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Um presente para  você que 
está nesta corrente do bem! 
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Solidárias

Apresentação

O Sesc se importa e trabalha por uma sociedade justa e democrática. 
O Banco de Alimentos, notável ação de combate à fome e ao desperdício 
de alimentos, é prova disso. Desde setembro de 2002, o programa é executado 
em Pernambuco, fazendo a ponte entre quem quer e pode doar e pessoas 
em situação de vulnerabilidade social e nutricional assistidas por entidades 
sociais cadastradas. 
 
O Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos no Estado 
de Pernambuco (Sincofarma-PE) que, em 2021, completa 80 anos de 
atuação, decidiu se juntar a essa travessia! Unindo esforços com o Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac, o Sincofarma lança, numa ação inédita envolvendo 
uma centena de farmácias e drogarias, a Campanha Farmácias Solidárias – 
Ajude quem mais precisa! 
 
Este e-book reúne 20 receitas de fácil preparo com o foco no aproveitamento 
integral dos alimentos organizadas por profissionais do Programa de Saúde 
do Sesc Pernambuco. É nossa forma de agradecer pelo gesto de solidariedade, 
caso você, leitor, já tenha contribuído com a nossa Campanha, ou de pedir para 
que, se possível, também abrace e apoie esta causa.
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1. Salada com sementes

2. Suco refrescante

3. Suco energético

4. Chá de cascas

5. Risoto de berinjela

6. Brigadeiro de casca de banana

7. Biscoito integral com recheio de abóbora

8. Cupcake de abobrinha verde

9. Bolo de melancia

10. Bife de casca de banana

11. Bolinhos de casca de batata

12. Empadão de vegetais

13. Panqueca verde

14. Molho de melancia (substitui o extrato de tomate)

15. Massa de banana verde

16. Moqueca de peixe com massa de banana verde

17. Quibe de soja

18. Suflê de casca de legumes

19. Doce de casca de maracujá

20. Casca de laranja cristalizada
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Ingredientes:

• 1 xícara (chá) de semente de abóbora
• 1/2 xícara (chá) de semente de melão
• 1 xícara (chá) de tomate
• 2 xícaras (chá) de repolho fatiado
• 1 xícara (chá) de cenoura ralada
• 2 colheres (sopa) de salsa picada
• 2 colheres (sopa) de azeite
• 1/2 unidade limão pequeno
• 1 colher (sopa) de semente de linhaça
• Sal a gosto

Modo de preparo:

Limpe as sementes de abóbora e de melão. Lave-as, salgue-as, 
umedeça-as e leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 
20 minutos. Mexa algumas vezes até ficarem torradas e crocantes. 
Reserve. Corte o tomate em cubos pequenos, reserve.

Em um recipiente, misture o repolho, a cenoura, o tomate, a salsa 
e a cebola. Tempere com azeite e limão. Coloque no liquidificador 
as sementes torradas, as sementes de linhaça e triture levemente. 
Adicione a salada no momento de servir. 

Salada com 
sementes
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Ingredientes:

• 1 limão grande
• 1 colher (sopa) de hortelã
• 1/4 de melão
• 4 folhas de agrião
• 1/4 xícara (chá) de gelo
• 2 colheres (sopa) de açúcar
• 1 xícara (chá) de água

Modo de preparo:

Esprema o suco de limão. Bata todos os ingredientes no 
liquidificador e sirva com gelo. Se preferir, poderá coar antes 
de adicionar o gelo mas diminuirá bastante as fibras.

Suco 
refrescante
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Ingredientes:

• 1/2 xícara (chá) de erva-cidreira picada
• 1/4 de maçã com casca
• 1 rodela de abacaxi
• 1/2 copo (100 ml) de suco de laranja
• 1 colher (sopa) de mel ou adoçante

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador 
e sirva bem gelado.

