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Prefácio

Um universo em
No interior da Amazônia encontram-se
verdadeiros patrimônios naturais,

A coleta da castanha
no meio da ﬂoresta

Sabores dos castanhais é um livro escrito por
muitas mã os. Desde 2010, a regiã o Noroeste do
Mato Grosso abriga o Projeto Poço de Carbono
Juruena, executado pela Associaçã o de
Desenvolvimento Rural de Juruena (Aderjur) e
patrocinado pela Petrobras. Sua atuaçã o tem por
objetivo a reduçã o de emissõ es de carbono, na
recuperaçã o de á reas degradadas com o plantio
de sistemas agro lorestais e na conservaçã o das
á reas de loresta atravé s do extrativismo
sustentá vel de produtos lorestais nã o
madeireiros. O projeto, entretanto, nã o se limita
aos assuntos ambientais, in luenciando
signi icativamente na valorizaçã o e na qualidade
de vida dos trabalhadores da castanha.

06

espé cies ú nicas desse fabuloso bioma. Sabores dos
castanhais é uma viagem por esse universo repleto de
ingredientes rarıśsimos, cobiçados e preservados com
sabedoria por muitas civilizaçõ es que viveram nesta regiã o
nos ú ltimos sé culos. A castanheira, a real estrela desta obra,
nã o é somente uma das principais espé cies da Amazô nia. Sua
importâ ncia para as comunidades locais é incalculá vel. Ela é
esteio para povos que, há sé culos, utilizam seus frutos nas
tradiçõ es culturais e, principalmente, como forte
componente econô mico.
Sua grandeza, já reconhecida em diversas partes do mundo,
ganha agora um registro literá rio, idealizado e preparado por
pro issionais que atuam na mata, com os povos nativos e
indıǵenas que detê m o melhor e maior conhecimento sobre a
castanha.

torno da castanha
Famílias indígenas e agricultores
Com grande rede de importantes parceiros, como o
Instituto Munduruku, Associaçã o Kawaiweté , Associaçã o
Passapkareej, Associaçã o Mayrobi, Cooperativa de
Pequenos Agricultores do Vale do Amanhecer
(Coopavam) e Associaçã o de Mulheres Cantinho da
Amazô nia (Amca), que envolve mais de 500 famıĺias de
indıǵenas e agricultores, a Aderjur priorizou a uniã o de
esforços em torno de objetivos que bene iciam milhares
de pessoas. Com esse propó sito, angariou apoio de
instituiçõ es como Petrobras, Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), Programa das Naçõ es Unidas
para o Desenvolvimento (Pnud), Universidade Federal do
Mato Grosso (UFMT) e Instituto Nacional de Colonizaçã o
e Reforma Agrá ria (Incra), incentivando o extrativismo da
amê ndoa da castanha-do-brasil.

Nestes cocos, conhecidos como ouriços,
estão as amêndoas ainda em casca.

Produtos que beneﬁciam milhares

Indígenas transportam as
castanhas recolhidas na mata

Entre as açõ es de maior relevâ ncia do projeto, destaca-se o
investimento em inovaçã o no bene iciamento da castanha e
na fabricaçã o de produtos com a amê ndoa. Nem todos
sabem, mas, a partir da castanha, é possıv́el produzir, com
muita qualidade, ó leo, macarrã o, farinha, biscoitos e barras
de cereais. Nos projetos da Aderjur, a partir do Poço de
Carbono Juruena, tudo isso já é elaborado e precisa ganhar
o mercado brasileiro. Nessa preocupaçã o de valorizar a
castanha e aumentar mercado tanto para a amê ndoa in
natura quanto para seus produtos, uma conquista merece
ser citada. A Aderjur e seus parceiros irmaram contrato
por meio do Programa de Aquisiçã o de Alimentos do
governo federal e distribuem os alimentos em oito
municıp
́ ios da regiã o. O trabalho abrange e bene icia 38 mil
pessoas de nove etnias indıǵenas, comunidades rurais e
nú cleos urbanos da regiã o.
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Prefácio

Bom para as pessoas,

bom para a loresta

Mudando hábitos antigos

Laércio Miranda

O trabalho com a castanha traz
inú meras vantagens, tanto para as
comunidades quanto para a loresta,
a começar pela sua conservaçã o. Ele
garante renda à s famıĺias e assegura
que a iscalizaçã o e a gestã o de
territó rios seja empreendida pelos
pró prios moradores da regiã o e
extrativistas. A renda obtida com as
atividades é tã o signi icativa para as
comunidades que tem mudado
há bitos há muito arraigados. Nas
terras indıǵenas, o trabalho criou a
oportunidade de conscientizar os
extrativistas sobre os problemas
trazidos pela venda ilegal de
madeira. Atualmente, em muitas
á reas onde o projeto atua,
abandona-se a extraçã o de madeiras
nobres, altamente prejudicial à
loresta, e adota-se uma prá tica
completamente sustentá vel, que é o
extrativismo da castanha.

Sabores dos castanhais:
um convite a contemplar o universo
e o potencial da castanha

Diferencial feminino
Boa parte do sucesso dessa iniciativa nos castanhais amazô nicos está
relacionada à inserçã o da mulher no sistema produtivo. Evidentemente,
a uniã o entre indıǵenas e agricultores extrativistas já é , por si só , uma
conquista em comparaçã o com os modelos econô micos que existiam.
Mas, cabe ressaltar que a participaçã o da mulher no processo traz o
grande diferencial. Com espaço para atuaçã o, a mulher castanheira
resgata a autoestima e torna-se agente e artı́ ice da reduçã o do
preconceito por gê nero.

