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• 90g de castanha de baru
• 2 colheres (sopa) de farinha de aveia
• 120g de tâmaras

Cajuzinho

do Cerrado

Ingredientes

Rendimento
06 unidades

Modo de preparo

• Bater as castanhas de baru no liquidificador até 
virar uma farinha;

• Deixar as tâmaras de molho em água por 4 
horas; depois, retirar o caroço das tâmaras e levar 
a polpa ao liquidificador com um pouco de água 
(suficiente para bater), batendo até formar um 
creme espesso;

• Em um bowl, misturar o creme de tâmaras, a 
farinha de baru e a farinha de aveia até dar o ponto 
de enrolar; 

• Enrolar em formato de cajuzinho e decorar com 
a castanha de baru.
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Propriedades nutricionais da receita

• O Cerrado brasileiro constitui uma das mais ricas formações vegetais em diversidade de espécies 
frutíferas e é considerado o segundo maior bioma do Brasil1.

• A castanha de baru (Dipteryx alata Vog.), da família das leguminosas, chama a atenção dentro desse 
cenário por sua composição nutricional. Ela contém 40% de gordura (18% ácidos graxos saturados, 
51% ácidos graxos monoinsaturados e 31% ácidos graxos poli-insaturados), 12% de carboidratos e 
12,5% de fibras dietéticas2. 

• Um grande destaque é seu conteúdo proteico, que varia de 23% a 30%2. Para comparação, os valores 
contidos na tabela TACO3 de castanha do Brasil, nozes e castanha de caju indicam cerca de 16%, 18% 
e 19% de composição proteica, respectivamente.
 
• Com relação aos micronutrientes, a castanha de baru traz alto conteúdo de minerais como o cálcio 
(102,65 mg/100 g), magnésio (277,15 mg/100 g), zinco (7,5 mg/ 100 g), ferro (9,51 mg/100 g)4. Além 
disso, o baru guarda grande riqueza em compostos fenólicos como ácido gálico, catequinas, ácido 
ferúlico e taninos que são os responsáveis por sua grande capacidade antioxidante.

• Com relação ao consumo, sua versão in natura apresenta fatores antinutricionais, como o inibidor 
da tripsina, podendo provocar intumescências na pele e intoxicação. Para ser consumida, a amêndoa 
de baru deve passar por torrefação em forno doméstico a 140 oC por 30 minutos5. Normalmente, essa 
castanha é adquirida já torrada. 

• Estudos em humanos já começam a apresentar resultados positivos, como o trabalho de Bento et al.6, 
que mostrou que a ingestão de 20g de castanha de baru tostada reduziu significativamente as concen-
trações de colesterol total e LDL-colesterol em indivíduos hipercolesterolêmicos. 
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