Suco
energético
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Ingredientes:

• casca de 1 abacaxi
• casca de 1 maracujá
• casca de 1 laranja
• casca de 1 maçã
• 1 xícara (chá) de açúcar 
• 1 litro de água 
• 1 colher (sopa) de chá de camomila
• 1 colher (sopa) de chá de erva-doce
• canela em pau e cravo a gosto

Modo de preparo:

Lave as cascas das frutas com uma escovinha, corte-as e leve-as 
ao fogo juntamente com o açúcar, o cravo, a canela e uma xícara 
de água. Cozinhe até formar uma calda. Acrescente o restante da 
água aos poucos e, por último, os chás. Desligue o fogo e tampe 
a panela. Aguarde alguns minutos. Coe e sirva quente ou frio.

Chá de 
cascas
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Ingredientes:

• 1 dente de alho
• 1 colher (sopa) de azeite
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 3/4 de xícara (chá) de tomate picado
• 6 xícaras (chá) de berinjela
• 1 xícara (chá) de caldo de carne
• água o suficiente
• 1  1/2 de xícara (chá) de arroz
• sal a gosto
• 2 colheres (sopa) de queijo ralado

Modo de preparo:

Refogue o alho no azeite. Acrescente a manteiga, os tomates 
picadinhos e a berinjela sem casca cortada em quadradinhos. 
Acrescente o caldo de carne ao refogado. Adicione o arroz ao 
refogado. Verifique a água de cocção. Se necessário, adicione sal. 
Depois de pronto, acrescente o queijo ralado e sirva quente.

Risoto 
de berinjela
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Ingredientes:

• 1 lata de leite condensado
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 2 colheres (sopa) de chocolate em pó
• 3 cascas de banana bem lavadas e picadas
• 1 colher (sopa) de farinha de trigo

Modo de preparo:

Bata tudo no liquidificador e leve ao fogo. Quando estiver 
na consistência de brigadeiro e soltando do fundo da panela, 
desligue o fogo e coloque em um prato untado para esfriar. 
Enrole e passe no chocolate granulado.

Brigadeiro de
casca de banana
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Ingredientes:

Massa
• 250 gramas de margarina
• 1/2 xícara (chá) de açúcar mascavo
• 1 xícara (chá) de farinha de trigo integral
• 100 gramas de semente de abóbora torrada e moída
• 100 gramas de uva passa picada

Recheio
• 2 xícaras (chá) de abóbora picada
• 1 xícara (chá) de açúcar
• canela em pau e cravo a gosto

Modo de preparo:

Massa
Amasse todos os ingredientes da massa até soltar das mãos. Se 
necessário, acrescente mais farinha. Modele o biscoito e leve ao 
forno preaquecido a 180 °c por aproximadamente 15 minutos.

Recheio
Leve a abóbora picada com o açúcar ao fogo brando. Deixe 
ferver até dar o ponto de geleia e reserve. Após assados, monte 
os biscoitos recheando-os com geleia e polvilhe com açúcar.

Biscoito integral 
com recheio de abóbora
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Ingredientes:

Bolo
• 3 ovos
• 1 xícara (chá) de óleo
• 2�1/2 xícaras (chá) de açúcar
• 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 2 xícaras (chá) de abobrinha verde ralada
• 1 colher (café) de canela em pó
• 1 1/2 colher (chá) de fermento
• 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
• 1 colher (café) de sal
• 3 colheres (chá) de essência de baunilha
• 1 xícara de chá de nozes trituradas

Cobertura
• 1 colher (chá) de margarina derretida
• 2 colheres (sopa) de leite
• suco de um limão
• 25 gramas de cascas de beterraba
• 25 gramas de cascas de goiaba
• açúcar de confeiteiro até obter uma pasta

Modo de preparo:

Bolo
Bata na batedeira os ovos, o óleo e o açúcar. Continue batendo e acrescente 
os demais ingredientes, misturando por último a baunilha e as nozes. Coloque 
para assar em forno médio até dourar levemente. Quando espetar a massa 
com um palito, ele deve sair limpo. Depois de assado, deixe esfriar e reserve.

Cobertura
Em uma tigela, misture todos os ingredientes, e o açúcar por último. Mexa até 
obter uma pasta leve. Desenforme o bolo, cubra com essa mistura e sirva.

