
receitas incríveis a partir de cascas, talos e folhas

Cozinha sem desperdício:
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Observamos uma constante procura por aproveitar o máximo de 
cada alimento, seja em restaurantes de bairro ou na cozinha de 
chefs renomados. E quem ainda pensa que isso é bobeira não 
poderia estar mais enganado! Aprender como utilizar outras partes 
de nossos alimentos é um meio de conhecer uma nova forma 
de cozinhar, uma nova forma de enxergar os ingredientes que 
utilizamos em nosso dia a dia, extraindo deles sabores únicos que 
ainda não conhecíamos.

Na cozinha sem desperdício aprendemos a trabalhar com as partes 
do alimento que geralmente são descartadas, ou seja, começamos 
a dar mais atenção para as cascas, sementes, folhas e talos. E isso 
nos permite criar receitas originais e deliciosas que, além de tudo, 
são muito mais saudáveis.

O Savegnago está sempre buscando novas maneiras de cuidar de 
você e da sua família. Por isso, trouxemos tudo o que você precisa 
para descobrir que a experiência de cozinhar dessa forma não é 
nenhum bicho de sete cabeças, pelo contrário, é muito simples. 

Boa leitura!
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Alimentação e sustentabilidade 
Estima-se que 65% do lixo que produzimos é orgânico, ou seja, a 
maior parte do nosso lixo é composto por restos de alimentos.

E pode parecer apenas um sermão, mas é muito importante 
lembrarmos que só temos um planeta e precisamos cuidar melhor 
dele. É alarmante observar a quantidade de comida que jogamos 
fora, simplesmente porque não sabemos como aproveitá-las.

Assim, além de ser mais econômico aprender a comer o que 
normalmente descartamos, também estamos praticando 
responsabilidade sustentável. E se alimentar com sustentabilidade 
é muito bom, tanto para a nossa saúde, quanto para a saúde do 
nosso planeta Terra.

Dica extra de sustentabilidade: sabendo que restos 
de alimentos são considerados lixo orgânico, que tal 
começar a separá-lo do lixo reciclável? Praticando o 
descarte ecologicamente correto, você contribui ainda 
mais com a preservação do meio ambiente.
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Bolo de casca de banana

Modo de preparo:

1. Pegue as cascas de banana. Você precisará de 4 xícaras (chá) de cascas para fazer 
a massa.
2. Bata as claras em neve. Reserve na geladeira.
3. Préaqueça o forno.
4. Bata no liquidificador as gemas, o leite, a margarina, o açúcar e as cascas de banana.
5. Despeje essa mistura em uma vasilha e acrescente a farinha de rosca. Mexa bem. 
6. Misture delicadamente as claras em neve e o fermento. 
7. Despeje a massa em uma assadeira untada com margarina e farinha.
8. Leve ao forno de 180ºC por aproximadamente 40 minutos.

Cobertura:

1. Coloque o açúcar e a água em uma panela. Cozinhe até o ponto caramelo.
2. Acrescente as bananas cortadas em rodelas e o suco de limão. 
3. Cubra o bolo ainda quente.

Ingredientes da massa:

cascas de 4 bananas;
2 ovos;
2 xícaras de chá de leite;
2 colheres (sopa) de margarina;
3 xícaras de chá de açúcar;
3 xícaras de chá de farinha de rosca;
1 colher de sopa de fermento em pó.

Ingredientes da cobertura:

½ xícara de chá de açúcar;
1 xícara e ½ de chá de água;
4 unidades de banana;
½ unidade de limão.

Para o café da manhã, separamos duas receitas de bolos que utilizam 
as frutas por completo: um bolo de casca de banana com uma 
cobertura deliciosa e um bolo de laranja de liquidificador.

RECEITAS PARA O

CAFÉ DA MANHÃ
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Bolo de laranja no liquidificador

Modo de preparo

1. Corte a laranja na metade, retire o miolo branco do meio e também as sementes. 
Corte a laranja em pedaços pequenos. 
2. Transfira os pedaços da laranja para o liquidificador e adicione os ovos, o óleo e o 
açúcar. Bata tudo até que fique bem homogêneo. 
3. Transfira essa mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo e o fermento. 
Misture bem até que a massa fique homogênea. 
4. Despeje tudo em uma forma untada e enfarinhada.
5. Com o forno préaquecido, deixe a massa assar por cerca de 45 minutos a 180º C.

Ingredientes:

1 laranja madura;
4 ovos;
1 xícara de chá de óleo;
2 xícaras de chá de açúcar;
2 xícaras de chá de farinha de 
trigo sem fermento;
1 colher (sopa) de fermento 
químico em pó.

