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Apresentação
Esta publicação é resultado da parceria entre a Compa-
nhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), por 
meio do Projeto Bahia Produtiva, e a VP Centro de Nu-
trição Funcional como parte da estratégia do desenvol-
vimento de ações de Segurança Alimentar e Nutricional 
realizadas junto às famílias envolvidas. 

O Projeto Bahia Produtiva é resultado do Acordo de Em-
préstimo nº 8415-BR, firmado entre o Governo do Esta-
do da Bahia e o Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD), com o objetivo de contribuir 
para a inclusão produtiva de agricultores e agricultoras 
familiares e outras populações tradicionais do campo.

A ênfase dada à produção e ao consumo direto de Plan-
tas Alimentícias Não Convencionais (PANC) e produtos 
da biodiversidade regional é coerente ao fortalecimento 
da soberania alimentar dos produtores familiares e suas 
famílias - permitindo a substituição integral de alimen-
tos que, além de importados, apresentam riscos à saúde 
e à nutrição das famílias, como é o caso da farinha de tri-
go e da soja, e dos produtos ultraprocessados (ricos em 
açúcar e gordura). Ao mesmo tempo, o aumento da pro-
dução e do consumo desses produtos típicos da região, 
que são nutricionalmente ricos, pode ser uma boa fonte 
de renda adicional para as famílias, colaborando direta-
mente para a realização do Direito Humano “Alimenta-
ção e Nutrição adequadas”, de forma coerente com os 
objetivos previstos na Política e no Plano Estadual de 
Segurança Alimentar e Nutricional.

Uma alimentação saudável é fundamental para uma 
vida longa e com saúde. Os nutrientes presentes nos 
alimentos fornecem ao corpo a matéria-prima para que 
ele consiga manter todas as suas funções equilibradas, 
disponibilizando energia e protegendo contra doenças.

Assim, precisamos manter uma boa alimentação no dia 
a dia, usando as receitas certas para o bom funcionamen-
to do corpo. É importante pensar na combinação dos 
alimentos, na forma como são preparadas as refeições 
e os alimentos que escolhemos consumir. A produção 
orgânica, agroecológica, agroflorestal e livre de agrotó-
xicos vem aumentando nos últimos anos no País, espe-
cialmente entre agricultores familiares. O acesso a ali-
mentos saudáveis e de qualidade é um direito de todos. 
Portanto, é importante valorizar a cultura retomando o 
consumo de alimentos locais e regionais do nosso esta-
do e país. Assim, temos a garantia de uma alimentação 
saudável e segura, além de respeitar a biodiversidade 
e fortalecer a agricultura familiar – contribuindo, desse 
modo, para preservar nossa saúde e o meio ambiente.

Assim, esta cartilha apresenta diversas receitas ela-
boradas com alimentos da biodiversidade brasileira, 
considerando a melhor forma de preparo para que to-
dos os nutrientes sejam bem aproveitados pelo nosso 
organismo! 

Apresentação
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Biomassa de Banana verde  
INGREDIENTES

08 bananas verdes

Água em quantidade suficiente para cobrir as bananas

MODO DE PREPARO 

Com uma faca, corte as bananas verdes do cacho. Lave-as 
bem, com a casca, sob água corrente, usando uma escovinha 
para remover quaisquer sujeiras aparentes. Corte as 
bananas ao meio e coloque para cozinhar em uma panela de 
pressão por 10 minutos. Após o cozimento, retire as cascas 
e liquidifique a polpa (ou bata em um processador) até que 
toda a mistura fique na mesma consistência. Por fim, coloque 
a biomassa em cubas de gelo e leve ao congelador. Pode-se 
utilizar em receitas doces ou salgadas.