Um projeto premiado
Pela importâ ncia e grandeza dos resultados, esse trabalho da Aderjur foi divulgado em rede nacional de televisã o
durante a Conferê ncia das Naçõ es Unidas para o Desenvolvimento Sustentá vel, a Rio+20, em 2012. Foi indicado para o
Brasil como exemplo de exploraçã o sustentá vel dos produtos lorestais nã o madeireiros. Nesse mesmo perıo
́ do, o
programa foi reconhecido como modelo de tecnologia social pela Fundaçã o Banco do Brasil e possibilitou à Coopavam
ganhar o Prê mio Objetivos de Desenvolvimento do Milê nio (ODM), ediçã o de 2012. O prê mio incentiva açõ es,
programas e projetos que contribuem efetivamente para o cumprimento das oito metas estabelecidas pela
Organizaçã o das Naçõ es Unidas (ONU) para melhorar o mundo.
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Nas pá ginas deste livro segue uma mensagem para as pessoas de hoje
e para as geraçõ es futuras sobre esse legado das civilizaçõ es que
habitaram por sé culos a Amazô nia. Sabores dos castanhais é , mais
que um registro, uma reverê ncia aos povos responsá veis pela
perpetuaçã o de tã o importante patrimô nio mundial.
Ao apresentar receitas com castanha-do-brasil e seus derivados,
Sabores dos castanhais pretende divulgar o potencial alimentıćio da
amê ndoa e sua contribuiçã o para uma vida saudá vel, mas sua proposta
vai alé m. As receitas sã o apenas um convite, um atrativo, para que o
leitor contemple um pouco do universo dos castanhais. Dele, fazem
parte a beleza das elegantes e longevas castanheiras, a riqueza
nutricional da amê ndoa, sua importâ ncia como trabalho e qualidade
de vida para milhares de brasileiros e a in luê ncia decisiva da
castanheira na conservaçã o ambiental.
Acreditamos que esta obra vai extrapolar os limites da loresta e
contribuirá para a consolidaçã o de um há bito alimentar
saudá vel em pessoas das mais diversas origens e
regiõ es, formadores de opiniã o e futuros tomadores
de decisõ es, que poderã o colaborar na conservaçã o
desta riqueza, chamada castanha-do-brasil.
Esperamos que o leitor perceba, ao im deste livro, o
sentimento de paixã o que moveu as pessoas envolvidas
na sua construçã o e que acreditam na oportunidade de
manter a Floresta Amazô nica viva, com seus castanhais
e com toda a sua riqueza de sociobiodiversidade.

Boa viagem! Bom apetite!
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Leite de castanha-do-brasil

Óleo, leite &
farinha
Alimentos e ingredientes
Muitas das receitas que serão apresentadas a seguir
levam três ingredientes que você precisa conhecer antes
de desvendar os Sabores dos castanhais.
São o óleo, o leite e a farinha de castanha‐do‐brasil.
Na página ao lado, você ﬁca sabendo como produzir o
leite da castanha. Já o óleo e a farinha podem ser
encontrados em supermercados ou em lojas
especializadas em alimentos naturais. Outra fonte de
acesso são as coopera vas que trabalham no
beneﬁciamento da castanha: organizando a coleta e
transformando a amêndoa em diversos produtos, dentre
os quais o óleo e a farinha de castanha‐do‐brasil.
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Um alimento
com a cara
do Brasil
A castanheira é uma á rvore
intimamente ligada à cultura
das populaçõ es tradicionais
da Amazô nia. Seus produtos e
subprodutos sã o utilizados
há vá rias geraçõ es, como
fonte de alimentaçã o e
també m de renda.
Por sua caracterıśtica
sustentá vel, a
comercializaçã o da amê ndoa
é economicamente positiva,
uma equaçã o que é
facilmente compreendida.
Para que a coleta da castanha
exista, é necessá rio que as
á rvores estejam vivas e
saudá veis. As castanheiras,
por sua vez, protegem o meio
ambiente e ajudam a manter
o equilıb
́ rio da natureza.

Você vai precisar de:

Faça assim:

3 ½ xícaras (chá) de castanha
1,5 L de água morna
1 colher (sopa) de açúcar
½ colher (café) de sal

Bata as castanhas com metade da água por 10
minutos em liquidiﬁcador. Coe em uma peneira
ﬁna ou em tecido de organza. Acrescente o
restante da água, o açúcar e o sal.

&
Óleo
Farinha
de castanha-do-brasil
A castanha-do-brasil, com suas re inadas propriedades nutricionais, é base para inú meros produtos
de uso culiná rio, entre os quais o ó leo e a farinha.
Da amê ndoa extrai-se ó leo extra-virgem de altıśsima qualidade, tã o ou mais nutritivo que o ó leo de oliva.
Assim como este, para que sejam preservadas suas funçõ es nutricionais, o ó leo de castanha nã o
deve ser aquecido em altas temperaturas.
Rica em vitamina E, a castanha traz diversos tocoferó is, substâ ncias capazes de diminuir o risco
de doenças coroná rias por inibirem processos oxidativos e in lamató rios.
Apó s extraıd
́ o o olé o da castanha, obté m-se a farinha, que tem em sua composiçã o entre 50% e 60%
de proteın
́ as, alé m de aminoá cidos essenciais. Dentre eles, destacam-se a lisina, o triptofano e a treonina.
A farinha comporta em sua composiçã o 10% de ibras, ou seja, é uma excelente fonte desta substâ ncia. Apenas
20 gramas de farinha de castanha oferecem 8% da ingestã o diá ria de ibras recomendada pela Organizaçã o das
Naçõ es Unidas para a Alimentaçã o e a Agricultura e pela Organizaçã o Mundial da Saú de (FAO/WHO).
No decorrer do livro, são apresentadas outras informações sobre o óleo e a farinha da castanha,
assim como a contribuição da amêndoa para uma vida saudável.
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Entradas,
acompanhamentos
molhos &
pratos principais
Receitas saborosas e saudáveis,
sem nenhuma fritura
A castanha como fonte
de nutrientes vitais

Almôndegas especiais ao forno
Você vai precisar de:

Faça assim:

1 xícara (chá) de farinha de castanha‐do‐brasil
1 xícara (chá) de miolo de pão amanhecido ou
de farinha de rosca
500 g de carne moída
1 colher (sopa) de farinha de trigo
Cominho e pimenta a gosto
1 tomate picado
1 cebola picada ou ralada
Alho (o quanto baste)
Sal, pimenta‐do‐reino, limão, cheiro‐verde e
hortelã a gosto
100 g de queijo muçarela ralado

Tempere a carne com a
pimenta, o cominho, a cebola,
o alho, o sal, a pimenta‐do‐
reino, o limão, o cheiro‐verde
e a hortelã, mexendo bem.
Depois que os ingredientes
de tempero es verem bem
incorporados, acrescente os
demais itens.
Forme bolinhas. Passe‐as pela
farinha de castanha‐do‐brasil,
depois pelo ovo ba do e
novamente pela farinha de
castanha.
Acondicione em vasilha que
possa ser levada à mesa.
Acrescente o molho, espalhe
o queijo e leve ao forno para
gra nar.

