
47

 w
w

w
.v

po
nl

in
e.

co
m

.b
r

Banquete das PANC 

Da natureza ao prato os Chefs 

criam receitas Nutritivas e Gourmet

José Maria Filho – Jornalista 
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Banquete das PANC – Da natureza ao prato os Chefs criam receitas 
Nutritivas e Gourmet

Foto: Bruna de Oliveira - Crioula Curadoria Alimentar

Equipe de chefes e profissionais que atuaram na organização e confecção do 
banquete com PANC, na Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo em 30 de 

agosto de 2018, durante a II Semana HortPanc

As PANC (Plantas Alimentícias Não Convencionais) vêm conquistando e reconquistando seu 
espaço nas hortas por meio de cultivo ou simplesmente aparecendo espontaneamente em diferentes 
locais para regenerar solos e nascentes, cumprindo sua importante missão de trazer equilíbrio ao 
meio ambiente. Essas plantas são rústicas, resilientes e estão sendo trabalhadas para introdução na 
alimentação escolar, com casos de sucesso neste segmento. Chefs de alguns restaurantes também já 
incorporam em seus cardápios. 

Com as PANC é possível preparar desde receitas muito simples, como saladas, refogados e 
incorporadas no arroz até elaborações de receitas estruturadas, sofisticadas e gourmet, como é o 
caso desta série, na qual a Revista Brasileira de Nutrição Funcional convidou importantes nomes da 
gastronomia brasileira, com estilos diferentes, mas todos com foco na cozinha sustentável.

A série começa pelo banquete com PANC realizado no dia 30 de agosto de 2018, nas dependências 
da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, por um grupo de profissionais da gastronomia que 
já  consolidaram a sustentabilidade em suas criações. A Faculdade foi o local perfeito para realização 
do banquete, pois em pleno Centro da capital paulista, a Dra. Thaís Mauad, médica e professora da 
Universidade, mantém uma bela Horta PANC, com várias espécies – um oásis na cidade de São Paulo.

A seguir mostraremos os chefes e suas criações estilosas com as PANC.
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Gnocchi de Inhame com ora-pro-nóbis
 Nutricionista e Chef Dra. Simone Valvassori

Ingredientes: 
500 g de inhame cozido, 100g de farinha de arroz, 
2g de sal do Himalaia, 2g de noz moscada, 150g 
de ora- pro-nobis, 20g de cebola picada, 5g de 
alho triturado, 100g de castanha de caju triturada, 
30 ml de azeite extra virgem.

Modo de Preparo:
1. Cozinhe o inhame e depois de cozido escorra bem a 
água e passe no espremedor de batatas e deixe esfriar;
2. À parte, higienizar as folhas de ora-pro-nóbis e picar 

Sugestão de molho 

Ingredientes: 
300g de tomates tipo pomodoro bem vermelhos e firmes, 20ml de azeite extra virgem, 5g de alho 
ralado, 50g de cebola ralada, 150g de ora-pro-nóbis, 50ml de vinho do Porto, 1g de pimenta preta 
moída na hora, 2g de sal moído.

Modo de Preparo
1. Coloque o azeite em uma panela, deixe esquentar, frite o alho até ficar dourado.
2. Junte a cebola, refogue por alguns minutos.
3. Ferva os tomates em uma panela com água, até que os mesmos comecem a estourar as cascas, não 
deixe passar desse ponto.
4. Jogue a água fora, esfrie os tomates em água fria, corte a ponta de cima com uma faca retire o 
miolo.
5. Com a mão tire as cascas e as sementes, separando somente a polpa.
6. Coloque tudo (casca, sementes, miolo e tampa), menos a polpa, num liquidificador ou processador 
e bata até obter um suco; depois, passe por uma peneira.
7. Volte para a panela com o refogado, coloque em fogo baixo e jogue as polpas do tomate e mexa 
bastante até ficar tudo bem misturado, acrescente o suco de tomate, sal a gosto (de 1 a 2 colheres de 
café bem rasas são suficientes), acrescente o Vinho do Porto e deixe em fogo baixo, sempre mexendo 
até que o molho engrosse.
8. Higienize e corte em tiras bem fininhas a ora-pro-nóbis e misture ao molho alguns minutos antes 
de desligar.
9. Cubra o gnocchi com este molho e polvilhe castanha de caju triturada por cima

bem fininho, refogar com 15ml de azeite, alho triturado, cebola picada e 1g de sal.
3. Misture ao inhame amassado o sal, a noz moscada ralada na hora, 15ml de azeite, a farinha de 
arroz, 50g de castanha de caju triturada e a ora-pro-nóbis refogada. Amasse até soltar das mãos.
4. Faça rolinhos corte em pedaços pequenos, cozinhe em água fervente com pouco sal. Pode ser 
assado em vez de cozinhar, também fica perfeito.
5. Depois de cozido coloque na travessa e acrescente o molho de seu gosto.
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Sobre Simone Valvassori

A Dra. Simone Valvassori é nutricionista, Graduada pela PUCCAMP 
(Pontifícia Universidade Católica de Campinas), com experiência 
de 23 anos na área. Especialista em Liderança e Gestão de Pessoas - 
capacitada pela Keymind Liderança & Gestão, modelo organizacional 
LSM (Leadership Strategic Management). A experiência adquirida 
durante todos estes anos se aplica em diversos seguimentos da área de 
nutrição, principalmente em administração em UAN’s e UPR’s, controle 
de qualidade, desenvolvimento de produtos e processos produtivos, 
como implantações de processos de cadeia fria (cook chill e sous 
vide). Atuação no segmento de hotelaria e catering com implantação 
e manutenção de padrões gastronômicos de qualidade, trabalhando em 
parceria com Chefs renomados. Auditora de qualidade em empresas 
certificadas com ISO 9000:2000, SA8000, ISO 14000. Proprietária 
da Empresa Simone Valvassori Consultoria onde realiza Consultoria e 
Assessoria em Negócios na Área de Alimentos e Tecnologia.

Contato:
www.simonevalvassori.com.br
Instagram:@simonevalvasso
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Wrap de bertalha com tomate e Biomassa de banana verde
Chef Lu Rocha-WellBe Gastronomia Funcional

Ingredientes: 
250g de bertalha, 350g de goma de tapioca, 5 ovos, 3 ramos 
grandes de salsinha, 200g de biomassa banana verde, 150g de 
cebola, 50g de tomate seco, 30g de nozes, 50g de alho, 1 pé de 
alface crespa. Sal à gosto.

Modo de Preparo do Recheio:
Higienizar as folhas de bertalha e alface e reservar. Colocar 
a bertalha em uma panela com água fervente e sal e deixar 2 
minutos cozinhando, escorrer bem. Reservar. Cortar as cebolas, 
o tomate seco, as nozes e a bertalha.  Refogar a cebola e o alho e 
adicionar a bertalha, o tomate seco e as nozes e refogar por mais 
2 minutos, acertar o sal e retirar do fogo. Colocar a Biomassa no 
processador e acrescentar o refogado e reservar.