Essa biomassa é nutritiva por possuir vitaminas, minerais e 
fibras. Ajudando, assim, o corpo a ficar mais saudável, princi-
palmente o intestino, que funciona melhor quando comemos a 
biomassa no dia a dia.
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Carne de Jaca Verde
INGREDIENTES

1 jaca verde inteira

Água

MODO DE PREPARO 

Primeiro passe óleo de cozinha na sua mão e na faca; corte a 
jaca verde em quatro pedaços – se couber inteira na panela 
de pressão, melhor para cozinhar e não liberar o visgo (cola). 
Coloque a jaca verde na panela de pressão e cubra com água; 
cozinhe por 25 a 35 minutos (o tempo depende da jaca: quanto 
mais verde, cozinha em menor tempo). Quando a jaca estiver 
cozida, ficará com uma cor rosada. Escorra a água e deixe 
esfriar. 

No final desse processo, teremos a carne da jaca (ideal para 
recheios e molhos); as sementes (use inteiras em saladas, 
triture e faça bolos e biscoitos, vinagrete, farofa); ”rosbife” 
(tipo bife ao molho, recheio); fruta (moqueca, bobó, refogado, 
cozido, feijoada vegetariana); miolo (tipo carne assada, lombo 
cozido e assado). Congele e guarde para preparar pratos 
diversos.

A jaca é uma fruta rica em energia para o corpo. Possui pro-
teínas, fibras, vitaminas e minerais, que são substâncias im-
portantes para a saúde. Pode ser comida madura ou verde e 
também suas sementes. É muito saudável, contribuindo no 
funcionamento do intestino, cérebro, fígado, coração e redu-
zindo o risco de várias doenças.
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Puba
INGREDIENTES

Mandioca (ou aipim) ou batata-doce

Água suficiente para cobrir as raízes

MODO DE PREPARO 

Deixe a mandioca, sem casca, de molho em um recipiente 
coberto com água (5 a 10 dias). Toda a mandioca deve ficar 
submersa, de modo que não tenha nenhuma parte fora da 
água. 

Observe se ela chegou ao ponto correto: quando ela estiver 
desmanchando nas mãos, isso significa que a mandioca 
conseguiu “pubar”. 

Descasque e despedace, pouco a pouco, como se fosse 
desfiar. Depois de “desfiada”, esprema a massa da puba em 
um coador de pano para retirar todo excesso do líquido. 

A puba pode ser guardada fresca na geladeira ou pode ser 
levada ao sol ou forno aberto do fogão para desidratar.

A massa desidratada pode ser armazenada em recipiente com 
tampa por até 2 meses. 

Ela tem um uso bastante variado, podendo ser usada para 
bolos, grolados, bolo na palha de banana, mingau, cuscuz, 
pudim.

A puba possui vitaminas e minerais que ajudam na saúde do 
corpo e também no bom funcionamento do intestino, além de 
ser uma excelente fonte de energia para o dia a dia. 
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Cubo Verde
INGREDIENTES

Use folhas verdes variadas, conforme disponibilidade 

Pode ser usada crua: couve-manteiga

Podem ser usadas branqueadas: beldroega, bertalha, 
moringa, ora-pro-nóbis, ramas de cenoura, ramas de 
beterraba, taioba

MODO DE PREPARO 

O branqueamento significa cozinhar as folhas por um tempo 
muito curto e logo depois colocar na água gelada. 

Rasgue as folhas com as mãos e pique no liquidificador 
com 100 ml de água para cada maço de folhas. Deixe bater 
bastante até ficar numa consistência de suco grosso – não é 
necessário acrescentar mais água.  Coloque nas forminhas de 
gelo no congelador e deixe gelar. 

Use esse cubo verde nas preparações do dia a dia: água do 
arroz, feijão, sopas e sucos.

Caruru Língua-de-vaca TaiobaBeldroega
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Leite de Licuri  
ou Babaçu

INGREDIENTES

1 kg de licuri seco ou castanha do coco babaçu

2 litros de água

MODO DE PREPARO 

Coloque o licuri de molho em água de um dia para o outro. 
Escorra e lave.

Bata no liquidificador com a água até formar um líquido 
grosso. Coe para tirar o bagaço, e está pronto. Sal de Ervas  

INGREDIENTES

1 colher de sopa de alecrim desidratado 
1 colher de sopa de manjericão desidratado  
1 colher de sopa de orégano desidratado 
3 colheres de sopa de louro 
1 colher de sopa de sal

MODO DE PREPARO 

Bata os ingredientes no liquidificador. 