Para empanar
1 xícara (chá) de farinha de castanha‐do‐brasil
1 ovo ba do
Obs.: para acompanhar as almôndegas, faça o
molho de tomate que você costuma servir com
massas ou use molho de tomate pronto.
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Lipídeos e muito mais
O que conhecemos pelo nome de castanhado-brasil são as sementes da Bertholletia
excelsa H.B.K., que é uma grande árvore
tropical da família das Lecitidáceas,
encontrada na região amazônica.
Suas sementes in natura são ricas em
lipídeos (65% a 70%) e proteína (15% a
17%). São, ainda, fonte de ácidos graxos
insaturados, ibras, micronutrientes,
vitaminas e itoquímicos.
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Arroz à Amazônia

E por falar em

Amazônia...

... cabe lembrar que é, principalmente,
nesse cenário tropical que as castanheiras são encontradas em sua
plenitude. Assim como a própria oresta, a árvore da castanha-do-brasil é uma gigante, que chega a medir entre
30 e 50 metros de altura. Sem
a interferência humana ou de
outros complicadores, seu
tempo de existência também
é igualmente impressionante. A castanheira pode viver
de 500 a 1600 anos.
A árvore precisa da mata no
seu entorno para que os agentes polinizadores possam trabalhar.

As castanheiras solitárias que se encontram nos pastos têm um destino triste.
Com as sucessivas queimadas, acabam por morrer. É
desolador ver seus imensos
troncos secos.

A castanheira é uma árvore
que depende da Amazônia
viva. O desenvolvimento da
cadeia produtiva da castanha
permitirá melhores condições
aos povos que vivem da oresta, além de sustentabilidade
para o maior bioma terrestre
e, assim, a sobrevivência da própria
castanheira.

Você vai precisar de:
3 xícaras de arroz (cozido pela maneira usual)
½ xícara (chá) de pimentões vermelho e verde picadinhos
1 xícara (chá) de farinha de castanha‐do‐brasil
½ xícara (chá) de castanha triturada
2 tomates picadinhos (sem sementes)
½ xícara (chá) de uvas‐passas brancas
½ xícara (chá) de uvas‐passas pretas
1 xícara (chá) de cenoura picadinha e cozida em água e sal
2 colheres (sopa) bem cheias de manteiga
4 colheres (sopa) de salsa picadinha
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Faça assim:
Coloque o arroz ainda
quente em uma gela,
adicione a manteiga e os
demais ingredientes;
misture com cuidado e
sirva a seguir.

de leite de

Creme Bechamel castanha
Você vai precisar de:
1 colher (sopa) de manteiga
ou margarina
2 colheres (sopa) de farinha
de trigo
250 mL de leite de castanha
Noz‐moscada ralada
1 pitada de sal
1 pitada de pimenta branca

Faça assim:
Leve uma panela ao fogo brando,
derreta a manteiga e adicione a
farinha de trigo, formando uma
farofa, mexendo sem parar com
uma colher de pau. Vá adicionando
aos poucos o leite de castanha até
formar um creme espesso e
levantar leve fervura. Tire do fogo,
acrescente a noz‐moscada e o sal.
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Escondidinho

de peixe

tão:
Sugeseceita

Você vai precisar de:

uito
essa r
ica m
m
é
b
m
tam
osa co
sabor au
h
bacal ado
lg
a
s
des

700 g de peixe
4 colheres (sopa) de azeite
4 tomates sem pele e sem sementes picados
Sal e pimenta‐do‐reino a gosto
2 colheres (sopa) de azeitonas pretas picadas
1 cebola picada
800 g de mandioca em pedaços para o purê
1 xícara (chá) de leite quente de castanha‐
do‐brasil
1 xícara (chá) de requeijão cremoso
4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
Molho para temperar o peixe:
½ maço de salsinha, ½ maço de coentro
½ tomate maduro, 1 rodela de pimentão
maduro, ½ cebola média, sal
Cominho e pimenta a gosto
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Faça assim:
Bata todos os ingredientes do molho
no liquidiﬁcador. Arrume o peixe em
um refratário e adicione o molho.
Deixe no tempero por duas horas.
Com o peixe já cur do no tempero, aqueça o
azeite em fogo médio e frite a cebola até
dourar. Adicione o peixe e refogue‐o em fogo
baixo por cerca de cinco minutos. Acrescente o
tomate e a azeitona e cozinhe por mais três
minutos. Experimente o sal e a pimenta – se
necessário, corrija.
Para fazer o purê, cozinhe a mandioca em água
e sal numa panela de pressão. Mantenha o
cozimento por quinze minutos após iniciar a
pressão (deixe em fogo médio). Desligue e
espere a pressão sair naturalmente. Depois,
escorra a água e passe a mandioca ainda
quente pelo espremedor. Misture à essa massa
o leite quente e a tempere com sal e pimenta.
Monte o prato:
Espalhe o requeijão sobre o refogado e cubra
tudo com o purê. Polvilhe com o parmesão e
leve ao forno médio, preaquecido, por 20
minutos ou até gra nar. Sirva em seguida.

Farofa comcastanha-do-brasil
Você vai precisar de:

500 g de carne moída
Pimenta e cominho a gosto
6 colheres de óleo de castanha
1 cenoura grande ralada
1 cebola grande picada
3 dentes de alho
5 xícaras (chá) de farinha de castanha
3 ovos grandes
Cheiro‐verde e sal a gosto

Faça assim:
Tempere a carne com o alho e o sal. Refogue‐a bem
no óleo de castanha. Acrescente a cebola; refogue.
Acrescente a cenoura e não deixe secar (você pode
entrar com um pouco de água, se necessário).
Adicione a farinha de castanha e o cheiro‐verde e
refogue levemente. Reserve. Cozinhe os ovos,
pique‐os e misture‐os à farofa. Você pode usar uma
parte dos ovos cozidos para decorar o prato.