Modo de Preparo da Massa:
No liquidificador, bater os ovos com a salsinha e 5g de sal até 
desmanchar bem a salsa, acrescentando aos poucos a tapioca. 
Aqueça bem uma frigideira e faça os discos finos e reserve.
Colocar o recheio em uma saca-puxa para facilitar a montagem.
Abra a massa na bancada coloque uma carreira de recheio e 1 folha de alface picada.
Enrole tipo panqueca. Para fazer os aperitivos, corte o wrap em forma de palmito.

Sobre Luciana Rocha

É formada em Educação Física, pós-graduada em 
Nutrição e Suplementação, Técnica em Bioquímica de 
Alimentos, CEO WellBe Alimentação Funcional desde 
2007, Chef de Cozinha empresas WellBe, Drogaria 
Onofre, Asics e Vitafor. Personal Chef pelo mundo, 
Consultora Funcional rede Accor de hotéis e Navios 
da Costa Cruzeiros, Coach de Levantamento de Pesos, 
atleta nata, trabalha por 28 anos na área da Ed. Física e 
treinamento esportivo. Em 2001 encerrou a carreira de 
Atleta e partiu para o estudo dos alimentos, onde vem 
obtendo um crescente sucesso com sua empresa WellBe 
e a frente de outras grandes empresas no ramo de 
alimentação saudável. Trabalha para grandes empresas 
servindo o melhor da Gastronomia Funcional em todos 
os tipos de Eventos, Ministra cursos e workshops 
relacionados com o tema.

Contato:
Instagram: Instagran:lurochachef_wellbe
www.wellbe.com
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Cone de tapioca ao coulis de umbú, flor de flamboyant e amendoins rústicos
Chef Ricco Araújo

Peixe branco grelhado ao pesto de capuchinha e farofa de tapioca 
com botões de hibiscos frescos

Chef Ricco Araújo

Ingredientes: 
50g de tapioca em pó, 30g de amendoim torrado e sem pele, 
100g de polpa de umbu, 200ml de leite de coco ou vegetais, 
06 colheres (café) de açúcar demerara ou mascavo. 

Modo de Preparo:
Tapioca: Adicione a tapioca e 02 colheres (café) de açúcar 
demerara (ou mascavo), em um recipiente que obtenha um 
formato de cone e misture. Amorne o leite de coco (ou de 
vegetais de sua preferência) e hidrate a tapioca, reservando-a 
posteriormente. 
Coulis: Leve ao fogo médio em uma panela, a polpa de umbu, 
e o açúcar demerara restante mexendo delicadamente até 
ferver. Retire e aguarde a temperatura baixar completamente. 

Crocante de amendoim: Em uma toalha de prato, despeje o amendoim e macere rusticamente até que 
se obtenha grânulos pequenos e irregulares. Reserve. 
Empratamento: Com delicadeza, desenforme o cone de tapioca na louça desejada. Na base, polvilhe 
o amendoim. Com a ajuda de colher ou mini concha, regue cuidadosamente o topo do cone com o 
coulis de umbu. Para finalizar, decore com a flor de flamboyant. 
Rendimento: Uma porção
Dica: Prefira utilizar produtos orgânicos e, de preferência, aqueles de sua região, valorizando o 
produtor. 

Ingredientes: 
Pesto: 3 colheres (sopa) de azeite, 30 folhas de capuchinha, 
60g de castanha de caju, sal a gosto.
Farofa: 40g de tapioca em pó, 10g de manteiga clarificada 
ou azeite, 8 unidades de botões de hibiscos frescos, sal a 
gosto.
Peixe Branco: 100g de filé de peixe branco (ou tilápia, 
badejo, dourado), mix de pimentas do reino (preta, branca e 
rosa), sal e azeite.

Modo de Preparo:
Pesto: Macere com a faca a castanha de caju e a capuchinha 
separadamente e de maneira rústica. Após isto, adicione todos 
os ingredientes no liquidificador por dois (2) minutos até emulsificar. Reserve.
Farofa: Aqueça a manteiga e o sal em uma frigideira em fogo médio até derreter. Em seguida, 
adicione a tapioca em pó e grelhe até que fique bem crocante. Ajuste o sal e reserve até que esteja fria. 
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Por fim, junte os botões de hibiscos frescos já em pétalas. 
Peixe branco: Tempere a peça de peixe devidamente higienizada (sem pele), com a pimenta 
e o sal desejado. Em seguida, grelhe-o com fio de azeite em frigideira bem aquecida, até que fique 
bem corado em ambos os lados. É ideal cuidar para não passar do ponto, garantido uma carne macia 
e suculenta.
Empratamento: Monte uma cama com a farofa de tapioca, e apoie a peça de peixe branco sobre 
ela. Com uma colher, regue o peixe com o pesto de capuchinha de maneira delicada. Finalize o prato 
decorando com mini folhas de capuchinha. 
Rendimento: Uma porção
Dica: Por se tratar de uma refeição nutritiva e leve, fica bem servir no almoço ou jantar. Prefira 
utilizar sempre produtos frescos, orgânicos, da estação (no caso de frutas e legumes), e de sua região, 
valendo também para as proteínas. Cuide de conhecer o produtor e como funciona o manejo dele 
ou busque saber a origem do produto comercializado. Com isto, você garante o uso de insumos de 
qualidade, com alto valor nutritivo, e livre de quaisquer tipos de fertilizantes, antibióticos e produtos 
químicos prejudiciais à saúde. 

Sobre Ricco Araújo

Baiano de Ilhéus, 28 anos, autodidata, com 
espírito empreendedor, vem desenvolvendo 
uma competente trajetória na área 
gastronômica, sempre presente em eventos, 
feiras, workshops ou prestando serviços de 
apoio social jovem. “Gastronomia, arte, 
cultura, comércio, bem servir. Um legado 
de mais de 15 anos, que herdei da minha 
família” (comenta). Ele, que já passou pelas 
cozinhas de bar e restaurantes próprios, 
tais como o Prato Bom, atualmente segue à 
frente do Riquíssimo Bistrô & Banqueteria. 

Contato:
@chefriccoaraujo
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Risoto de talo de taioba com cogumelo yanomami 
Bela Gil

Ingredientes: 
1 xícara de arroz arbóreo, 2 xícaras de talo de taioba, 2 xícaras de 
cogumelos yanomami, 1 cebola picada, 2 xícaras de vinho branco, 
6 xícaras de caldo do cogumelo yanomami, 3 colheres de sopa de 
azeite extra virgem, 1 colher de sopa de raspas de limão siciliano, 
1 talo de alecrim, 1 talo de tomilho, 100g de queijo de castanha de 
caju (opcional), sal (a gosto), pimenta-do-reino (a gosto). 