Benefícios da casca de abóbora: possui 
betacaroteno, que auxilia na saúde da pele, 
das mucosas e da visão. Além disso, ajuda 
a proteger o organismo contra diversas 
doenças, auxilia o sistema circulatório e 
tem efeito anti-inflamatório.

E já que estamos falando de laranja...



Dicas: se preferir um sabor mais adocicado, adicione um 
pequeno pedaço de canela em pau. Você também pode 
consumir consumir este chá gelado, adicionando ervas 
como hortelã ou alecrim.
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Chá de casca de laranja

Ingredientes:

Cascas de laranja;
Água.

Siga a medida de 1 copo de água para cada 1 unidade de laranja.

Seguindo no nosso café da manhã e aproveitando que estamos trabalhando com 
laranjas, vamos aprender também como fazer um chá simples, muito gostoso e 
saudável!

Modo de preparo:

1. Coloque a casca de laranja em infusão na água fervente por cinco minutos. Espere 
amornar e beba.
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Esse almoço vai ser original e incrível! Vamos ensinar a famosa receita de 
carne de casca de banana e uma deliciosa farofa de casca de melancia. E 
claro, não poderia faltar chips de casca de abóbora como aperitivo. Para a 
sobremesa, trouxemos uma incrível receita de beijinho de casca de abacaxi.

Chips de casca de abóbora

Modo de preparo:

1. Lave a abóbora em água corrente. Depois a deixe em uma solução de água e vinagre 
de álcool por 20 minutos, para higienizá-la.
2. Descasque e transfira as cascas para um recipiente. Adicione os temperos a gosto e 
misture manualmente. 
3. Disponha as cascas em uma assadeira. 
4. No forno préaquecido a 180º C, deixe assando por 20 minutos.

Ingredientes:

Cascas de 1 abóbora (qualquer 
tipo de abóbora);
Sal;
Curry;
Azeite;
Pimenta preta.

Possui betacaroteno, que auxilia na saúde 
da pele, das mucosas e da visão. Além disso, 
ajuda a proteger o organismo contra diversas 
doenças, auxilia o sistema circulatório e tem 
efeito anti-inflamatório.

RECEITAS PARA Oalmoço
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Carne de casca de banana

Modo de preparo:

1. Pegue as cascas de banana e retire a pele branca de seu interior.
2. Leve as cascas a um recipiente e encha com água até que elas estejam cobertas. 
Adicione o vinagre de maçã e as deixe de molho por cerca de 15 minutos. 
3. Em uma frigideira, adicione a cebola picada e mexa até dourar. Acrescente os 
pimentões e deixe refogando por 5 minutos. 
4. Pique as cascas de banana conforme desejar e adicione à frigideira.
5. Refogue por cerca de 10 minutos ou até que as cascas estejam macias. Finalize com 
os temperos.

Ingredientes:

Cascas de 8 bananas;
1 cebola;
¼ de pimentão vermelho, cortado em tiras;
¼ pimentão amarelo;
2 colheres (sopa) de cheiro verde picado;
2 colheres (sopa) de vinagre de maçã;
1 colher (sopa) de azeite;
¼ colher (chá) de páprica picante;
¼ colher (chá) de sal;
¼ colher (chá) de pimenta-do-reino branca.
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Farofa de casca de melancia

Modo de preparo:

1. Em uma frigideira grande, leve ao fogo o azeite, a casca da melancia e a cebola. 
Refogue bem até a água secar. 
2. Apague o fogo e adicione o resto dos ingredientes, deixando a farinha por último. 
3. Misture tudo até incorporar. Tempere com o sal, a pimenta e o gengibre. Finalize com 
um fio de azeite e sirva.

Ingredientes:

1 cenoura ralada;
1 cebola média picada;
2 colheres (sopa) de azeite;
½ xícara de chá de cebolinha picada;
100g de castanhas (opcional);
100g de azeitona sem caroço;
Sal, pimenta e gengibre a gosto;
1 xícara de chá de farinha de mandioca ou de milho;
2 xícaras de chá de casca de melancia picada ou ralada. Utilize somente a parte verde 
e branca da casca.
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Beijinho de casca de abacaxi

Modo de preparo:

1. Para extrair o suco da casca de abacaxi, coloque-as no liquidificador com água 
suficiente para bater. Coe e reserve os resíduos. 
2. Em uma panela média, coloque todos os ingredientes e misture continuamente em 
fogo brando. Quando a mistura soltar completamente do fundo da panela, coloque-a 
em um prato untado com margarina e deixe esfriar. 
3. Faça docinhos, enrolando e passando no coco ralado.