Guarde em um pote de vidro bem fechado e use no lugar do sal 
comum.
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Mistura de 
Farinha sem 
Glúten

INGREDIENTES

4 xícaras de farinha de arroz

1 xícara de chá de fécula de mandioca 

1 xícara de amido de milho

1 colher de chá de goma xantana

MODO DE PREPARO 

Misture todos os ingredientes e guarde em vidro tampado.

Sumo  
de Gengibre

INGREDIENTES

1  pedaço pequeno de gengibre descascado

MODO DE PREPARO 

Rale um pedaço pequeno de gengibre descascado e passe em 
uma peneira fina até obter 1 colher de sopa de sumo.
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Grolado ou Cozido de Puba
INGREDIENTES - 6 PORÇÕES

500 g de puba

3 colheres (sopa) de folhas de beldroega

1 xícara (chá) de língua-de-vaca

3 colheres (sopa) de coração de banana verde (mangará) 
cozido e temperado com sal e azeite de oliva extravirgem, de 
preferência

2 tomates picados

2 colheres (sopa) de pimentão vermelho picado

1 cebola picada

1 dente de alho picado

Sal

Óleo de babaçu ou licuri ou azeite de oliva extravirgem

MODO DE PREPARO 

Refogue todos os temperos. Adicione a puba e cozinhe por 
até dez minutos em fogo baixo, mexendo sempre. Sirva com 
maxixada ou quiabada ou adicione ovos mexidos.

As folhas da beldroega possuem vitaminas, minerais e um dos 
melhores tipos de gordura, o ômega-3. Essas substâncias são 
nutritivas e protegem o cérebro, olhos, músculos, intestino, os-
sos e fígado, ajudando a manter a saúde do corpo em dia.

Coração de banana verde
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Bolo de Puba
INGREDIENTES

6 gemas

6 claras em neve

2 xícaras (chá) de puba fresca

2 xícaras (chá) de leite de coco ou leite de babaçu

1 colher (sopa) de sumo de gengibre

3 colheres (sopa) de rapadura ralada

1 colher (chá) de canela

1 colher (chá) de cravo

1 pitada de sal

1 colher (chá) de raspa de limão

MODO DE PREPARO 

Liquidifique o leite de coco com as gemas até ficar bem 
homogêneo. Adicione todos os outros ingredientes. Asse em 
forma untada por 35 a 40 minutos (180 °C).

Dica: Caso não goste de sabor do gengibre, retire e não é 
necessário substituir.

O gengibre é uma raiz consumida no mundo todo; colocar o 
gengibre na dieta, seja na comida ou no chá, ajuda a proteger 
as células e os órgãos no combate aos micróbios, como fun-
gos e bactérias, contribuindo para a saúde. Na gestação, reduz 
os enjoos e os vômitos. Ajuda também na saúde dos pulmões 
e da garganta, principalmente, nas crises de alergia, gripes e 
resfriados. 

O babaçu apresenta substâncias chamadas polifenóis, an-
tioxidantes que ajudam as células na proteção de doenças 
como câncer e diabetes, assim como doenças do coração. 
Possui compostos que ajudam o corpo a se proteger contra 
infecções bacterianas.
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Cuscuz de Puba
INGREDIENTES DO RECHEIO

1 kg de puba fresca peneirada (peneira grossa)

1 xícara (chá) de coco ralado

1 colher (café) de canela

1 colher (café) de cravo

Sal a gosto

MODO DE PREPARO DO RECHEIO

Passe a puba em uma peneira grossa. Tempere com o cravo e 
a canela e acrescente o coco seco; monte o cuscuz e cozinhe 
por 10 minutos.

Sirva com leite de coco, leite de licuri ou babaçu.

Dica: Não molhe a massa, porque a puba já é muito úmida. 
Com o vapor, o cuscuz já fica molhadinho e fofo.