Modo de Preparo:
1. Coloque os cogumelos secos para hidratar em água morna por 
30 min.
2. Escorra os cogumelos e reserve o caldo.
3. Coloque o caldo numa panela e adicione o tomilho e alecrim, ou 

ervas de sua preferência. Aqueça em fogo baixo por pelo menos 20 minutos, para pegar sabor.
4. Descasque os talos da taioba com o descascador de legumes ou com a ajuda de uma faca
5. Corte-os na diagonal, em fatias de 0,5cm
6. Numa panela, refogue a cebola no azeite, até ficar transparente e macia
7. Adicione os cogumelos hidratados e refogue por 3 minutos
8. Em seguida, adicione o talo da taioba e refogue por 1 minuto 
9. Acrescente o caldo do cogumelo, 1 xícara por vez, mexendo sempre e deixando o arroz absorver 
bem o líquido entre uma e outra.
10. Aos poucos adicione o vinho branco.  
11. Este processo todo deve levar em torno de 20 minutos.
12. Tempere com sal, pimenta do reino, as raspas do limão siciliano e tomilho.
13. Finalize com o queijo de castanha ou azeite, desligando o fogo logo em seguida
14. Sirva imediatamente
Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível de dificuldade: Médio

Sobre Bela Gil

Bela Gil é chef, nutricionista, ativista e autora de 5 livros best sellers 
no Brasil. Sua carreira abrange muitos campos: alimentação, televisão 
e mídia, saúde, direitos das mulheres, políticas públicas e educação. 
Subjacente ao seu trabalho está a crença de que uma vida de qualidade 
deve ser um direito para todos. Mais do que isso, ela trabalha em 
direção a um futuro em que não estamos apenas sobrevivendo, mas 
prosperando. 

Contato:
Instagram:@belagil  
www.belagil.com
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Moringa à Catalana
Chef Karen Couto

Ingredientes: 
1 e 1/2 colher (sopa) de azeite de oliva, 4 punhados de 
folha de moringa (250g aproximadamente), 2 dentes 
de alho grandes, 2 colheres (sopa) de passas amarelas, 
2 colheres (sopa) de passas pretas, 1 colher (sopa) de 
pinoli, sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo do Recheio:
1. Separar as pequenas folhas dos galhos da moringa 
2. Em uma peneira, lavar
3. Deixar preparado um bowl com água, gelo e sal 
para realizar um choque térmico imediatamente após 
o cozimento  
4. Colocar uma panela para ferver água e, quando Foto: Arthur Nobre

levantar fervura, agregar o sal e as folhas de moringa; deixar ferver por alguns minutos até que 
estejam brandas
5. Esfriar em água e gelo e sal (item 3) e retirar em seguida. Espremer para retirar o excesso de água
6. Cortar grosseiramente com a faca ou com as mãos (evitando oxidação);
6. Colocar as passas na frigideira até inflarem; (não é necessário o uso de azeite). Reservar
7. Tostar o pinoli e reservar;
8. Na mesma frigideira, em fogo baixo, colocar um fio de azeite, agregar os alhos inteiros, mas 
amassados e deixar levantar o sabor e o aroma
9. Agregar a moringa; deixar refogar um pouco em fogo baixo
10. Temperar com sal e pimenta do reino a gosto
11. Agregar as passas e o pinoli e servir.
Rendimento: 2 porções
Dicas: Em tostadas para acompanhar uma sopa, como acompanhamento de outros legumes, purês, 
arroz com feijão, batata-doce, inhame ou aipim cozidos, acompanhamento de Carnes - caso você 
ainda não seja vegano ou vegetariano e tantos outros pratos.

Creme de leite de inhame
Chef Karen Couto

Ingredientes: 
Inhame, quantidade suficiente de água, sal, noz moscada (moída ao momento), pimenta-do-reino

Modo de Preparo:
1. Descasque e lave os inhames e corte em pedaços;
2. Cozinhe em agua com sal (quantidade suficiente para apenas cobrí-los);
3. Triture no liquidificador com um pouco da água do cozimento e vá agregando mais conforme 
textura desejada;
4. Temperar com sal, pimenta do reino e noz moscada a gosto.

Dica: eu sempre gosto de inserir ervas aromáticas como salsa ou hortelã na água do cozimento. 
Normalmente uso os cabinhos que geralmente são desprezados, evitando o desperdício.
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Dicas:
1. É preciso dar um cozimento na moringa para eliminar um certo amargor.

Sobre Karen Couto

A chef  Karen Couto é autora do livro "Você Pode Ser Mais Feliz 
Comendo", que concorreu ao melhor livro do ano pela Revista 
Prazeres da Mesa. Batizou a sua gastronomia como Gastronomia 
Integrativa, com práticas que alimentam os corpos físico, mental 
e espiritual, sem sacrifício, mas, com consciência e criatividade 
para uma combinação de alimentos que agradam o paladar e 
à saúde. Na Europa. Cursou a ESHOB (escola de Hostaleria) 
e atualmente segue suas pesquisas na Ásia, onde desenvolve 
trabalhos sociais, workshops em retiros de Yoga e na Green 
School, Bali, Indonésia. Criou uma campanha de conscientização 
da importância da redução do consumo de plástico @bbeeclean 
(instagram) e oferece atendimento coach de lifestyle, além de 
palestras sobre como SER mais Feliz COMENDO.

Contato:
@karencoutooficial 
info@karencouto.org

2. Se desejar uma receita mais francesa, agregue um pouco de 'creme de inhame' ou 'creme de castanhas 
do caju' (no lugar de creme de leite) com uma pitada de noz moscada fresca e pimenta caiena, caso 
goste de um toque picante;   
3. Se desejar dar um toque asiático à receita (eu chamaria de Moringa à ASIALANA), toste um 
punhado de sementes de gergelim (espere esfriar) e adicione também uma generosa colher de chá de 
óleo de gergelim tostado e suco de 1 limão. No lugar do pinoli, coloque castanha do caju tostada e 
picada grosseiramente. Sugiro desfrutar da receita como recheio de folhas de nori, por exemplo.
Lembro que ao tostar os frutos secos, os óleos essenciais evaporam parcialmente, bem como algumas 
propriedades se perdem. Entretanto, ganhamos em sabor. 

OBS da chef: Não consuma em caso de gravidez ou em casos de insônia. Pode ter efeitos laxativos e 
aumentar os glóbulos vermelhos no sangue.
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Chapatis faceiros
Neka Menna Barreto

Ingredientes: 
1 pequeno chapati de 10 cm, tomates assados com alho e 
kümmel, taioba refogada, coalhada. 

Ingredientes para os tomates assados:  
Tomates orgânicos maduros divididos em 2, azeite, alho 
picadinho e Kümmel

Modo de preparo da taioba:
Tirar as nervuras da taioba e refogar as folhas com um pouquinho da pasta de gengibre e alho. Quando 
murcharem, colocar um pouquinho de sal. Deixar esfriar para colocar no “aperitivo“.