Carne vegetal
Apenas três amêndoas podem
substituir uma refeição, devido ao
alto teor de proteínas, lipídeos e
vitaminas que possuem.
Por isso, é popularmente chamada
de “carne vegetal".
A castanha é consumida,
normalmente, in natura, cozida
ou cristalizada. É usada, ainda,
em confeitarias e indústrias
de chocolates.
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Você vai precisar de:
8 pedaços de coxa e sobrecoxa desossados
2 xícaras (chá) de farinha
de castanha‐do‐brasil
1 ovo; 1 colher (sopa) de margarina
1 colher (sopa) de amido de milho
1 limão; sal a gosto
2 colheres (chá) de curry

Frango com crosta de farinha
de castanha-do-brasil

Selênio e combate ao câncer
O selênio é o principal mineral presente na
castanha (36 µg/g), o que a torna fonte
privilegiada da substância. Apenas quatro
amêndoas garantem 120% das necessidades
diárias recomendadas de selênio.
Em conjunto com a vitamina E, o selênio impede a
degeneração de membrana que envolve a célula.
Atuando assim, protege-a da oxidação e contribui
para melhorar as defesas do organismo. É um
protetor contra radicais livres, o que fortalece o
sistema imunológico e evita a multiplicação de
células defeituosas, comuns no desenvolvimento
do câncer, a exemplo do câncer de mama.
Suas substâncias podem, ainda, atuar na redução
dos níveis de colesterol e prevenir o Alzheimer,
dentre outras doenças crônico-degenerativas.
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Faça assim:

Você vai precisar de:

Faça assim:

Tempere as carnes com curry, sal e
limão. Leve à geladeira e deixe por
uma hora. Tempere a farinha de
castanha com sal, curry e o amido de
milho. Envolva as coxas e sobrecoxas
no ovo ba do e na farinha de
castanha. Arrume em refratário,
pincele com a margarina e envolva em
papel alumínio. Leve ao forno quente
por 30 minutos ou até que asse mal
passado. Re re o papel alumínio e
deixe assar completamente para que a
carne ganhe uma cor dourada.

500 g de macarrão de castanha‐do‐brasil
300 g de tomate (cereja ou ao gosto)
maduros e sem pele, cortados em cubos
2 berinjelas grandes cortadas em cubos
médios
1 cebola média cortada em rodelas ﬁnas
2 dentes de alho amassados
2 cenouras médias cortadas em ras ﬁnas
1 abobrinha média cortada em ras ﬁnas
10 colheres de óleo de castanha
1 maço de manjericão
200 g de castanha‐do‐brasil
Sal a gosto

Refogue o alho com 4 colheres
de óleo de castanha. Depois, acrescente a cebola e
refogue novamente. Na sequência, inclua o tomate e o
manjericão, deixando em fogo baixo por 10 minutos.
Enquanto isso, tempere a berinjela em cubos com sal e
deixe‐a escorrer por 5 minutos, aproximadamente.
Lave‐a e refogue a berinjela com óleo de castanha até
ﬁcar crocante.
À parte, refogue os demais legumes (a cenoura e a
abobrinha) no óleo de castanha até ﬁcarem al dente.
Cozinhe o macarrão de castanha em água e sal,
escorra‐o e refogue‐o em óleo de castanha.
Depois disso, é só acrescentar os legumes
refogados e decorar com castanhas picadas.
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Você vai precisar de:

Molho

1 gema cozida e 1 gema crua
2 xícaras (chá) de óleo de castanha
2 colheres (sopa) de salsinha picada bem ﬁninha
2 colheres (sopa) de mostarda
Suco de ½ limão, sal a gosto
¼ de xícara (chá) de farinha de castanha
3 colheres (sopa) de creme de leite
1 colher (sopa) de castanha picada grosseiramente

ao creme de leite
e limão

de ango e farinha
de castanha
Você vai precisar de:

Faça assim:
Em uma gela, usando um garfo, misture as gemas e
acrescente o óleo em ﬁo, mexendo sempre até formar um
molho bem homogêneo. Aos poucos, acrescente
cuidadosamente os outros ingredientes. Pronto!

O corpo não produz, mas
a farinha de castanha supre
A farinha de castanha-do-brasil é um alimento rico em proteın
́ a (cerca de 50%), minerais (3% a 5%) e ibras
(10%). Tem ainda uma variá vel quantidade de lipıd
́ eos (5% a 25%). Com a extraçã o do ó leo, a proteın
́ a ica
concentrada na farinha, de modo que o produto é um alimento de alto valor proteico. Isso se deve,
principalmente, à presença de aminoá cidos essenciais, que sã o aqueles nã o produzidos pelo organismo. Dos
aminoá cidos existentes na farinha, 37% sã o essenciais, uma imensa quantidade, poucas vezes encontrada em
outros alimentos.
Consumir a farinha de castanha, portanto, é garantir uma fonte segura e natural de aminoá cidos essenciais.
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Pastelão

Para a massa
1 xícara (chá) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de farinha de castanha
1 colher (sopa) de amido de milho
1 ovo; 1 pitada de sal
1 colher (sopa) de margarina
1 pitada de açúcar
1 colher (chá) de fermento em pó
Para o recheio
1 peito de frango cozido em temperos
2 dentes de alho
½ cebola picada
1 tomate
1 lata de milho verde
½ lata de creme de leite
Cominho e pimenta a gosto
1 colher (chá) de orégano
1 xícara de farinha de castanha
1 gema para pincelar
1 cenoura ralada
1 colher (chá) de curry

Faça assim:
Massa – Misture delicadamente os ingredientes da massa
em um refratário, até que a mistura ﬁque homogênea. Divida
a massa em duas partes. Unte uma forma redonda de fundo
destacável. Forre‐a com uma parte da massa. Leve‐a para
dourar em forno médio. Reserve o restante da massa crua.
Recheio – Em uma vasilha, tempere o peito de frango com
o alho, o sal, o cominho e a pimenta. Acrescente água suﬁciente
e cozinhe a carne. Pique‐a em pedaços miúdos. Reforce os
temperos e acrescente ainda o orégano, o curry e os demais
ingredientes. Por úl mo, coloque o creme de leite.
Despeje a mistura sobre a massa pré‐assada. Forme ras da
outra parte da massa. Cruze‐a por sobre a forma e pincele‐a com
ovo. Leve o pastelão novamente ao forno para dourar.
Com o forno médio, vai levar em torno de 35 minutos
para ﬁcar pronto.
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Você vai precisar de:

Faça assim:

4 postas de peixe; sal
5 xícaras (chá) de leite de
castanha‐do‐brasil
Pimenta‐do‐reino
Noz‐moscada ralada a gosto
1 e ½ colher (sopa) de farinha de trigo
200 g de creme de leite

Bata todos os ingredientes do molho no liquidiﬁcador.
Arrume o peixe em refratário, adicione o molho e deixe
marinar por 2 horas.
Forre o fundo de uma panela com o peixe e regue com
metade do leite de castanha. Tampe e cozinhe em fogo
baixo por 10 minutos. Re re as postas de peixe e
mantenha o molho na panela. Junte o restante
do leite de castanha, depois a pimenta‐do‐reino,
a noz‐moscada e a farinha de
trigo. Cozinhe, mexendo sempre.
Desligue o fogo e acrescente o
creme de leite. Regue o peixe
com o molho e sirva.

Molho para temperar o peixe:
Sal; ½ maço de salsinha;
½ maço de coentro; ½ tomate maduro
1 rodela de pimentão maduro
½ cebola média

Peixe ao leite de castanha

Peixe ao molho
de espina e

com farinha de
castanha-do-brasil
Você vai precisar de:

Faça assim:

4 postas de peixe; sal
2 xícaras (chá) de leite de castanha
Pimenta‐do‐reino
Noz‐moscada ralada a gosto
4 colheres (sopa) de maionese
½ xícara (chá) de farinha de castanha
½ xícara (chá) de azeite
200 g creme de leite
2 colheres (sopa) de manteiga
1 e ½ colher (sopa) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de espinafre cozido e picado
Folhas de espinafre para decorar

Bata todos os ingredientes do molho no liquidiﬁcador.
Arrume o peixe em um refratário e cubra‐o com o molho.
Deixe marinar por duas horas.
Coloque o peixe em uma panela e regue‐o com metade do
leite de castanha. Tampe, cozinhe em fogo baixo por 10
minutos. Escorra e seque com papel absorvente.
Passe pela maionese e pela farinha de castanha‐do‐brasil.
Coloque de volta no refratário e cubra‐o com
papel alumínio. Leve ao forno médio, preaquecido, por
cerca de 10 minutos. Derreta a manteiga em uma panela e,
em fogo médio, refogue a farinha de trigo por 2 minutos.
Acrescente o leite restante
aos poucos, mexendo
Sugest
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Molho para temperar o peixe:
½ maço de salsinha; ½ maço de coentro
½ tomate maduro; 1 rodela de pimentão
½ cebola média; sal
Cominho e pimenta a gosto
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Nascidos na loresta:
um produto versá til,
um projeto sustentá vel

Peixe com crosta de castanha
Você vai precisar de:

Faça assim:

4 ﬁlés de peixe
½ xícara (chá) de castanha‐do‐brasil moída
½ xícara (chá) de farinha de castanha‐do‐brasil
3 colheres (sopa) de azeite
3 batatas em rodelas
Azeite para untar e regar

Bata todos os ingredientes
do molho no liquidiﬁcador.
Arrume o peixe em refratário,
adicione o molho. Deixe por duas horas.
Em uma vasilha, misture a castanha moída, a
farinha e o azeite e tempere com sal. Passe os
ﬁlés por essa mistura e coloque‐os em um
refratário untado com azeite e forrado com as
batatas. Regue com azeite e leve ao forno médio,
preaquecido, por cerca de 25 minutos.
Se desejar, sirva acompanhado de legumes
grelhados e salada de alface.

Molho para temperar o peixe:
½ maço de salsinha; ½ maço de coentro
½ tomate maduro; 1 rodela de pimentão
½ cebola média; sal
Pimenta e cominho a gosto

26

A castanha é uma maté ria-prima muito versá til. Alé m dos alimentos apresentados neste livro, a
partir da amê ndoa e de seus subprodutos també m é possıv́el produzir macarrã o, biscoitos e barras
de cereais.
Conhecendo essa potencialidade, alé m do signi icado econô mico da castanha para diversos povos
locais e indıǵenas, foram criados programas para atender comunidades estabelecidas na Amazô nia.
Exemplo de iniciativa é o Poço de Carbono Juruena, projeto patrocinado pela Petrobras e realizado
pela Aderjur – Associaçã o de Desenvolvimento Rural de Juruena (municıp
́ io no Noroeste do Mato
Grosso) – entidade que també m publica este livro que você tem nas mã os.
Atravé s do projeto, a Aderjur e seus parceiros viabilizaram meios para aumentar a importâ ncia
comercial da castanha. A valorizaçã o do produto e de quem trabalha com a castanha in luencia
diretamente na qualidade de vida das famıĺias que atuam no setor. Outros resultados sã o a
preservaçã o ambiental, a recuperaçã o lorestal e o plantio de novas á rvores. Um processo sustentá vel
que tem ganhado visibilidade Brasil afora, com premiaçõ es e reconhecimento em â mbito nacional.

O projeto Poço de Carbono
Juruena criou uma rede de
organizaçõ es sociais
envolvidas com a castanha,
atraindo també m o apoio do
governo federal, para
bene iciar 38 mil pessoas de
nú cleos urbanos, nove
etnias indıǵenas e
comunidades rurais. E a
uniã o de alimentaçã o
saudá vel e desenvolvimento
econô mico sustentá vel para
quem trabalha com a
castanha.

Para saber mais sobre essa
experiência inovadora,
econômica e ecologicamente
responsável, leia o Prefácio,
no início do livro, e visite
www.carbonojuruena.org.br

Peixe especial

com farofa
de castanha

Você vai precisar de:

Faça assim:

1 peixe (de escamas) inteiro
(sugere‐se pacu ou tambaqui)

Bata no liquidiﬁcador todos os ingredientes
do molho para tempero do peixe. Em um
refratário, deixe o peixe marinando por, pelo
menos, 12 horas, virando‐o a cada 4 horas.