Dica: A puba pode ser substituída por inhame cozido, frio e ra-
lado. Ou então, por fruta-pão verde, cozida, fria e passada no 
ralador.
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Favada com Bredo 
INGREDIENTES

½ kg de fava ou feijão andu ou mangalô ou feijão-de-asa  
bem verde

1 xícara de bredo (caruru), língua-de-vaca (cariru) ou 
beldroega

1 berinjela assada com a casca ou quiabo-de-metro ou  
maxixe-do-reino

5 folhas de chaya ou couve-manteiga 

1 cebola picada

1 tomate orgânico sem pele

1 dente de alho grande assado com casca e amassado

1 colher (sopa) de óleo de babaçu ou licuri ou coco ou  
azeite de oliva extravirgem

3 colheres (sopa) de coentro picado

Sal

MODO DE PREPARO

Cozinhe a fava por 5 minutos. Descarte a água do cozimento e 
retire a pele. Refogue a cebola, acrescente a fava e os outros 
ingredientes (menos o bredo). Cozinhe até ficar macia. Para 
finalizar, acrescente o bredo e cozinhe por mais 3 minutos.

Caso não encontre fava ou os demais feijões sugeridos, 
substitua por qualquer feijão verde. Sirva com coentro picado 
ou cebolinha. 

O ferro ajuda a evitar a falta de concentração e a fraqueza mus-
cular, além de manter o coração sempre oxigenado e funcio-
nando. Esse mineral tão importante está no coentro, na car-
ne vermelha, feijões, lentilha e no caruru. Para garantir que 
ele seja bem utilizado pelo organismo, é importante combinar 
feijões, lentilha e caruru com alimentos fontes de vitamina C, 
como as frutas. 

Fava
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Pão de Jenipapo
INGREDIENTES

1 xícara de leite de licuri coado

2 jenipapos verdes ou 1/2 xícara chá de sumo de cunhã 
(clitória)

1 xícara de água em temperatura ambiente

10 g de fermento biológico

1 colher (sobremesa) de sal

¼ de xícara de óleo de licuri ou babaçu ou azeite de oliva 
extravirgem

2 bananas maduras amassadas

500 g de mistura de farinhas sem glúten ou farinha de arroz

3 gemas passadas na peneira

3 claras em neve

2 colheres (sopa) de biomassa de banana verde 

MODO DE PREPARO 

Liquidifique o leite de licuri com a água e o jenipapo cortado 
com casca e semente. Leve ao fogo e, quando levantar fervura, 
deixe cozinhando por 10 minutos. Desligue o fogo e deixe 
esfriar. Numa bacia, coloque o leite, as bananas, o sal, as 
gemas, o azeite e bata até ficar bem homogêneo. Acrescente o 
fermento e misture bem. Vá adicionando a farinha de arroz até 
formar uma massa lisa, elástica e mole. Unte uma forma com 
azeite de sua preferência, adicione a massa e deixe fermentar 
por 40 minutos. Leve ao forno quente.

O jenipapo verde e a cunhã têm por função dar uma cor azula-
da ao pão. No lugar deles, podem ser utilizados outros alimen-
tos, como: beterraba (roxo/rosa), cenoura e abóbora (laranja), 
espinafre ou as PANC (verde) para colorir o pão.

O jenipapo é uma importante fonte de energia e contém fibras 
que ajudam no funcionamento do intestino. Possui vitamina 
C, ótima para a pele, e evita gripes e resfriados. Ainda tem 
fitoquímicos que ajudam o corpo a se proteger contra diversas 
doenças. 



