
polpa devem estar intactos e uniformes. Não são permitidas 

manchas ou defeitos na casca. 
 
b) De primeira - Quando constituída por fruta de boa qualidade, sem defeitos sérios, apre- 

sentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e madu- 

ras. São tolerados ligeiros defeitos na conformação, tamanho e cor. As frutas podem apre- 

sentar ligeiras manchas no epícarpo (casca), desde que não prejudiquem a sua aparência ge- 

ral. A polpa deve estar intacta e firme. O pedúnculo pode estar ligeiramente danificado. 



FRUTAS 
 
 
c) De segunda - Quando constituída por frutas de boa qualidade, compactos e 
firmes, mas que não foram classificadas nas classes anteriores. As frutas podem 
apresentar ligeiros defeitos na cor, desenvolvimento e conformação, desde que 
conservem as suas características e não prejudiquem a sua aparência. As frutas 
não podem ser de tamanho muito pequeno. A casca não pode estar danificada, 
sendo, porém, tolerados pequenos defeitos ou manchas. A polpa deve estar in- 
tacta. Não são permitidas rachaduras nas frutas, contudo são toleradas rachadu- 
ras cicatrizadas. 

d) De terceira - esta classe, destinada a fins industriais, será constituída por fru- 

tas que não foram classificadas nas classes anteriores, desde que conservem as 

suas características. Não é exigida a uniformidade no tamanho, cor, grau de ma- 

turação e conformação. As frutas podem ser de tamanho pequeno. Não são per- 

mitidas rachaduras abertas, contudo, são toleradas as rachaduras cicatrizadas, 

defeitos e manchas na casca. 
 
4 CARACTERÍSTICAS GERAIS: As frutas próprias para o consumo devem 

ser procedentes de espécies vegetais genuínos e sãos, e satisfazerem as: 
 
a) serem frescas; 
b) terem atingido o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da es- 
pécie e variedades; 
c) apresentarem grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e 
imediato. 
d) serem colhidas cuidadosamente e não estarem golpeadas ou danificadas por 
quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência; a 
polpa e o pedúnculo, quando os houver, devem se apresentar intactos e firme; 
e) não conterem substâncias terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca; 
f) estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos; 

g) estarem livres de resíduos de fertilizantes. 



FRUTAS SECAS OU DESSECADAS 
 
5.  CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉTICAS:  Aspecto: frutas inteiras ou 
em pedaços, de consistência própria, não esmagadas: 
Cor: própria.  
Cheiro: próprio.  
Sabor: próprio. 
 
 
6. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS:  
Unidade: máximo 25% p/p 
 
 
 
7. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: As frutas secas e desseca- 

das devem obedecer ao seguinte padrão: 
 
* Bactérias do grupo coliforme máximo, 2 x 102/g. 
Bactérias do grupo coliforme de origem fecal: ausência em 1 g  
Salmonelas: ausência em 25 g. 

Deverão ser efetuadas determinações de outros microrganismos e/ou de substân- 

cias tóxicas de origem microbiana, sempre que se tornar necessária a obtenção 

de dados adicionais sobre o estado higiênico-sanitário dessa classe de alimento, 

ou quando ocorrerem tóxi-infecções alimentares. 
 
 
8. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, parasi- 

tos e larvas. 
 
 
9. ROTULAGEM: No rótulo deve constar o nome da fruta seguido da palavra 

"seca", "dessecada" ou "passa". Quando a embalagem contiver frutas secas de 

diversas espécies, levará a denominação de "Frutas secas mistas", seguida do 

nome das frutas com as respectivas porcentagens em ordem decrescente. 
 
(*) - Significa período de carência de 2 anos a partir da data de publicação. 



É importante a utilização de cascas, talos e folhas, pois o aproveitamento integral dos ali- 

mentos, além de diminuir os gastos com alimentação e melhorar a qualidade nutricional do 

cardápio, reduz o desperdício de alimentos, e torna possível a criação de novas receitas. 
 
 
Evite consumir folhas com aparência amarelada.  
Cozinhe as verduras a vapor, assim elas não perderão o valor nutritivo. 

Quando for ralar a casca do limão, nunca chegue à parte branca, pois ela é amarga e pode 

prejudicar o sabor doce da preparação. 
 
 
Folhas de: cenoura, beterraba, batata doce, nabo, couve-flor, abóbora, mostarda, hortelã e 

rabanete. Cenoura são ricas em vitamina A  e devem ser aproveitadas para fazer bolinhos. 

Sopas ou picadinhos em saladas. O mesmo pode se disser das folhas duras  da salsa. 
 