Para o recheio
Pimenta e cominho a gosto
6 colheres (sopa) de óleo de castanha
1 cenoura grande ralada
1 cebola grande picada
3 dentes de alho
5 xícaras (chá) de farinha de castanha
Cheiro‐verde e sal a gosto

Prepare a farofa
No óleo de castanha, refogue levemente a cebola
e a cenoura, sem deixá‐las perder a água, que se
soltará gradualmente e será importante para
umedecer a farofa. Acrescente a farinha de
castanha e o cheiro‐verde a seu gosto. Depois do
peixe marinado, deposite o recheio e envolva o
peixe em papel‐alumínio.

Fitoquım
́ icos similares aos
do chocolate e do chá verde
Molho para temperar o peixe
Sal; ½ maço de salsinha; ½ cebola média
½ maço de coentro; ½ tomate maduro
1 rodela de pimentão maduro
Cominho e pimenta a gosto
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Asse o peixe – Numa forma ou refratário, leve‐o ao
forno médio (205° C) por aproximadamente 1
hora. Após esse tempo, levante o papel‐alumínio e
deixe dourar. Junte a farofa e sirva. Decore com
azeitonas e ramos de salsinha.

Alé m dos minerais, da vitamina E e dos á cidos graxos poli-insaturados,
a castanha-do-brasil se destaca pela concentraçã o apreciá vel de itoquım
́ icos:
fenó is (169 mg/100g) e lavonoides (107,8 mg/100g). Sã o substâ ncias com
bioatividade, mas que nã o sã o consideradas nutrientes. Elas tê m atividade
antioxidante similar à s encontradas no chocolate e no chá verde.

29

com farinha de castanha
Você vai precisar de:
Para a massa
250 g de trigo para quibe
500 g de carne moída (de preferência
moída duas vezes)
6 colheres (chá) de óleo de castanha
5 folhas de hortelã picadas
1 cebola ralada
1 pitada de canela em pó
Manteiga para untar
Sal a gosto
Para o recheio
250 g de carne moída;
3 dentes de alho; 1 copo de requeijão
Pimenta e cominho a gosto
3 colheres (chá) de óleo de castanha
2 xícaras (chá) de farinha de castanha
½ cebola picada
1 tomate picado
1 cenoura média ralada
Cheiro‐verde a gosto
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Faça assim:
Massa – Misture todos os ingredientes
e amasse até ﬁcar bem homogêneo.
Recheio – Tempere a carne moída com o alho, a
pimenta, o cominho, o sal e o óleo. Leve ao fogo
brando para refogar, deixando secar bem e iniciar
a fritura. Nesse ponto, desligue o fogo. Acrescente a
cebola, o tomate, a cenoura e a farinha.
Monte o prato – Use metade da massa para forrar
uma forma untada com manteiga. Espalhe o recheio
e, por cima, o requeijão. Cubra com o restante da
massa. Fure a massa suavemente e regue com óleo
de castanha. Leve ao forno aquecido a 180° C
por 30 minutos.

Salada de cores
Você vai precisar de:
4 folhas de alface verde
4 folhas de alface roxa
4 folhas de mostarda
4 folhas de chicória
1 tomate
1 cebola
½ couve‐ﬂor branca cozida em vapor
½ brócolis japonês cozido em vapor
1 manga
2 bananas nanicas cortadas de comprido
1 cenoura cortada em ras bem ﬁninhas
3 rabanetes cortados em fa as bem ﬁnas
½ nabo cortado em ras bem ﬁninhas
Molho de castanha‐do‐brasil

Faça assim:
Corte as folhas com 2 cm de largura e pique
o tomate e a cebola bem ﬁninhos.
Acondicione‐os no meio de uma travessa.
Em torno, arrume todos os outros
ingredientes, intercalando‐os por cor.
Para temperar, sirva com molho de
castanha‐do‐brasil (ver receita na página 22)

Comunidades
aprendem a
trabalhar com
a castanha
Na região Noroeste do Mato
Grosso, associações e uma
cooperativa foram criadas para
ensinar a coleta adequada da
castanha. Também foram
implantadas unidades que
processam a amêndoa e
melhoram, signi icativamente, o
seu preço de mercado. A partir
disso, também foi possível a
fabricação de produtos com
maior valor agregado.

Laércio Miranda

Quibe recheado
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Suﬂê de chuchu

& farinha
de castanha

Você vai precisar de:

Faça assim:

Você vai precisar de:

4 chuchus pequenos e bem verdinhos
5 ovos; sal
3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
1 pitada de pimenta‐do‐reino
½ xícara (chá) de leite de castanha
½ xícara (chá) de farinha de trigo
½ colher rasa (chá) de farinha de castanha
1 cebola ba dinha; 1 dente de alho socado
1 colher (sopa) bem cheia de manteiga
1 colher (sopa) de salsa e cebolinha picadas

Doure o alho e a cebola na manteiga, junte os chuchus
descascados e picadinhos e refogue bem. Tempere o
preparo com sal a gosto e pimenta‐do‐reino. Diminua o
fogo, tampe a panela e deixe cozinhar com o vapor.
Quando o chuchu es ver cozido, adicione o cheiro‐verde e
a farinha de castanha. Depois, re re do fogo e adicione o
leite de castanha e o queijo. Despeje em refratário
untado. Bata as claras em neve, acrescente uma pitada de
sal e as gemas uma a uma. Acrescente também a farinha
de trigo, formando uma massa fofa. Delicadamente,
misture‐a ao chuchu que está no refratário, formando
uma camada. Asse em forno moderado até dourar.

Para a massa
2 ovos; 2 xícaras (chá) de leite de castanha
2 xícaras (chá) de óleo de castanha
1 colher (chá) de sal
1 colher (chá) de queijo parmesão ralado
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de farinha de castanha
1 colher (chá) de fermento em pó

Doses de vitamina E e Ômega 6
Apenas uma colher de ó leo de castanha-do-brasil conté m
aproximadamente 8 mg de vitamina E (83% da ingestã o
diá ria recomendada) e 11,6 mg de outros tocoferó is, que
sã o potentes antioxidantes.
O ó leo da castanha possui 29,5% de á cido oleico, o
principal á cido graxo monoinsaturado do ó leo de oliva.
Em sua composiçã o ainda há 43% de á cido linoleico,
també m conhecido como Omega 6, um importante á cido
graxo poli-insaturado. Dietas ricas em Omega 6 e Omega
3 tê m sido recomendadas para prevençã o e tratamento
de condiçõ es in lamató rias.
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Torta de queijo de& farinha
castanha

Doses de incentivo
O óleo da castanha não
faz bem apenas à saúde. Sua
produção e comercialização
representam um fator expressivo
na situação econômica de
milhares de pessoas, que
dependem da castanha como
alternativa de renda.