Modo de Preparo:
Colocar o chapati em cima a metade do tomate assado, 
a taioba refogada e a coalhada por cima. Polvilhar com 
baharat.

Modo de preparo dos tomates assados:  
Colocar numa assadeira os tomates, regar com azeite, polvilhar o alho por cima e o kümmel. Assar 
até murchar.

Ingredientes do chapatis (pães prensados): 
200g de farinha de centeio ou trigo sarraceno, 180g de gergelim branco, 3g de sal, 2g de canela, 0,5g 
de cominho, 0,2g de erva doce, 0,2g de Kümmel, água até consistência pastosa e azeite para untar. 

Modo de preparo dos chapatis: 
1. Misturar todos os ingredientes, colocar a água até a consistência ficar pastosa.
2. Esquentar bem a chapa de ferro.
3. Untar com azeite.
4. Colocar ao lado um copo de água com uma colher.
5. Colocar a massa na chapa e espalhar com ajuda da colher. 
6. Deixar quase dourar.
7. “Assar” dos 2 lados.

Ingredientes do baharat: 
1 xícara (chá) de coentro em sementes, 2 paus de canela, 3 unidades de cravo-da-índia, 1 colher (sopa) 
de pimenta da Jamaica, 2/3 xícaras de cominho, 7 unidades de cardamomo, 1 noz moscada, 1 colher 
(sobremesa) de erva doce, 1 xícara de botão de rosa (opcional).

Modo de preparo: 
Esquentar uma panela separadamente (até não conseguir tocá-la). Quebrar os paus de canela num 
pilão e processar até virar pó.
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Sobre Neka Mena Barreto

A Dra. Neka Mena Barreto, é Nutricionista, chef de 
cozinha, banqueteira, ministra aula de gastronomia e 
escreve sobre o assunto. Faz três viagens internacionais 
por ano, sempre buscando ingredientes que fazem a 
alegria no Brasil e no mundo. Seu propósito é despertar 
as pessoas pelo apetite.

Contato:
Instagram:@nekagastronomia
www.neka.com.br
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Banquete das PANC – Da natureza ao prato os Chefs criam receitas Nutritivas e Gourmet

Escondidinho de Melão Croá com Jaca Verde
Chef Amanda Marfil

Ingredientes: 
1 unidade de melão croá, cebola, alho, pimentão,  coentro, 
sal, pimenta, azeite de dendê (opcional) e cheiro verde 

Modo de preparo: 
Corte o melão ao meio, retire as sementes, e leve ao 
forno pré-aquecido a 200°C por 20 minutos, ou até que a 
polpa cozinhe e fique bem macia. Com uma colher raspe 
toda a polpa da casca e escorra bem a água que juntar.

Refogado:
Faça um refogado bem caprichado com cebola, alho, 
pimentão e coentro, depois acrescente a polpa do croá e 
cozinhe até ficar sequinha. Tempere com sal, pimenta, azeite de dendê (opcional) e cheiro verde. Esse 
“quibebe” pode ser utilizado para escondidinhos, rechear massas ou para ser devorado assim mesmo, 
pois fica delicioso.

Ingredientes para o preparo da jaca verde:
 4 xícaras de jaca verde desfiada. Recheio: 2 dentes de alho, 1 cebola, 2 colheres (sopa) de colorau, 1 
colher (sopa) de açafrão ralado, 2 xícaras de tomate picado, ervas frescas.
 

Modo de preparo da jaca verde: 
Para prepararmos a jaca verde, primeiramente devemos untar uma tábua e uma faca com óleo, pois 
dessa forma resina que solta da fruta não se grudará nos utensílios. Corte a fruta em rodelas finas e 
coloque para ferver na panela de pressão até que fique molinha para desfiar. Depois de cozida, espere 
esfriar, descasque e desfie a polpa. As sementes e o miolo podem ser utilizadas para incrementar os 
recheios.

Modo de preparo do recheio da jaca verde: 
Em uma panela, refogue os de alho e a cebola até dourarem. Depois acrescente o colorau e o açafrão 
ralado e refogue por uns instantes. Em seguida coloque  jaca cozida e desfiada, o tomate picado e os 
temperos a gosto. Refogue por alguns minutos para incorporar os temperos e acrescente 2 xícaras de 
água. Deixe ferver até ficar bem macio e secar a água. Desligue e finalize com ervas frescas.

Montagem:
Em um refratário coloque o refogado de jaca verde e cubra com o purê de melão croá. Leve ao forno 
até ferver e é só alegria!

Sobre Amanda Marfil

Amanda Marfil é Chef de cozinha por paixão, agricultora 
agroecológica de coração. Há oito anos dedica-se a 
gastronomia produzindo alimentos orgânicos com alma e 
história, em um processo artesanal da terra ao prato. Chef 
da cozinha Marfil Alimentos Agroecológicos, certificada 
pela Rede Ecovida de Agroecologia.

Contato:
@chefamandamarfil                      
@marfilagroecologicos
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Receita Cuscuz PANC (coração de bananeira e açafrão da terra)
Chef Adriana Venacci

Ingredientes: 
1kg de farinha de milho tostada, 150 ml de azeite de oliva, 
200g de ervilhas ou vagens, 200g de cenoura picada em cubos 
pequenos,150g cebola picada em cubos pequenos, 200g de 
coração de bananeira já escaldado 2 vezes e picado em cubos 
pequenos, 200g de tomate picado em cubos pequenos,100g de 
açafrão ralado, 50g de alho picado, 100g de salsinha picada, 100g 
de cebolinha picada, 100g de castanho-de-caju para decorar, sal 
e tempero (especiarias) a gosto, 500 ml de água.

Modo de Preparo:
1. Refogar o alho e a cebola no azeite.
2. Introduzir a ervilha, coração de bananeira, cenoura, tomate, 
açafrão e a água.

3. Após o cozimento leva aproximadamente 10 min. Colocar a salsinha, cebolinha, tempere com sal 
e especiarias a gosto. 
4. Desligue o fogo e deixe esfriar.
5. Colocar ¼ da farinha de milho no refogado mexa e ligue o fogo e deixe cozinhar e vá despejando 
aos poucos o restante da farinha de milho até que fique uma mistura homogênea e não tão dura e sim 
cremosa no ponto de desgrudar da panela.
6. Decorar a forma com salsinha e castanha-de-caju ao fundo.
7. Despeje a mistura e deixe esfriar para desenformar.
8. Sirva!

Sobre Adriana Venacci

Adriana Venacci é Gastróloga, Chef de cozinha, trabalha 
com Ecogastronomia e Cozinha Afetiva, proprietária da 
Oficina do D’Orgânico, Ativista, faz parte da Aliança dos 
Cozinheiros e G.T. Educação do Gosto pelo movimento 
Slow Food Brasil. 