Ingredientes:

2 xícaras de chá de suco de casca de abacaxi;
2 xícaras de chá de resíduo do suco de casca de abacaxi;
1 xícara de coco ralado;
3 gemas de ovos;
2 xícaras de chá de açúcar;
1 colher de sopa de margarina;
1 colher de sopa de farinha de trigo ou maisena para dar ponto (se necessário)
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Bolinho de talo de brócolis
Ingredientes da massa:

2 xícaras de chá de talos de brócolis 
cozido;
2 ovos;
1 cebola média picada;
Sal a gosto;
6 colheres (sopa) de farinha de trigo;
Óleo para fritar.

Modo de preparo:

1. Bata no liquidificador os talos cozidos 
juntamente com os ovos. 
2. Retire e misture com todos os ingredientes 
restantes. 
3. Frite a mistura em colheradas, utilizando 
óleo quente.

Até agora falamos de como aproveitar todo o potencial das frutas, mas para 
o café da tarde resolvemos mudar nossos protagonistas: nosso objetivo é 
te contar as receitas deliciosas que podem ser feitas com cenoura e com 
brócolis!

As duas receitas têm tudo a ver com um cafezinho da tarde ao redor da 
mesa, com a família jogando conversa fora. A primeira receita é um bolinho 
de talo de brócolis e, a segunda, é um pesto de folhas de cenoura, ideal 
para você comer com torradas!

RECEITAS PARA O

CAFÉ DA TARDE
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Pesto de folhas de cenoura

Modo de preparo:

1. Adicione as folhas de cenoura, o manjericão fresco, as sementes de abóbora, sal e 
a pimenta do reino em um processador. O azeite será responsável pela consistência, 
então adicione aos poucos. Bata até atingir a consistência desejada. 
2. Prove e ajuste os temperos caso ache necessário.

Ingredientes:

1 xícara de folhas de cenoura (rama);
1 xícara de manjericão fresco;
¼ de xícara de sementes de abóbora;
½ de xícara de azeite de oliva;
Sal a gosto;
Pitada de pimenta do reino.
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Macarrão de vegetais com pesto de cenoura

Modo de preparo:

1. Fatie os vegetais, fazendo macarrões com a cenoura e a abobrinha. Reserve ambos 
separados. 
2. Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue alho e cebola. Acrescente o macarrão 
de cenoura. Deixe refogar um pouco.
3. Coloque o macarrão de abobrinha, salpique um pouco de sal e tampe a frigideira por 
aproximadamente 3 minutos. 
4. Retire a tampa salteie o macarrão com o pesto de folhas de cenoura. Acerte o sal e 
sirva.

Ingredientes:

Pesto de folha de cenoura;
¼  de xícara de azeite;
2 xícaras de manjericão;
2 xícaras de ramo de cenoura;
1 dente de alho;
100g de semente de abóbora;
Sal marinho a gosto.

Vegetais:
3 abobrinhas;
2 cenouras;
1 dente de alho;
¼ de cebola picada;
3 colheres (sopa) de azeite.
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Pensando no pesto de folha de cenoura, resolvemos começar nosso 
jantar com uma receita de macarrão de vegetais na qual você pode 
aproveitá-lo! Para finalizar, trouxemos uma uma sopa muito gostosa 
para fazer com melancia.

RECEITAS PARA Ojantar
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Sopa de casca de melancia

Modo de preparo:

1. Retire a casca verde da melancia, corte a parte branca e coloque no 
liquidificador, batendo tudo com 1 litro de água.
2. Leve a mistura ao fogo por 10 minutos para cozinhar. 
3. Em uma panela, refogue o azeite, alho e cebola. Adicione a melancia 
processada, deixando todo o líquido ferver por mais cinco minutos. 
4. Acerte o sal e a pimenta do reino. Coloque o creme de leite e finalize com 
o manjericão. Sirva a sopa acompanhada de torradas.

Ingredientes:

½ quilo de casca de melancia;
2 colheres (sopa) de azeite;
3 dentes de alho;
200ml de creme de leite;
sal e pimenta a gosto;
100g de cebola picada;
1 colher (sopa) de manjericão picado;
1 litro de água.
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Viu só como se alimentar de forma sustentável, 
além de super fácil, pode ser muito saboroso? 
Esse pode ser só o começo de uma jornada por 
novos sabores! 

Conhece alguém que também vai gostar de 
receitas como essas? Compartilhe! E não esqueça 
de mostrar pra gente como seus pratos ficaram. 
Te esperamos lá no nosso blog, no Facebook e 
também no Instagram!