Para o recheio
1 lata de milho verde em conserva escorrido
250 g de queijo muçarela em cubos
2 tomates picados em cubos; sal
1/3 xícara (chá) de azeitonas picadas
Azeite e orégano a gosto
½ xícara (chá) de requeijão

Faça assim:
Massa – Bata todos os ingredientes no liquidiﬁcador
até obter uma mistura homogênea. Reserve.
Recheio – Basta misturar todos os ingredientes em uma gela.
Monte a torta – Em um refratário ou em uma forma redonda (25
cm de diâmetro) untada e enfarinhada, despeje metade da massa.
Distribua o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve
a torta ao forno, à temperatura de 180° C, por cerca de 40 minutos.
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Doces, pães,
bolos &
biscoitos
A versa lidade da
castanha‐do‐brasil
em receitas doces,
saborosas e nutri vas

Arroz-doce

com farinha
de castanha

Você vai precisar de:
2 xícaras (chá) de arroz
2 xícaras (chá) de farinha de castanha
1 xícara (chá) de açúcar mascavo
1 xícara (chá) de açúcar
1 litro de leite
Cravo e canela a gosto

Faça assim:
Em uma panela,
cozinhe o arroz
na água com o
cravo e a canela
até ﬁcar al dente.
Deixe a água secar e adicione o leite, cobrindo
o arroz. Tempere com os açúcares e a farinha
de castanha e con nue cozinhando até o caldo
ﬁcar cremoso. É importante mexer sempre e
com cuidado, para não queimar no fundo da
panela.

Cosmé ticos anti-idade
O ó leo de castanha é muito utilizado em cosmé ticos, por causa da vitamina E,
que protege a pele e tem açã o antienvelhecimento. Por suas caracterıśticas
semissecativas, també m é um ó timo ingrediente para elaboraçã o de tintas.
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Biscoito crocante

de farinha de
castanha-do-brasil

Você vai precisar de:
200 g de margarina
1 ovo
1 xícara (chá) de açúcar
200 g de amido de milho
2 xícaras (chá) de farinha de castanha
1 e ½ xícara (chá) de farinha de trigo

Faça assim:
Na batedeira, bata a margarina, o
açúcar, o ovo e o amido de milho até
obter uma massa homogênea.
Acrescente a farinha de castanha e
misture bem. Molde os biscoitos e
disponha em uma assadeira untada.
Leve ao forno preaquecido.
Asse por 15 minutos ou até dourar.

Alimento radioativo?
Sim, as raıźes das castanheiras sã o tã o extensas e crescem tã o profundamente no solo que
absorvem nıv́eis elevados de rá dio, uma fonte natural de radiaçã o. Mas, quem gosta de
consumir essa amê ndoa, nã o precisa se preocupar. Os nıv́eis presentes em cada castanha
nã o sã o prejudiciais à saú de, nem causam mutaçõ es no organismo, pelo contrá rio.
A maior parte da radiaçã o é eliminada na urina e nas fezes, nã o prejudicando a saú de.

37

Blondie

com farinha
de castanha
Você vai precisar de:
1 xícara (chá) de farinha de trigo
2 ovos
1 colher (sopa) de fermento em pó
½ xícara (chá) de manteiga
1 xícara (chá) de açúcar mascavo
2 colheres (chá) de essência de baunilha
1 xícara (chá) de farinha de castanha
Margarina e açúcar mascavo para untar

Faça assim:
Em uma gela peneire a farinha de trigo e o
fermento em pó e reserve. Numa panela, em
fogo médio, derreta a manteiga e o açúcar
mascavo, re re do fogo e deixe esfriar. Com um
batedor de arame, misture os ovos e a essência
de baunilha. A essa mistura acrescente o açúcar e
a margarina derre dos, mexendo até que esteja
homogêneo. Em seguida, adicione a mistura de
farinha de trigo com fermento e, por úl mo, a
farinha de castanha. Despeje a massa em uma
forma untada e polvilhada com açúcar mascavo.
Asse em forno médio por 25 minutos.
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Bolo simples
& delicioso
Você vai precisar de:

Faça assim:

2 xícaras (chá) de farinha de trigo
3 ovos
2 xícaras (chá) de farinha de castanha
2 xícaras (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de leite de castanha
½ xícara (chá) de óleo de castanha
1 colher (sopa) de fermento químico

Bata no liquidiﬁcador os ovos,
o óleo e o açúcar. Peneire a
farinha de trigo e o fermento
em uma gela. Acrescente a farinha de castanha.
Misture todos os ingredientes até obter uma massa
homogênea. U lize forma untada e enfarinhada.
Coloque para assar em forno médio. O bolo ﬁca pronto
em cerca de 30 minutos.
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Uma velha conhecida
das comunidades rurais
A castanha é encontrada nas matas de terra irme em
vários países da região amazônica, com destaque para
o Brasil, a Bolívia e o Peru. No Mato Grosso, há grandes
concentrações de castanheiras nas matas da região
Noroeste, principalmente nas bacias dos rios Juruena
e Aripuanã. Nesses lugares, seu extrativismo é uma
atividade econômica realizada pela maioria das
comunidades rurais.