Contato:
www.oficinadorganico.com.br
facebook.com/oficina orgânico
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Banquete das PANC – Da natureza ao prato os Chefs criam receitas Nutritivas e Gourmet

Creme de Maracujá e Geleia de Hibisco
Chef Tina Muccini

Nhoque de Cará-Moela
Chef Tina Muccini

Ingredientes para a geleia: 
300g de Hibisco, 10 unidades de tâmaras (deixe de molho por 10 
min), anis estrelado e cardamomo a gosto.

Modo de preparo:
Retire a semente do botão de hibisco. Em uma panela coloque 
os botões já limpos e lavados, as tâmaras cortadas, o anis e o 
cardamomo. Deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 
30 min.

Ingredientes para o creme: 
4 maracujás, 5 tâmaras, 3 colheres de farinha de araruta, 3 colheres 
(sopa) de farinha de linhaça.

Modo de preparo do creme:
Coloque em uma panela a polpa do maracujá, as tâmaras, as 
farinhas e deixe cozinhar até engrossar. Em um copo, taça ou em 
uma travessa coloque o creme de maracujá, deixe gelar por alguns 
minutos e depois coloque a geleia de hibisco por cima. Leve à 
geladeira por 4 horas.

Ingredientes: 
3 unidades de cará-moela, 2 colheres (sopa) de farinha de araruta, 
sal à gosto.

Modo de Preparo:
Cozinhe o cará-moela por 25 minutos. Depois de cozido, 
descasque e passe no espremedor de batatas. Junte a farinha de 
araruta, sal, misture bem e faça rolinhos e depois corte. Em uma 
panela coloque água, sal e deixe ferver. Coloque os Nhoques e 
quando subir retire-os e coloque o molho.

Ingredientes para o molho: 
1 maço de folhas de azedinha, azeite extra virgem de oliva, pimenta 
rosa e sal à gosto.

Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador e está pronto.
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Focaccia de Trigo Saraceno e Ora-Pro-Nóbis
Chef Tina Muccini

Ingredientes: 
250ml de água, 200g de farinha de trigo sarraceno, ½ colher 
(chá) de bicarbonato, 30g de semente de gergelim hidratado, 
30g de farinha de linhaça, 3 colheres de azeite extra virgem, 10 
folhas de ora-pro-nóbis, (já cozidas por 3 minutos e batida no 
mix até formar um creme), alecrim fresco e sal grosso.

Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes, a massa fica como de bolo. 
Coloque em uma assadeira untada com azeite extra virgem 
de oliva, espalhando uniformemente. Esparrame um pouco 
de azeite na superfície, coloque o sal grosso ramos de alecrim 
fresco. Leve ao forno a 180 graus por 30 a 45 minutos.

Ingredientes do pesto de folha de cenoura com nozes 
pecan: 
1 Maço de folha de cenoura, 12 nozes, azeite extra virgem, sal 
grosso a gosto

Modo de preparo do pesto:
Bata os ingredientes no liquidificador até formar um creme.

Sobre Tina Muccini

Nascida em Salvador, neta de Italianos morou 21 anos 
na Toscana região de origem de sua família. Trabalhou 
como paisagista em uma fazenda na Toscana, com foco 
na horticultura, ervas medicinais e aromáticas de cultivo 
orgânico e biodinâmico. A chegada de seus filhos, 
despertou o cuidado com a alimentação natural e saudável, 
traçando um caminho para a sua nova paixão, a cozinha 
com a alimentação vegana, vegetariana, sem glúten. 
Após seu retorno ao Brasil nasce I sapori dell Italia, um 
espaço que reúne gastronomia e hospedagem, trazendo 
seus conhecimentos adquiridos na Toscana, junto com 
a necessidades e ingredientes locais. Tina é Agricultora 
Biodinâmica. Atualmente é coagricultora do CSA e 
Colaboradora do CSA Brasil e está fazendo a Graduação 
em Nutrição. Dirigente, Culinária, proprietária do I Sapori 
Dell'italia (gastronomia e hospedagem) em Botucatu 
desde 2016.
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Banquete das PANC – Da natureza ao prato os Chefs criam receitas Nutritivas e Gourmet

Sopa Creme de folhas de Moringa com Cabochá
Chef Tania Mara

Ingredientes: 
4 xícaras de água, ½ abóbora cabochá média descascada, 
2 cebolas médias, 1 xícara (chá) de folhas de moringa, 2 
dentes de alho, 1 xícara de biomassa de banana verde, 1 
colher (sopa) de óleo de coco.

Modo de preparo:
Cozinhar a cabochá com água, cebola, alho e tempero à 
gosto, depois de cozida acrescentar as folhas de moringa e 
a biomassa de banana verde por 10 minutos. Acrescentar 
temperos à gosto, como sal, pimenta e outros de sua 
preferência, bater tudo no liquidificador e servir. 

Sobre Tania Mara

Tania Mara Alves é chef, Naturopata, apresenta a Arte 
da Alimentação Saudável! Pesquisadora e Professora da 
Cozinha Natural Vegana, vegetariana e Preparos com Panc- 
(Plantas Alimentícias não Convencionais). O alimento 
e a importância para o ser humano e sua Consciência! 
Participa de Congressos Seminários e Fóruns voltados a 
reaproveitamento de Alimento e Sustentabilidade!

Contato:
Instagram: cheftaniaalves
facebook : Tania Mara Alves
Fanpage - padaria da madame, madame bistrô
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Nhoque de banana verde ao pesto do mato com castanhas brasileiras
 (baru, do Brasil) 

Chef Cláudia Mattos – Espaço Zym

Ingredientes: 
12 bananas verdes cozidas com casca, 1 pitada de 
pimenta-do-reino moída na hora,1 fio de azeite e raspas 
de noz moscada, sal marinho a gosto. 

Modo de preparo: 
Em uma processadora ou um amassador de batatas, 
amassar as bananas verdes sem casca, ainda bem quentes, 
não use água, até que fiquem com textura homogênea. 
Adicione a pimenta, acertar o sal, azeite e noz moscada. 
Colocar a massa sobre superfície fria e com a parte da 
palma da mão, vai fazendo os rolinhos, depois corte em 
pequenos pedaços e reserve. 
Servir com molho.

Ingredientes do pesto de folhas do mato e castanhas: 
1/2 xícara de castanha de baru, castanha de caju e ou castanha-do- brasil, 1/2 maço de folhas e flores 
de manjericão,1/2 maço de folhas de capuchinha e Major Gomes, 1/2 xícara de azeite de oliva e sal 
à gosto. 

Modo de preparo: 
Bater todos os ingredientes no liquidificador. Aqueça rapidamente o pesto com 3 colheres de água. 
Adicione o nhoque e sirva quentinho. 

Rendimento:6 Porções

Sobre Claudia Mattos

É empreendedora e chef de cozinha do Espaço ZYM. 
Terapeuta, Instrutora Holística e Pesquisadora, consultora 
gastronômica e palestrante. Atua como professora de 
Ecogastronomia em algumas instituições, principalmente 
na escola Schumacher Brasil, propondo o resgate de 
raízes brasileiras através do alimento bom, limpo e justo, 
filosofia do Slow Food, da qual é líder do convivium São 
Paulo. Co-fundadora do Transition Town Vila Ipojuca e está 
comprometida com o ArteVismo que sensibiliza para uma 
vida mais sustentável.

