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O Projeto de Extensão Cozinha Sustentável, desenvolvido pela Faculdade Pernambucana de Saúde – FPS, tem por 

finalidade contribuir para a melhoria da alimentação e renda de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade 

social. A partir da realização de trabalhos educativos voltados para o aproveitamento sustentável dos alimentos e 

diminuição dos seus resíduos, a proposta do projeto baseia-se na promoção da saúde coletiva por meio de atividades 

práticas e interativas. Este e-book foi elaborado com o objetivo de reunir uma amostra de receitas baseadas no con-

texto deste projeto, oferecendo ao leitor diferentes maneiras de utilizar integralmente os alimentos.    

O desconhecimento dos princípios nutritivos dos alimentos leva ao desperdício de toneladas de recursos que pode-

riam ser reaproveitados. As partes que normalmente são descartadas no momento do preparo das receitas e do 

seu consumo possuem uma grande quantidade de nutrientes que podem ser benéficas à saúde. De acordo com a 

Organização Mundial de Alimentação e Agricultura (FAO), anualmente são desperdiçados 1,3 bilhões de toneladas 

de alimentos. Visto que o desperdício consiste em um sério problema de ordem mundial, torna-se necessário criar 

estratégias para sua diminuição. 

A alimentação integral, baseada no princípio da diversidade alimentar e na complementação das refeições, tem como 

objetivo não apenas o reaproveitamento dos nutrientes normalmente descartados no momento do preparo das re-

feições, mas a redução de custos, agilidade de preparo e na oferta de uma dieta regional diversificada. Segundo o 
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Banco de Alimento e Colheita Urbana, série organizada em convênio com o SESC e o Programa Alimentos Seguros, 

os principais alimentos ou produtos      utilizados para complementar a dieta convencional são: pós (casca de ovo, 

semente de abóbora); farelos (trigo, arroz, milho); farinhas torradas, raízes e tubérculos, além do consumo de partes 

usualmente não aproveitadas, como cascas, entrecascas, folhas, talos e sementes. Para citar alguns exemplos, o 

feijão que sobrou do dia anterior pode ser aproveitado para fazer um hambúrguer; o pão que ficou duro pode virar um 

pudim ou até mesmo uma farinha de rosca para o preparo de outras receitas. 

As habilidades culinárias envolvidas com a seleção, pré-preparo, tempero, cozimento, combinação e apresentação 

dos alimentos nem sempre são devidamente valorizadas, fazendo com que as pessoas percam a autonomia no prepa-

ro das suas refeições e recorram a alimentos industrializados. O interesse pela culinária também se torna importante 

no que diz respeito ao reaproveitamento dos alimentos incorretamente descartados na natureza, favorecendo tanto 

o equilíbrio ecológico do planeta, como ao aprofundamento dos conhecimentos acerca dos componentes nutricio-

nais daquilo que ingerimos. Tornar nossos lares e tarefas cotidianas mais sustentáveis, desde o consumo de água e 

energia até o aproveitamento dos alimentos, é uma tarefa de conscientização e compromisso sustentável, além de 

nos proporcionar uma maior autonomia para a criação de pratos mais saborosos e nutritivos.



SORVETE DE 
BANANA E MAMÃO

INGREDIENTES

1 banana congelada

1 fatia de mamão congelado 

2 colheres de sopa de leite 

de coco caseiro

Aveia

Pepita de girassol

Granola 

Pepita de girassol

Granola 

MODO DE PREPARO

1. Bata a banana, o mamão 

e o leite de coco em um 

processador ou liquidificador 

até ficar com a consistência 

cremosa. 

2. Coloque o creme de banana 

e mamão em um recipiente 

e adicione aveia, granola e 

pepita de girassol a gosto.

DICA: Sabe aquela banana que está ficando com a casca preta na sua 
fruteira? Não desperdice! Você pode descascar e congelar para fazer 
esta receita.
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CASCA LOUCA DE 
BANANA

INGREDIENTES

5 cascas de bananas 

½ cebola

2 dentes de alho

¼ de pimentão vermelho

¼ de pimentão verde

¼ de pimentão amarelo

Cebolinho a gosto

2 colheres de sopa de shoyu 

1 colher de sopa de melado

1 pitada de páprica doce

Pimenta do reino a gosto

Sal a gosto

MODO DE PREPARO

1. Retire a parte branca interna da 

casca da banana, raspe com ajuda de 

um garfo ou colher. 