 
Cascas de: batata inglesa, tangerina, laranja, mamão, pepino, maçã,, berinjela, beterraba, 

melão, maracujá, abóbora. Com as cascas das frutas (goiaba, abacaxi, manga etc.), pode-se 

preparar sucos batendo no liquidificador. Este suco pode ser aproveitado para substituir in- 

gredientes líquidos no preparo de bolos. 

A parte branca da melancia pode ser usada para fazer doce, que se prepara como o doce de 

mamão verde. 



Talos de: couve, agrião, beterraba, brócolis e salsa, entre outros, contém fibras e devem ser 

aproveitados em refogados, no feijão e na sopa. Não jogue fora os talos do agrião, pois  eles 

contém muitas vitaminas. Limpe pique e refogue com tempero e ovos batidos. 

Sementes de:  
Linhaça: Rica em ômega 3, pode ser acrescida em pequenas porções de frutas, na vitami-  
na, gelatinas, omelete e até no recheio da tapioca. 

Gergelim: Fonte de fibras alimentares, o gergelim ajuda a tornar o intestino saudável e au- 

xilia na diminuição dos níveis de colesterol. Usadas em  saladas ou no preparo de carnes e 

massa. 

Chia: Conhecida como "superalimento",  a capacidade de retardar o esvaziamento gástrico, 

consumo em Sucos detox, porções de frutas, tapioca, empanados, vitaminas, gelatinas e su- 

flê. 

Sementes de Girassol: Ricas em vitaminas e minerais. Após ser triturada, a semente pode 

fazer parte de massas de tortas ou bolos salgados, misturada com cereais e 

adicionada ao iogurte. 

Sementes de Abóbora: São ricas em magnésio, um mineral importantíssimo para o bom 

funcionamento do corpo como um todo. Misturada com frutas, em sucos ou vitaminas. 

Proporcionam 

saciedade, 

aceleram nosso  

metabolismo, queimam  

gorduras, aliviam o  

estresse e a 

ansiedade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IPA, 2016. 



As Boas Práticas de Fabricação (BPF), São práticas de higiene que 

devem ser obedecidas pelos manipuladores desde a escolha e com- 

pra dos produtos a serem utilizados no preparo do alimento até a 

venda para o consumidor. 
 
Objetivo de evitar a ocorrência de doenças  provocadas pelo consu- 

mo de alimentos contaminados. Segundo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária  (ANVISA). 



Por isso vamos seguir os seguintes passos: 
 
1. Utilize a água corrente para molhar as mãos; 
 
2. Esfregue a palma e o dorso das mãos com sabonete, inclusive as unhas e os espaços  en- 

tre os dedos, por aproximadamente 15 segundos; 
 
3. Enxágue bem com água corrente retirando todo o sabonete; 
 
4. Seque-as com papel toalha ou outro sistema de secagem eficiente; 
 
5. Esfregue as mãos com um pouco de produto antisséptico. 
 
 

*ATENÇÃO* 
Alimentos como frutas, legumes e hortaliças devem ser higienizados, tendo em vista que 

esses podem ser consumidos crus. 

A correta higienização elimina os micróbios patogênicos e os parasitas. 
 
 
Para higienização de hortaliças, frutas e legumes:  
1) Selecionar, retirando as folhas, partes e unidades deterioradas;  
2) Lave em água corrente vegetais folhosos (alface, escarola, rúcula, agrião, etc.) folha a fo-  
lha, e frutas e legumes um a um; 

3) Colocar de molho por 10 minutos em água clorada, utilizando produto adequado para es- 

te fim (ler o rótulo da embalagem), na diluição de 200 ppm (1 colher de sopa para 1 litro); 

4) Enxaguar em água corrente vegetais folhosos folha a folha, e frutas e legumes um a um;  
5) Fazer o corte dos alimentos para a montagem dos pratos com as mãos e utensílios bem  
lavados;  
6) Manter sob refrigeração até a hora de servir. 



Alimentação e nutrição adequadas são requisitos para o crescimento e 

desenvolvimento de todas as pessoas. E são direitos humanos fundamentais, 

pois representam a base da própria vida. 
 
 

E deve ser fornecida em quantidade e qualidade suficiente e estar ade- 

quada à necessidade de cada indivíduo. Uma alimentação saudável pode ser 

resumida em: variedade, equilíbrio e moderação. 
 
 

Devemos consumir em cada refeição alimentos com todos os nutrientes, 

que se encontra nos três grupos (construtores, energéticos e reguladores). 
 
