
Paçoca de pinhão
(cartilha “Pinhão alimento da sociobiodiversi-
dade”, do Centro Vianei de Educação Popular)
Ingredientes:
1kg de carne de porco
300g de toucinho ou bacon
2 colheres de banha ou óleo
1 cebola picada
5 dentes de alho moídos
1 colher de sal
2kg pinhão cozido e moído
Pimenta e cheiro verde a gosto
Coloque o toucinho ou o bacon junta-
mente com a banha para dourar, em 
seguida acrescente a carne de porco 
cortada em cubos ou moída e deixe fri-
tar. Tempere com sal e pimenta. Após a 
carne dourar, acrescente o alho e a ce-
bola, deixe fritar um pouco e acrescente 
o tempero verde, mexa e acrescente o 
pinhão moído. Misture na panela, tipo 
farofa. Sirva quente.
O Encontro de Sabores (Passo Fundo) comercializa pinhão 
descascado e congelado.

Nhoque de batata doce 
aromatizado com butiá
(Juliana Severo) 
Ingredientes (para 5 porções):
500g batata doce
200g polpa de butiá
500g de tomate cereja
2 unidades de alho poró
200g farinha de trigo
½ molho de tomilho
Azeite de oliva
Sal e pimenta do reino a gosto
Cozinhar a batata doce (com casca para 
ficar menos aguada) até ficar macia. 
Descascar e amassar as batatas até 
formar um purê. Acrescentar a polpa 
de butiá até ficar homogêneo. Fazer 
rolinhos com o purê (aproximadamente 
1cm) sobre uma superfície enfarinhada. 
A farinha só é adicionada neste mo-
mento, se necessário. Cortar os rolinhos 
em pedaços de 1,5cm. Reservar. Cortar 
o tomate cereja em quatro partes e o 
alho poró em rodelas finas. Reservar. 
Grelhar os nhoques com um fio de azei-
te em frigideira antiaderente ou grelha. 
Reservar onde será servido. Refogar 
rapidamente (saltear) o alho poró e os 
tomates. Finalizar com sal e pimenta do 
reino, cobrir o nhoque e servir.  

Receitas salgadas
Creme de ricota com açaí juçara
(Juliana Severo)
Ingredientes:
300g de ricota
200g de polpa de açaí juçara
Sal e pimenta do reino a gosto
Aquecer a polpa de açaí, sem ferver.  
Processar ou liquidificar a ricota com 
a polpa de açaí. Misturar o creme de 
ricota com a polpa e temperar com sal 
e pimenta, servir gelado. 

Molho agridoce de jabuticaba
(Juliana Severo)
Ingredientes:
360g polpa de jabuticaba
360ml de caldo de legumes claro
50g manteiga sem sal
50g açúcar cristal
50g alho poro
Em uma panela, colocar a manteiga, 
quando aquecida colocar o alho poro, 
mexer e acrescentar o açúcar. Adicionar 
o caldo claro e a polpa de jabuticaba. 
Deixar em fogo baixo, mexendo às 
vezes, até o volume reduzir e engrossar. 
Coar o molho e servir.

A Cadeia Solidária das Frutas Nativas é uma 
articulação de empreendimentos e organiza-

ções que promove a produção e o consumo de 
frutas nativas no Rio Grande do Sul, tendo por 

base a agroecologia e a economia solidária. 



Açaí juçara na tigela
Ingredientes (para duas porções):
250g de polpa de açaí juçara
3 ou 4 bananas pequenas maduras 
(preferencialmente congeladas)
1 limão
1 colher de sopa de açúcar mascavo, 
melado ou mel (opcional)
½ copo de água
No liquidificador, colocar as bananas 
descascadas, depois a polpa picada e 
o sumo do limão. Acrescente o açúcar 
se desejar. E por último a água. Para 
ficar cremoso não 
colocar muita 
água, o que difi-
culta um pouco 
o bater. A mesma 
receita pode ser 
usada para suco, 
completando o 
copo do liqui-
dificador (com 
capacidade para 1 
a 1,5l com água. O 
suco é mais fácil 
de preparar no 
liquidificador.

Vitamina de açaí com banana
(receita usada na rede municipal de ensino 
de Três Cachoeiras desde 2009 – nutricionista 
Daniele Galeriano)
Ingredientes:
1 lt de leite
4 a 5 bananas maduras
100g de polpa de açaí juçara
Bater tudo no liquidificador e servir 
gelado.
Obs: há um bonito relato da introdução da polpa de açaí 
juçara no cardápio escolar de Três Cachoeiras na cartilha “Boas 
Práticas da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar”, 
disponível em: www.fnde.gov.br

Bolo de araçá com calda de araçá
(Ana Claudia Lorenzi - www.analorenzi.com)
Ingredientes para a massa
(para uma forma com furo no meio, pequena):
250g farinha de trigo
250g açúcar
10g fermento químico
200g polpa de araçá
180g óleo de girassol
4 ovos
½ suco de limão
Em uma bacia, misturar os ingredientes 
secos – farinha, açúcar, fermento. Em 
outra bacia, misturar os ingredientes 
líquidos – ovos, óleo, polpa de araçá e 
suco de limão. Virar o líquido sobre os 
secos, misturar só até homogeneizar 
e colocar em forma untada. Assar em 
forno pré-aquecido a 165C por aproxi-
madamente 30 minutos, dependendo 
do tamanho da forma.
Ingredientes calda de araçá:
100g polpa de araçá
100g açúcar
½ suco de limão
Em uma panela, colocar todos os ingre-
dientes e levar ao fogo baixo, mexendo 
de vez em quando, até adquirir uma 
consistência espessa. Derramar a calda 
sobre o bolo.

Panacota de jabuticaba com calda 
de jabuticaba
(Ana Claudia Lorenzi - www.analorenzi.com)
Ingredientes panacota:
350g polpa de jabuticaba
200g leite de coco
45g açúcar
6un gelatina em folhas
Hidratar as folhas em água bem fria. Em 
uma panela, aquecer a polpa de jabuti-
caba, o leite de coco e o açúcar. Acres-
centar a gelatina hidratada na mistura 
quente da panela, mexendo bem até 
dissolver a gelatina. Colocar na forma ou 
em pequenos copos onde será servida, 
levar para gelar até ficar firme.

Ingredientes calda de jabuticaba
300g polpa de jabuticaba
75g açúcar
Anis, canela, cravo a gosto
Em uma panela, levar a polpa de jabu-
ticaba, o açúcar e as especiarias, deixar 
ferver, mexendo de vez em quando, até 
ficar uma calda mais espessa. Deixar 
esfriar e servir com a panacota de jabu-
ticaba, por cima.
Obs: vale a pena tentar essa receita com outras frutas, como a 
guabiroba ou o araçá.

RECEITAS DOCES Outras receitas podem ser encontradas 
no site: www.taramandahy.org.br