2. Deixe as cascas de molho na água 

com 1 colher de sopa de vinagre por 10 

minutos.

3. Escorra as cascas e lave-as em água 

corrente, em seguida corte em tiras e 

reserve.

4. Refogue cebola, alho, os pimentões e 

adicione as cascas já cortadas. 

5. Adicione temperos e sal a gosto. 

6. Coloque o shoyu e o melado.

7. Refogue até que a casca fique macia. 
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FAROFA NUTRITIVA 
DE LEGUMES 

INGREDIENTES

¼ de cenoura

2 colheres de sopa de abóbora picada

2 dentes de alho

¼ de cebola

2 colheres de sopa de cebolinho picado

1 xícara de farinha de mandioca

Azeite

Sal e pimenta do reino

Semente de abóbora

MODO DE PREPARO

1. Corte todas as verduras e vegetais em cubos 

pequenos.

2. Refogue cebola e alho no azeite, em seguida, 

acrescente a cenoura, abóbora e cebolinho.

3. Adicione a farinha e tempere a gosto com sal e 

pimenta do reino. 

4. Finalize com as sementes de abóbora. 

DICAS: 
- Aproveite a semente da abóbora na sua receita! Basta lavar as 
sementes, temperar como preferir, regar com azeite e assar no forno 
(200 0C) até dourar. 
- O almoço ficou ainda mais nutritivo e saboroso com o arroz de 
brócolis! Adicione no arroz do dia-a-dia brócolis e seus talos picados!
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MOQUECA DE 
BANANA DA TERRA

INGREDIENTES

2 bananas da terra

1 tomate

1pimentão verde

½ cebola

3 dentes de alho

4 colheres de sopa de azeite 

de oliva

2 colheres de sopa de azeite 

de dendê

1 ½ xícara de leite de coco 

caseiro

Sal e pimenta do reino 

Coentro

MODO DE PREPARO

1. Corte as bananas, tomate, pimentão e 

cebola em rodelas, reserve.

2. Refogue o alho em 4 colheres de 

sopa de azeite de oliva e 1 colher de 

sopa de azeite de dendê. 

3. Faça camadas com os ingredientes 

cortados, primeiro coloque rodelas 

de cebola, depois tomate, pimentão e 

por último a banana, tempere com sal 

e pimenta. Repita as camadas 2 ou 3 

vezes. Adicione o leite de coco e mais 

1 colher de sopa de azeite de dendê, 

finalize com coentro e deixe na panela 

até cozinhar as bananas. 

R
E

C
E

IT
A

S

DICA: 
Fazer leite de coco caseiro é simples! Basta bater 2 xícaras 
de coco fresco com 1 xícara de água no liquidificador por 
5 minutos e coar com um pano de prato limpo. 



COOKIES DE COCO

INGREDIENTES

1 xícara de farinha de trigo (ou 

farinha de aveia) 

1 ½ xícara de resíduo de coco

¼ xícara de melado 

3 colheres de sopa de óleo vegetal 

ou manteiga

1 colher de sopa de cacau em pó 

MODO DE PREPARO

1. Peneire a farinha em um recipiente, 

adicione o resíduo do coco, cacau em 

pó, o melado e misture. Junte o óleo 

aos poucos até dar o ponto de modelar 

o biscoito, se necessário acrescente 

mais de 3 colheres. 

2. Modele os biscoitos no formato que 

preferir e coloque-os numa assadeira 

untada com óleo ou com papel 

manteiga.

3. Leve ao forno pré-aquecido (180 0C) 

por aproximadamente 20 minutos. 

DICAS: 
Com o resíduo do coco que sobrou do leite 
de coco caseiro você pode fazer diversas 
preparações! Pode utilizar em biscoitos, bolos, 
recheio de tapioca. Use sua criatividade!
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PUDIM DE PÃO

INGREDIENTES

5 pães dormidos (no 

mínimo 2 dias)

3 ovos

3 colheres de sopa de 

manteiga

4 xícaras de leite

1 xícara de açúcar 

Ameixas sem caroço 

MODO DE PREPARO

1. Bata todos os ingredientes no 

liquidificador, exceto a ameixa. 