 

*CASCAS, FOLHAS, SEMENTES E TALOS* 

*TAMBÉM DEVEM FAZER PARTE DO SEU CARDÁPIO* 

Fonte: 400X267 nut-on.blogspot.com 



Almeirão com Sobras de Arroz 
 
 
Ingredientes: 1/2 maço de almeirão; 1/2 cebola picada; 1 dente de alho; 2 xícaras 

(chá) de arroz cozido; 1 e 1/2 colher (sopa) de óleo. 
 
 
Modo de Preparo:  Escolher e lavar bem o almeirão, picar fininho e cozinhar em água 

e sal por 10 minutos. Escorrer bem, espremer para sair toda água. Fritar a cebola e o 

alho no óleo. Juntar o almeirão e deixar refogar por 5 minutos. Juntar em seguida o ar- 

roz cozido e mexer com um garfo para ficar bem soltinho. 
 
 

*DICA*  
O almeirão pode ser substituído por espinafre, couve, acelga etc. para fazer purê . 

 
 
 
 
 
Arroz Colorido 
 
 
Ingredientes:  6 xícaras de arroz cozido; 1 beterraba pequena cozida e batida no liqui- 

dificador; 1 cenoura cozida e batida no liquidificador; 1 xícara de folhas verdes cozidas 

e batidas no liquidificador (almeirão, agrião, espinafre, folhas de cenoura, folha de bró- 

colis, folha de couve-flor, mostarda etc). Sal a gosto 
 
 
Modo de Preparo: Dividir o arroz em 4 partes. Uma ficará branca. Em outra parte, co- 

locar a beterraba, na terceira, a cenoura e na última, o purê de folhas. 

Colocar em uma forma o arroz branco e depois fazer camadas de arroz colorido até 

terminar. Apertar bem para poder tirar da forma. 



Bolinho de Talos, Folhas ou Cascas 
 
 
Ingredientes: 1 xícara (chá) de talos, folhas ou cascas bem lavadas e picadas; 2 ovos; 

5 colheres (sopa) de farinha de trigo; 1/2 cebola picada; 2 colheres (sopa) de água; sal a 

gosto; óleo para fritar. 
 
 
Modo de Preparo:   Bater bem o ovo e misturar o restante dos ingredientes. Fritar os 

bolinhos às colheradas em óleo quente. Escorrer em papel absorvente. Podem ser usa- 

das: talos de acelga, couve, agrião, brócolis, couve-flor, folhas de cenoura, beterraba, 

nabo, rabanete, ou cascas de chuchu. 

*DICA*  
No caso dos talos da couve, couve-flor e brócolis recomenda-se dar uma pré-  

fervura antes do preparo.  
Aproveitar esta água do cozimento dos talos para outras preparações (arroz, feijão etc) 
 
 
 
 
Creme de Folha de Couve-flor 
 
 
Ingredientes:  5 xícaras (chá) de folhas de couve-flor; 1/2 xícara (chá) de cebola; 1 xí- 

cara (chá) de leite; 1/2 xícara (chá) de água; 2 colheres (sopa) de óleo; 1 colher (sopa) 

de farinha de trigo; sal a gosto. 
 
 
Modo de Preparo: Lavar as folhas de couve-flor e picá-las muito bem. Em uma pane- 

la, refogar a cebola no óleo, até dourar. Juntar as folhas picadas e o sal. Misturar bem. 

À parte, misturar a farinha, o leite e a água. Adicionar a mistura ao refogado mexendo 

bem até o creme encorpar. Deixar cozinhar. Servir quente. 



Croquete de Casca de Aipim 

 
Ingredientes: 1/2 Kg de casca de aipim; 1 colher de sopa de manteiga; 1 ovo; 2 colhe- 

res de sopa de farinha de trigo; 1 xícara de chá rasa de farinha de rosca; Óleo para fri- 

tar; Sal a gosto. 

 
Modo  de  Preparo: Higienizar  o  aipim  em  água  corrente.  Retirar  a  casca  fina 

(marrom) do aipim e desprezá-la. Retirar a casca grossa do aipim lavando-a em água 

corrente. Colocar a casca para cozinhar. Depois de cozida, passá-la no liquidificador. 

Numa vasilha, juntar a manteiga, a farinha de trigo e os ovos à casca do aipim batida, 

até que forme uma massa consistente. Enrolar os croquetes, passar na farinha de rosca 

e fritar em óleo quente. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuscuz Nutritivo 

 
Ingredientes:  3 copos do caldo da cabeça de peixe; 1 cebola média; 2 xícaras de sopa 

de óleo; 2 colheres de sopa de pimentão; 3 dentes de alho moído; sal a gosto; 1/2 lata 

de molho de tomate; 1/2 colher de sopa de azeite de dendê; 1 colher de chá de coentro; 

1 colheres de sopa de cheiro verde; 1 xícara de chá de peixe; 2 ovos cozidos e picados; 

2 xícaras de flocos de milho. 