Contato:
www.zym.com.br/Instagram:@espacozym
facebook.com/zymespaco
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Banquete das PANC – Da natureza ao prato os Chefs criam receitas Nutritivas e Gourmet

Kimchi com PANC
Dra. Carina Müller - Nutrição & Gastronomia Funcional

Ingredientes: 
1 unidade de acelga, 1 raiz pequena de gengibre, 
2 unidades de pimenta dedo-de-moça, 2 colheres 
(sopa) de pimenta coreana em flocos. 4 dentes de 
alho picados, 2 colheres (sopa) de missô orgânico, 
½ xícara (chá) de nabo ou rabanete (opcional), 1 
colher (sopa) de sal marinho, 4 colheres (sopa) 
de nirá ou beldroega ou ora-pro-nóbis picado

Modo de Preparo:
Lavar as folhas de acelga em água corrente. 
Cortar em pedaços grandes. Salpicar o sal e 
amassar até soltar bastante líquido. Preparar 
tempero misturando a pimenta (se for a fresca, retirar as sementes) com o alho, o missô e a PANC da 
sua preferência (nirá, beldroega, ora-pro-nóbis, etc). Temperar a acelga com esta mistura e acrescentar 
o nabo ou rabanete ralado se for usar. Colocar em um vidro esterilizado e apertar para sair todo o ar de 
dentro. Tampar o vidro, mas não fechar pois irá vazar, deixar sobre um prato para não sujar a bancada 
ou pia. Deixar fermentar por 12 horas ou 1 dia, a depender da temperatura ambiente. Fechar o vidro 
e levar à geladeira para interromper a fermentação selvagem. 

Validade dentro da geladeira: 6 meses. 

Sobre Carina Muller

A Dra. Carina Muller é Nutricionista, Chef de Cozinha 
Natural e Funcional, desenvolve um trabalho de conscientização 
e reeducação alimentar, unindo conhecimentos da nutrição 
funcional, medicina chinesa com técnicas gastronômicas 
crudivoristas e tradicionais. Defende o consumo consciente de 
alimentos orgânicos, sazonais e nativos, além do prazer e da 
importância de comer bem e saudável. Ministra cursos e palestras 
presenciais e online sobre Alimentação e Gastronomia como 
proposta de unir à mesa, sustentabilidade, prazer e nutrição. 
Realiza atendimentos individuais como nutricionista clínica e 
Personal Diet, além de consultorias para restaurantes e empresas 
de food servisse, com visas a comer bem e saudável. 

Contato:
Instagram: @carinamuller      
Facebook:/carinamuller.nutrichef
www.carinamuller.com.br
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Pannacota de Cumaru com geleia de Cambuci
Chef Isaac Guirra

Ingredientes para a Pannacota:
 600ml de leite de coco, 50g de açúcar demerara, ½ semente 
de cumaru, 5g de gelatina em pó sem sabor, 40ml de água

Modo de preparo:
1. Hidrate a gelatina com água e reserve.
2. Rale o cumaru e misture com o leite de coco e a açúcar.
3. Leve para ferver.
4. Assim que ferver, desligue o fogo, quando a mistura 
estiver morna junte a gelatina hidratada.
5. Misture tudo muito bem e divida em potinhos.
6. Leve para gelar por 4 horas cobrindo os potinhos com 
plástico filme.

Ingredientes para a geleia de Cambuci: 
300g de cambuci já sem casca, 200g de açúcar demerara.

Modo de Preparo:
1. Retire a casca do cambuci e corte em pedaços. 
2. Coloque em uma panela, o açúcar e leve ao fogo baixo até caramelizar. 
3. Depois coloque o cambuci e mexa até engrossar, não demora muito. Para ver se está no ponto 
coloque um pouco da geleia em um pires e leve ao freezer para esfriar rapidamente e teste a textura.
4. Distribua em potes esterilizados e guarde na geladeira, é possível congelar.
Ingredientes para a farofa doce: 85g de farinha de aveia, 65g açúcar mascavo demerara, 40ml de óleo 
vegetal, 20g de chia, 20g de farinha de amêndoa.

Modo de preparo:
Misture os ingredientes com uma espátula até formar uma farofa. Asse por dez minutos a 160ºC. Após 
esfriar, triture e reserve.

Montagem: na hora de servir, acrescente a gelatina por cima da pannacotta e adicione a farofa.

Sobre Isaac Guirra

Isaac Guirra é Gastrônomo, graduado em gastronomia pela 
Faculdade Estácio da Bahia, como extensão em gestão de cozinha, 
por Diva Rocha Lima Educação e Consultoria Nutricional da Bahia, 
tendo experiência em UAN como Tournat e   Pâtisserie, cursando 
Nutrição. Atualmente trabalha com Consultoria. de Restaurante pela 
empresa Savart.  Em diversas cidade do estado de São Paulo.

Contato:
Instagram: @isaacsamiguirra
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Banquete das PANC – Da natureza ao prato os Chefs criam receitas Nutritivas e Gourmet

Nhoque de batata doce com a folha da batata, tomate concasse e beldroega
Chef Cris Rosa 

Ceviche de umbigo (coração de bananeira) de banana com nata de coco fresco
Chef Cris Rosa 

Ingredientes: 
20 ml de azeite de oliva, 500g de batata-doce 
vermelha, ½ colher (sopa) de óleo, 20g de 
beldroega, 80g e tomate concasse,10g de folha 
de batata-doce e sal a gosto

Modo de preparo:
Cozinhe a batata no vapor depois passe na 
peneira e reserve. Cozinhe a folha da batata, 
bata no processador sem água em seguida junte 
ao purê e misture bem, acrescente sal, pimenta 
do reino e amasse até incorporar na batata. 
Amasse e comece a fazer o nhoque. Corte o 
tomate concassê, coloque a panela no fogo com 
azeite e alho em seguida o tomate. Tempere com 

Ingredientes: 
30ml de água de coco, 40g de umbigo de banana, 
10g de pimenta doce, sal e pimenta-do-reino à 
gosto e coentro.

Modo de preparo:
Corte o umbigo em jullene, passe na água de 
frente para trás depois reserve. Corte o tomate em 
julene, cebola e pimenta e misture tudo no bowl 
e acrescente o sal, pimenta-do-reino e limão. 
Coloque para gelar e sirva em seguida.

sal e pimenta acrescente o nhoque e junte as 
beldroegas. Corte a folha da batata doce a juliene 
e frite por imersão. Sirva o nhoque com chips por 
cima.
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Mousse de inhame branco com beldroega
Chef Cris Rosa 

Ingredientes: 
250g de inhame branco, 20g de mel, 50g de beldroega.