30



31

Biscoito de Palma
INGREDIENTES PARA 1 PORÇÃO

1 xícara (chá) de farinha de palma (descasque a palma, 
corte em fatias finas, coloque pra secar no forno ou no sol. 
liquidifique ou passe no multiprocessador, peneire e guarde 
em potes, serve para fazer biscoitos e pães)

1 xícara (chá) de água

½ xícara (chá) de licuri triturado ou castanha de caju

5 colheres (sopa) de óleo de licuri ou babaçu ou azeite de oliva 
extravirgem

1 colher (sopa) de vinagre de umbu ou cana ou maçã

Farinha de arroz ou mistura de farinha sem glúten

1 colher (chá) de goma xantana

Sal a gosto

  

MODO DE PREPARO 

Misture todos os ingredientes sem as farinhas. Em uma 
bacia, adicione a massa e, aos poucos, vá adicionando as 
farinhas até formar uma massa homogênea, firme e lisa. 
Deixe descansar por 20 minutos. Abra a massa com rolo de 
pastel, deixando-a bem fina. Corte os biscoitos. Leve ao forno 
médio (180 ºC) para assar por 15 minutos ou até que estejam 
assados e crocantes. 

Dica: sirva com camponata de coração de banana ou pasta de 
taioba.

A palma é um poderoso alimento, rico em vitaminas, minerais, 
fibras e fitoquímicos. Quando inserida na alimentação traz be-
nefícios à saúde, como proteção contra o aumento do coleste-
rol, redução do risco de doenças do coração, além de auxiliar 
no tratamento de asma e diabetes.

Galho de 
beldroega

Palma  
picada
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Camponata de Coração 
da Banana (Mangará)

INGREDIENTES

2 xícaras (chá) de coração de banana picado (umbigo de 
banana, flor da banana ou mangará)

1 xícara (chá) de cebola picada

½  xícara (chá) de pimentão vermelho picado

3 colheres (sopa) de azeitona fatiada

½  xícara (chá) de uva passa

3 dentes de alho amassado

¼  de xícara (chá) de óleo de babaçu ou azeite de oliva 
extravirgem

2 colheres (sopa) de vinagre de umbu ou vinagre de cana ou 
vinagre de maçã

2 colheres (sopa) de orégano

Sal

MODO DE PREPARO 

Cozinhe o umbigo da bananeira em 3 águas, descartando 
as águas. Refogue o mangará com a cebola. Em seguida, 
adicione as uvas passas, a azeitona, o orégano, o vinagre e 
o sal. Cozinhe até ficar macio, acrescentando, por último, 
o pimentão. Deixe esfriar e adicione o alho cru, 1 colher de 
sopa de orégano, corrija o sal e cubra com azeite de oliva 
extravirgem.

Dica: pode ser usada para rechear a Coxinha de Aipim (receita 
na cartilha 1). 

A banana é uma fruta nutritiva, permite grande aproveitamento 
e consumo de todas as suas partes podendo ser aproveitadas e 
consumidas, como o umbigo da bananeira, o palmito de bana-
na e a casca. Todas essas partes podem ser utilizadas em vá-
rias receitas, trazendo sabor e nutrientes para ajudar a manter 
a saúde em dia.

Coração de banana verde

Uva Passa
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Moqueca de Xique-xique
INGREDIENTES

1 kg de xique-xique (descascado e cortado em rodelas sem  
o miolo)

1 maço de língua-de-vaca

1 xícara (chá) de folhas de beldroega ou taioba ou chaya

2 colheres (sopa) de vinagre de umbu ou palma ou cana ou 
maçã

1 pimentão vermelho fatiado

1 cebola grande fatiada

2 tomates fatiados

1 dente de alho amassado

1 litro de leite de coco ou licuri ou babaçu

100 ml de azeite de dendê (ou 1 colher sopa de cúrcuma)

MODO DE PREPARO 

De véspera, tempere o xique–xique com o alho, o sal, o azeite 
e algum dos vinagres escolhidos. Em uma frigideira, coloque 
as rodelas de xique-xique e, por cima, as rodelas de tomate, 
pimentão e a cebola. Cubra com o leite de licuri, coco ou 
babaçu. Deixe cozinhar por 20 a 25 minutos em fogo baixo. 
Antes de desligar o fogo, acrescente a beldroega e a língua-
de-vaca e cozinhe mais um pouco.

Sirva quente com farofa de óleo de babaçu e sal.
O xique-xique possui fitoquímicos que ajudam na resistência do 
corpo, reduzindo o risco de doenças, além de ajudar a proteger 
o estômago.

Xique-xique picado Taioba
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