 
Modo de Preparo: Refogar a cebola, o alho e o pimentão no óleo, a salsa e o coentro, 

acrescentar o molho de tomate, o azeite de dendê, o caldo de peixe e os ovos cozidos e 

picados. Assim que levantar fervura acrescentar os flocos de milho aos poucos, mexer 

rapidamente, para não empelotar. Estará pronto assim que começar a desprender do 

fundo; porem, não poderá estar nem muito mole e nem muito duro. Colocar em forma 

de furo central, esperar esfriar para desenformar. Enfeitar a gosto. 



Farofa de Folhas e Talos 
 
 
Ingredientes: 2 colheres (sopa) de margarina ou óleo; 2 colheres (sopa) de cebola rala- 

da; 2 xícaras (chá) de farinha de mandioca torrada ou farinha de milho; sal a gosto; fo- 

lhas ou talos bem lavados, picados e refogados. 

Modo de Preparo:  Derreter a margarina ou o óleo e refogar a cebola até dourar. Jun- 

tar as folhas ou talos. Acrescentar, aos poucos, a farinha de mandioca ou milho e o sal. 

Mexer bem. Servir em seguida. Podem ser usados folhas de beterraba, rabanete, nabo, 

couve-flor, brócolis ou mesmo seus talos. 
 
 
 
Sopa de Fubá com Talos e Folhas 
 
 
Ingredientes:  2 xícaras (chá) de talos bem lavados; 2 batatas picadas; 1 cenoura pica- 

da; 1 1/2 litro de água; 1 xícara (chá) de fubá; temperos e sal a gosto. 

Modo de Preparo: Picar bem os talos ou batê-los no liquidificador com um pouco de 

água. Numa panela, colocar os talos, os demais ingredientes e levar ao fogo para cozi- 

nhar até que os legumes estejam macios. Preparar com talos de acelga, couve, agrião, 

folhas de beterraba, cenoura, nabo, rabanete etc. 
 
 
 
 
Tira - gosto de Sementes  de Abóbora 
 
 
Ingredientes: sementes de abóbora ou melão e sal a gosto.  
Modo de Preparo: Lavar bem as sementes e salgá-las. Deixar secar por 24 horas.  

Levar ao forno para tostar. 



Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (Anvisa)  Gerência  Geral  de  Alimentos 

(GGALI) www.anvisa.gov.br, Nº 216 DE 15/09/2004. 
 
BRASIL. CGPAN/SAS/Ministério da Saúde. Guia Alimentar para a População Bra- 

sileira: Promovendo a alimentação saudável, 2005. 
 
BRASIL, joga no lixo 26,3 milhões de toneladas de alimentos por ano ... 
 
www.em.com.br/.../26/.../brasil-joga-no-lixo-26-3-milhoes-de-toneladas-de- 

alimentos...26 de ago de 2013 - A cada ano, 26,3 milhões de toneladas de comida são 

jogados fora: volume suficiente para distribuir 131,5kg para cada brasileiro ou 3,76kg 

para cada habitante do planeta. Toda essa comida alimentaria facilmente os 13 milhões 

de ... O desperdício de comida provoca mais do que prejuízos financeiros. Acessado 

em 25/11/2017. 
 
BRASÍLIA, LEGISLAÇÃO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR. Edições Câmara 

dos Deputados, Série Legislação n 261 PDF, 2016.  
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Lagoa Grande www.willamescosta.com.br/lagoa-grande/ 
 
18 de jan de 2018 - A comunidade de Riacho do Recreio, zona rural de Lagoa Grande, 

vai ser beneficiada com um investimento de R$ 244.572,32, fruto de uma parceria en- 

tre prefeitura, Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) e Banco Mundial. A ação 

prevê a instalação de um galpão completo; triturador orgânico; ... 
 
LEÃO, Charles F. NETO, Manoel C.B. MEMORIAL DESCRITIVO. IRRIGAÇÃO 

CULTIVO DE HORTALIÇAS, 2014/1. 
 
LEÃO, Charles F. NETO, Manoel C.B. PLANO DE NEGÓCIO Associação Riacho do 

Recreio Município de Lagoa Grande – PE, 2014. 



Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa carência. 
Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não havia pobreza 

no mundo e ninguém morreria de fome 

Mahatma Gandhi 
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OBRIGADA! 
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terezajbarbosa@hotmail.com 