Modo de preparo: 
Descasque o inhame e bata no liquidificador até virar um creme, acrescente o mel e volte para gelar 
quando estiver gelado bata novamente com beldroega e coloque para gelar novamente.

Sobre Cris Rosa

Cris Rosa é Chef, pela Anhembi Morumbi, de São Paulo, 
estagiou em restaurantes como: Amado, Roberta Sudbrack 
e Mocotó. Foi cozinheira por 11 anos do Txai Resort, 
Instrutora do Senac, Instrutora do Taboa. É Professora e 
Coordenadora na Oficina de Gastronomia no Projeto em 
Serra Grande, Uruçuca, na Bahia em parceira coma Chef 
Hene Lopes. A ideia do projeto Oficina de Gastronomia, 
da Vila de Serra Grande, no Município de Uruçuca, na 
Bahia surgiu quando Cris Rosa e Hene Lopes observaram 
a existência de uma demanda por profissionais qualificados 
na área gastronômica da região e a necessidade de pessoas 
capacitadas e de oportunidades de capacitação, foi então 
que decidiram unir forças e fundar a escola de gastronomia. 

Contato:
@chefhenelopes
@cristinianarosa
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Filé de Linguado ao Creme Verde PANC
Chef Michel Abras

Ingredientes: 
600g de filé de linguado ou tilápia, 1 maço de 
beldroega – folhas, 1 maço de urtiga – folhas, 1 
maço de azedinha - folhas, 100g de ervilhas, 2 
unidades de rabanete, 120g de tomate italiano, 4 
ramos de dill ou endro fresco, 100ml de leite de 
amêndoas, 100g de ricota sem lactose, 1 bandeja 
de broto de beterraba, ½ maço de salsinha,100ml 
de azeite de oliva exta virgem, quantidade 
suficiente de sal e pimenta-do-reino, 1 bandeja 
de capuchinha, estrelato ou amor perfeito, 500g 
de brócolis ninja/japonês.

Modo de preparo:
Bater o leite de amêndoas com a ricota até obter 
uma pasta lisa e homogênea. Temperar com sal, 
colocar em uma pipeta e reservar. Cortar o tomate 
em brunoise e reservar (cubos bem pequenos – 
3mm). Branquear a urtiga brava e o brócolis e processar com a beldroega e a azedinha até obter um 
creme liso e bem verde. Tempere com sal, pimenta e reserve.  Laminar o rabanete e reservar. Cortar o 
filé de linguado e temperar com sal e pimenta. Aquecer o azeite e grelhar o peixe, Fazer a montagem 
do prato como na foto: colocar o creme verde PANC, dispor os demais ingredientes simetricamente e 
finalizar com o peixe ainda quente e servir em seguida.

Rendimento: 4 porções

Sobre Michel Abras

Michel Abras é Mestre em Estudos Culturais Contemporâneos, 
Gastrólogo e Cozinheiro Profissional, tem como linha de trabalho 
e pesquisa as PANC (Plantas Alimentícias Não Convencionais). 
Docente na área de gastronomia e culinária no Senac de Belo 
Horizonte, atuando em toda grade da Instituição, com foco na 
sustentabilidade e aproveitamento integral dos alimentos. No 
Programa Primórdios da Cozinha Mineira atua na coordenação 
do pilar da Horta Histórica (Hortaliças Tradicionais / Panc) na 
região entre Serras da Piedade ao Caraça, trabalho que desenvolve 
o resgate e a ressignificação do saber culinário das comunidades 
envolvidas trazendo à tona produtos e costumes ricos em tradição 
e cultura local. Sócio proprietário da Companhia Gourmet e PH 
Gestão para Resultados, empresas que desenvolvem trabalhos 
de pesquisa, ensino e consultoria voltados para a geração de 
consciência gastronômica respeitando toda cadeia produtiva desde 
a produção, colheita (agricultor familiar), comercialização (feiras, 
mercados e hipermercados), preparo (cozinheiros profissionais 
ou amadores) e o consumo (consumidor final).  

Contato:
Instagram:@michelabras
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Bolinho PANC
Chef Leida D

Ingredientes:
Massa: 300g de fubá, 300g de farinha de coco, 
250g de biomassa de banana verde, 1 colher 
de açafrão em pó, 1 colher de fermento em pó, 
1 copo de água quente e sal. 

Recheio: 
50g de shissô, 100g de caruru, j00g de 
cogumelos eryngui, 50g de pimentão, 50g de 
cebola roxa, 40ml de óleo de coco, pitada de 
puxuri e sal.

Modo de preparo da massa:
Em uma tigela grande coloque a água quente 
na biomassa para dissolver bem, em seguida 
vá incluindo as outras farinhas, se necessário, misture bem até formar uma massa que possa fazer os 
bolinhos com as mãos, se necessário coloque mais água ou farinha até dar o ponto. Coloque o óleo 
na frigideira, acrescente a cebola cortada em quadradinhos, deixe dourar, em seguida os pimentões 
cortados bem pequenos e mexa, depois coloque os cogumelos também cortados em quadradinhos 
bem pequenos e deixe dar uma tostadinha e, por último coloque o shisso e o caruru picadinho, o 
puxuri e o sal. Deixe saltear bem pouco, tampe a panela e desligue. Escorra e misture com a massa ou 
se quiser pode rechear cada bolinho.

Finalização: Coloque em um prato o gritz de milho, passe cada bolinho como se fosse à milanesa, 
a massa úmida gruda no bolinho e vai dar um ar de que foi frito. Aqueça o forno a 120 graus e deixe 
assar por 25 minutos.
Rendimento: 40 bolinhos, dependendo do tamanho.

Sobre Leila D

É chef de cozinha viva e orgânica, educadora alimentar, ativista 
alimentar, desenvolve sua própria pesquisa alimentar dentro da 
gastronomia evolutiva, conceito que vem desenvolvendo em 
sua pesquisa na arte culinária, e traz seu trabalho todas suas 
experiências de viver em outros países como: Japão, França, 
Alemanha e EUA, onde viveu, em 2003, e em NY, onde morou 
por 4 anos e iniciou seus estudos em comida viva. É idealizadora 
do Festival de Gastronomia Orgânica – Da Terra ao Prato, já na 
décima edição.

Contato:
www.festgastronomiaorganica.com.br
e-mail: leiladgastronomia@gmail.com
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Banquete das PANC – Da natureza ao prato os Chefs criam receitas Nutritivas e Gourmet

Tortinhas de Limão
Conceição Trucom

Ingredientes:
Massa da torta – versão clara: 

1 xícara (chá) de sementes de gergelim 
(previamente hidratado por 8 horas, lavado e 
bem drenado e seco), 2 xícaras (chá) de castanha 
de caju (seca ou hidratada por somente 4 horas, 
lavada e bem drenada e seca), 1 xícara (chá) de 
tâmaras sem sementes bem picadas e hidratadas 
em suco fresco de 1 limão médio (1-2 colheres 
de sopa), raspas da casca de um limão, 1 colher 
(chá) de canela em pó, opcional cravo em pó a 
gosto.