2. Coloque a massa em uma fôrma 

untada com manteiga e açúcar, em 

seguida, adicione as ameixas sem 

caroço pela massa (se preferir coloque 

banana em rodelas no lugar da ameixa). 

3. Leva ao forno (180 0C) por 50 

minutos.  
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HAMBÚRGUER DE 
FEIJÃO VERDE

INGREDIENTES

1 ½  xícara de feijão verde

½ cebola

2 dentes de alho

1 cenoura

1 colher de sopa de azeite

Farinha de rosca

Sal 

Páprica defumada

Pimenta do reino 

4 xícaras de água

MODO DE PREPARO

1. Cozinhe levemente o feijão verde com 4 

xícaras de água, escorra e reserve.

2. Em um processador ou liquidificador 

adicione a cebola cortada em cubos médios, 

alho picado, cenoura ralada, o feijão e 1 

colher de sopa de azeite, bata bem, até 

que os ingredientes fiquem úmidos e com 

pedaços bem pequenos. 

3. Transfira a preparação batida para um 

recipiente e tempere a gosto. 

4. Adicione a farinha de rosca aos poucos, 

até dar o ponto de modelar, faça bolinhas e 

achate com as mãos, modelando no formato 

de hambúrguer. 

5. Unte uma assadeira com óleo e disponha 

os hambúrgueres. Leve ao forno médio por 

15 minutos ou até dourar, vire e deixe por 

mais 15 minutos até dourar o outro lado. 

DICA: 
Você pode substituir o feijão verde por outras 
leguminosas, como ervilha, grão de bico, lentilha ou por 
outro tipo de feijão.  
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MAIONESE DE SEMENTE 
DE GIRASSOL

INGREDIENTES

5 colheres de sopa de semente de girassol

1 copo americano de água

1 dente de alho

½ limão

Óleo vegetal

Sal

MODO DE PREPARO

1. Bata no liquidificador as sementes com água, 

acrescente o alho e o suco de meio limão, tempere 

com sal a gosto.

2. Enquanto bate, vá acrescentando óleo aos poucos 

até que a consistência da maionese fique firme, 

cremosa. 

3. Transfira para um recipiente e coloque na 

geladeira para a maionese ficar ainda mais cremosa e 

consistente. 
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SOPA DE JERIMUM

INGREDIENTES

4 xícaras de jerimum 

picado 

3 dentes de alho 

1 cebola

2 colheres (sopa) de co-

entro 

Óleo para refogar (azeite, 

óleo de canola ou de 

coco)

Pimenta do reino e sal a 

gosto 

MODO DE PREPARO

1. Lave e corte o jerimum em cubos pequenos, sem 

tirar a casca, retire apenas as sementes e reserve. 

2. Cozinhe com água o jerimum até desmanchar.

3. Quando o jerimum estiver cozido e macio, bata 

no liquidificador até formar um creme.

4. Pique a cebola e os dentes de alho.

5. Em uma panela, refogue com um fio de óleo, 

o alho, cebola e coentro, em seguida adicione o 

creme de jerimum, tempere com sal e pimenta a 

gosto.   

6. Coloque as sementes em uma assadeira, regue 

com um fio de óleo e tempere com sal e pimenta 

(você pode colocar qualquer outro tempero, como 

manjericão, salsa, páprica), coloque no forno por 10 

minutos ou até que dourem.

7. Sirva a sopa com as sementes salpicadas por 

cima
DICAS: 
Vale lembrar que a época em que o jerimum é mais 
abundante vai de fevereiro a abril, com pausa em 
maio, e aumento da oferta entre junho e setembro.
- As sementes de jerimum são fontes de magnésio, 
mineral  responsável pela contração e relaxamento 
muscular, controle do açúcar no sangue e pressão 
arterial. A casca é rica em fibras!
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SUCO VERDE

INGREDIENTES

3 laranjas

1 folha de couve 

MODO DE PREPARO

1. Bata no liquidificador o suco da 

laranja com a folha de couve cortada. 
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DICA: 
Para ficar ainda mais nutritivo, você pode adicionar 
cenoura, abacaxi, hortelã, maçã. A cada preparo 
alterne as hortaliças, legumes e frutas! 
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