Bolo de maçã
com farinha de
castanha-do-brasil
Você vai precisar de:
½ xícara (chá) de óleo de castanha
1 e ½ xícara (chá) de açúcar mascavo
3 ovos
3 maçãs médias descascadas e cortadas em cubinhos
½ xícara (chá) de aveia em ﬂocos ﬁnos
½ xícara (chá) de castanhas em pedaços
1 e ½ xícara (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de farinha de castanha
2 colheres (chá) de canela em pó
1 colher (chá) de fermento em pó

Faça assim:
Bata o óleo com 1 xícara de açúcar mascavo até
obter um creme. Junte os ovos, as maçãs, as
castanhas em pedaços, a farinha de trigo, a aveia e a
farinha de castanha até obter uma massa áspera.
Por úl mo, acrescente uma colher de canela e o
fermento.
Coloque em uma forma untada e polvilhada com
meia xícara de açúcar mascavo e com uma colher de
canela. Leve ao forno preaquecido a 230° C.
Asse por 30 minutos.
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Mingau especial
Duas castanhas
equivalem a 1 ovo

Broa de farinha
de castanha-do-brasil
Você vai precisar de:
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de farinha de castanha
½ xícara (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 ovo
2 colheres (sopa) de margarina sem sal
Erva‐doce a gosto
1 gema para pincelar
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A castanha é considerada um
super alimento, com muitos
bene ícios para quem o
consome. Por ser altamente
nutritiva – duas castanhas
têm o mesmo valor nutritivo
de um ovo! – é recomendada
para pessoas desnutridas e
lactantes. De sua composição,
18% são pura proteína. Há
ainda minerais como fósforo,
potássio, cálcio, magnésio,
cobre, ferro, selênio e zinco,
além de vitamina B.

Você vai precisar de:

Faça assim:

2 colheres (sopa) de açúcar
1 e ½ colher (sopa) de amido de milho
1 xícara (chá) de leite de castanha
1 xícara (chá) de leite de vaca
1 pitada de canela
1 pitada de noz‐moscada

Misture todos os ingredientes numa panela e
leve ao fogo brando, mexendo sempre. Após
levantar fervura, con nue mexendo por mais
dois minutos e desligue. Está pronto o mingau.
Pode ser servido quente ou gelado.

Faça assim:
Coloque todos os ingredientes em um recipiente e
misture com as mãos até obter uma massa bem
consistente. Molde as broas e acomode‐as em uma
assadeira untada. Pincele com a gema e asse a 180° C
pelo tempo aproximado de 10 a 15 minutos.
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Mousse Cantinho
da Amazônia
Você vai precisar de:
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite (com soro)
1 xícara (chá) de leite de castanha
1 envelope de gela na incolor sem sabor
2 xícaras (chá) de farinha de castanha
2 claras em neve

Faça assim:
Bata as claras até o ponto de neve e reserve. Em uma
vasilha à parte, coloque o leite condensado, o creme
de leite com soro, a farinha e o leite de castanha.
Siga as instruções do fabricante para preparar a
gela na e misture‐a ao creme. Por ﬁm, adicione
cuidadosamente a clara em neve e leve à geladeira
por 4 horas. Pode ser servido em taças individuais ou
em uma gela elegante.

Pudim de leite condensado
e farinha de castanha
Faça assim:
Você vai precisar de:
• 1 lata de leite condensado
• 200 g de farinha de castanha
• ½ litro de leite
• 3 ovos grandes inteiros
• ½ colher de sopa de amido de milho
• 1 xícara (chá) de açúcar para a calda

Calda – Coloque o açúcar em uma forma com furo no meio e leve ao
fogo. Não mexa mais até que a calda esteja de um dourado médio.
Tire do fogo e, com o auxílio de uma colher, espalhe a calda,
caramelizando toda a forma, incluindo o cone central. Reserve.
Pudim – Coloque no liquidiﬁcador os ovos, o leite e o leite
condensado, batendo até que a mistura esteja bem fofa e clara. Junte
aos poucos o amido de milho e a farinha de castanha. Con nue
batendo por mais dois minutos. Despeje na forma caramelizada. Leve
ao forno em banho‐maria. Deixe por cerca de 50 minutos a uma hora
ou até que esteja bem dourado.
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Você vai precisar de:
Para a massa
4 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de farinha de castanha
4 colheres (sopa) de açúcar
3 ovos; 1 pitada de sal
Erva‐doce a gosto
½ xícara (chá) de leite
2 colheres (sopa) de banha
½ colher (sopa) de manteiga
10 g de fermento biológico

Faça assim:

Rosca com farinha de
castanha-do-brasil

Para a cobertura
1 xícara (chá) de farinha de castanha
1 lata de leite condensado; 1 gema

Massa – No liquidiﬁcador, coloque o açúcar, a manteiga, a banha, os
ovos, o sal, o fermento biológico e o leite morno. Bata até ﬁcar
homogêneo. Coloque em uma gela e acrescente, aos poucos, as
farinhas (de castanha e de trigo) e a erva‐doce, sovando até formar
uma massa lisa. Cubra e deixe crescer até dobrar de volume. Então,
divida a massa, forme as roscas e coloque em assadeira untada. Deixe
crescer novamente até dobrar de volume (por aproximadamente 40
minutos). Leve ao forno preaquecido e mantenha por 30 minutos ou
até que as roscas estejam assadas e douradas.
Cobertura – Misture a farinha, a gema e ½ lata de leite condensado.
Após a rosca ter dourado, passe a cobertura sobre elas e depois
espalhe também o restante do leite condensado. Leve novamente ao
forno por aproximadamente 10 minutos.
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Experimente também
Amêndoa in natura selecionada, sem casca e cer ﬁcada, biscoitos
e macarrão fabricados com castanha‐do‐brasil. A linha de itens se
completa com a farinha e com o óleo de castanha.

Alimentos com grande potencial de comercialização por aliarem
o que a sociedade contemporânea busca e aprende a valorizar:
produtos naturalmente orgânicos, de intenso valor nutricional
e que resultam de projetos ecologicamente responsáveis
e sustentáveis. Nascidos com ações do Projeto Poço de Carbono
Juruena, com a par cipação de comunidades situadas
na Amazônia, gradualmente ganham mercado e devem chegar
às principais redes de produtos alimen cios do país.
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Produtos elaborados a par r do
processamento da castanha são
transportados de barco por
integrantes do Poço de Carbono
Juruena até comunidades onde o
acesso por terra é inviável. Os
alimentos são, periodicamente,
distribuídos a povos indígenas e
também a comunidades e
núcleos urbanos, chegando a 38
mil pessoas. Para saber mais, leia
Prefácio, página 4.
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