Dicas: no lugar da castanha de caju pode-se 
usar castanha do Pará, amêndoa, girassol, noz 
macadâmia e até noz pecã.

Massa da torta - versão cacau: 
1 a 2 colheres (sopa) de alfarroba ou cacau em pó sem açúcar.

Modo de preparo:
Na lâmina S do processador, triture todos os ingredientes até uma textura macia e que dê uma boa 
liga. Faça os biscoitinhos com as mãos ou com o uso do kit panificação. Corte quadradinhos ou 
rodelinhas e arrume numa placa cerâmica e desidrate no sol. Se você tiver, use o desidratador por 3 – 
4 horas, ou até que adquira a textura desejada. Em geral não desidrato demais para que fique mais para 
macia do que crocante. Podem ser clarinhas, escurinhas e outros formatos como palitinhos, bolinhas 
e até barquinhas!

Ingredientes do creme mousse de limão: 
1 xícara (chá) de castanha-de-caju (hidratar por 8-12 horas), suco fresco de 1 limão médio (2 colheres 
de sopa), 1 colher (sopa) generosa de manteiga de coco (previamente amolecida em banho-maria), 1 e 
1/2 colher (sopa) de melado de cana (ideal orgânico), 1 colher (chá) de essência de baunilha, cerca de 
1 xícara (chá) de água. No caso de usar maracujá no lugar do limão, ideal extrair o sumo, mas deixar 
as sementes também fica bonito.

Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador com metade da água. Bater até uma textura bem 
lisa e brilhante. Vá acrescentado mais água se necessário, mas não ultrapasse 1 xícara (chá) para o 
creme preservar sua textura firme. Passe para potinhos e/ou base de torta onde será servido e leve à 
geladeira. Decore com raspas da casca do limão (ou sementes de maracujá ou flores de manjericão), 
na hora de servir.
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Sobre Conceição Trucom

É Bacharel em Química pela UFRJ, atuou por 
24 anos na área científica, em projetos nas áreas 
de química orgânica, inorgânica e bioquímica. 
Empresária por 13 anos, atuou como Diretora de P&D 
da Bentonita Vulgel Ltda e da Chemetch Consultoria 
Ltda. Estudiosa por natureza, em 1995 iniciou uma 
busca determinada por ensinamentos e práticas 
que trouxessem mais consciência e qualidade de 
vida. Nesse processo, especializou-se nas seguintes 
áreas: alimentação e medicina ayurvédica, medicina 
tradicional chinesa, macrobiótica, vegetarianismo e 
veganismo, alimentação viva e crudívora, fitoterapia, 
aromaterapia, meditação e estudos da mente. 
Conceição ministra palestras, cursos, workshops e 
participa de eventos e programas relacionados à saúde 
e alimentação saudável em todo o Brasil, sempre 

Contato:
www.docelimao.com.br
Instagram:@conceicaotrucom

desenvolvendo trabalhos que tem como foco a alimentação consciente, desintoxicante e vegetariana 
com foco no locavorismo, instrumentos básicos para garantir saúde, produtividade, qualidade de 
todos: seres vivos, meio ambiente e planeta e criadora do Portal Doce Limão. 
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Banquete das PANC – Da natureza ao prato os Chefs criam receitas Nutritivas e Gourmet

Caldo Verde PANC
Nutricionista Flávia Zanatta

Ingredientes:
400g de inhame previamente cozido, 2 dentes de 
alho, 20 g de (gengibre, 5 g de cúrcuma, 10 folhas de 
chaya previamente escaldadas, 1L de chá de moringa 
(preparado com 15g de folhas de moringa), 25 folhas de 
bertalha coração, azeite, sal e ervas finas.

Ingredientes para a refoga do tempero:
2 colheres de sopa de cebola em cubos, previamente 
marinada com sal e azeite,1/2 colher de chá de cúrcuma, 
Folhas de manjericão, guasca, folhas de caruru, cidreira 
de árvore, beldroegão, sal, azeite e ervas finas.                                
                                        

Modo de Preparo:
Bata no liquidificador o inhame, o alho, a cúrcuma e a 
batalha coração, o chá de moringa, as folhas restantes 
do chá com uma pitada de sal, azeite, e ervas finas – 
reserve.
Em outra panela, em um fio de azeite, refogue a cebola, 
a cúrcuma, o repicado de guasca, o caruru e as folha de melissa. Acrescente sal, azeite e ervas finas.
Acrescente o creme ao refogado, aguarde apurar e sirva.

Foto: Bruna de Oliveira-Crioula Curadoria Alimentar

Caldo Verde PANC II
(Base de inhame com chaya, moringa, ora-pro-nóbis,

 beldroega, gengibre e cúrcuma)
Nutricionista Flávia Zanatta

Ingredientes:
2 unidades pequenas de inhame (previamente 
descascado), 10 folhas pequenas de chaya previamente 
escaldadas, 1 e 1/2  xícara (chá) de moringa previamente 
preparada, 35g de ora-pro-nóbis lavado e picado 
finamente, 25g de folhas de beldroega, 1 dente de alho 
pequeno picadinho, 1 fatia de gengibre, 1 fatia pequena 
de cúrcuma, 1 colher de azeite, sal com ervas finas. 

Modo de Preparo:
1. Lave, cozinhe o inhame (com casca) numa panela 
de pressão, com água suficiente para o cozimento por 
5 minutos, ao esfriar, descasque os inhames e reserve.
2. Escalde a chaya em água fervente e abundante por 
cerca de 3 minutos, escorra e reserve.
3. Prepare o chá de moringa e reserve.

4. Bata no liquidificador o inhame descascado e cozido, a chaya escaldada, o chá de moringa, metade 
do alho e a cúrcuma e leve para o fogo para apurar.
5. E outra panela, em um fio de azeite doure o alho, refogue a ora-pro-nóbis picada, sal e ervas finas. 
Ao final, acrescente a beldroega e desligue o fogo.   
6. Acrescente essa refoga ao creme já quente, ajuste o sal e sirva com um fio de azeite. 
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Sobre Flávia Zanatta

Flávia Zanatta é nutricionista, graduada pela UAM, com 
aprimoramento em Saúde Coletiva (PAP-SES-IS). Concilia 
a orientação nutricional a aulas de culinária, compartilha nos 
encontros na cozinha de saberes e sabores em torno de uma 
culinária contemporânea de tom natural, orgânica e sustentável. 
Faz gralhados de assessoria e consultoria nutricional, além de 
capacitação de cozinheiros (as) atividades de Educação Alimentar 
e Nutricional, é conselheira do CAE – Conselho de Alimentação 
Escolar do Município de São Paulo, e integrante da CHAS da 
EMEF Desembargador Amorim Lima /SP.

Contato:
http://flaviazanatta.blogspot.com/

Foto: Marcos Muzzi