Cupcake de
abobrinha verde
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Ingredientes:

• 2 ovos
• 3 colheres (sopa) de margarina
• 2 copos (tipo americano) de farinha de trigo
• 1 copo (tipo americano) de açúcar
• 2 copos (tipo americano) de melancia cortada em cubinhos
• 1 colher (sobremesa) de fermento em pó

Modo de preparo:

Bata as claras em neve e reserve, misture as gemas com açúcar 
e depois a margarina, a farinha de trigo, o suco de melancia e o 
fermento em pó. Acrescente as claras em neve aos pedaços de 
melancia. Unte a forma com margarina e farinha e asse em forno 
pré-aquecido. 

Bolo de
melancia
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Ingredientes:

• casca de 6 bananas maduras
• 3 dentes de alho
• 1 xícara (chá) de farinha de rosca
• 1 xícara (chá) de farinha de trigo
• 2 ovos
• sal a gosto

Modo de preparo:

Higienizar as cascas das bananas e lavar em água corrente. Cortar 
as pontas. Retirar as cascas na forma de bifes, sem parti-las. 
Amassar o alho e colocar numa vasilha junto com o sal. Colocar 
as cascas das bananas nesse molho. Bater os ovos como se fosse 
omelete. Passar as cascas das bananas na farinha de trigo, nos 
ovos batidos e, por último, na farinha de rosca, seguindo sempre 
esta ordem. Fritar as cascas em óleo bem quente. Deixar dourar 
dos dois lados. Servir quente.

Bife de casca
de banana
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Ingredientes:

• 2 xícaras de casca de batata cozidas e batidas
• 2 xícaras de farinha de trigo
• 2 ovos
• 2 colheres de salsinha picada
• sal a gosto
• 1 colher (sobremesa) de fermento em pó
• óleo para fritar

Modo de preparo:

Ferver as cascas de batata e bater no liquidificador. Colocar 
a massa numa tigela, acrescentar os ovos, a farinha, sal e o 
fermento. Misturar bem. Aquecer o óleo e ir fritando os bolinhos
às colheradas.

Bolinho de 
casca de batata
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Ingredientes:

• 1/2 xícara (chá) de arroz cozido
• 1/4 xícara (chá) de talos
• 1/4 xícara (chá) de cenoura cozida
• 1 xícara (chá) de leite
• 2 colheres (sopa) de óleo
• 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
• 1 gema

Modo de preparo:

Misturar o óleo, a farinha e a gema. Acrescentar o arroz e os 
vegetais cozidos. Distribuir em forma e colocar em uma forma 
grande com água. Deixá-la no forno até dourar.

Empadão 
de vegetais

15



Farmácias
Solidárias

Ingredientes:

Massa
• 1 xícara (chá) de talos e folhas (espinafre, cenoura, beterraba) 

Cortados e cozidos

• 1 xícara (chá) de leite

• 2 ovos

• 1 xícara (chá) de farinha de trigo

• 1/2 colher (chá) de sal

• 1 colher (sopa) de margarina

Recheio
• 2 colheres (sopa) de óleo

• 1 cebola picada

• 1 dente de alho picado

• 6 xícaras (chá) de talos e folhas bem lavados e picados

• sal a gosto

Modo de preparo:

Massa
Colocar os talos no liquidificador, acrescentar o leite e bater até a mistura ficar 

homogênea. Passar a massa por uma peneira. Devolver a massa para o liquidificador 

e acrescentar os ovos. Adicionar farinha, sal e margarina e reservar a massa.

Recheio
Colocar o óleo numa panela. Acrescentar a cebola e o alho e deixar dourar. 

Acrescentar os talos e as folhas e água se necessário. Juntar o sal, tampar 

a panela e deixar cozinhar.

Montagem da panqueca
Colocar a massa na frigideira, espalhar bem e deixar assar dos dois lados. 

Rechear as panquecas. 

Panqueca verde
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Ingredientes:

• 1 kg de melancia
• 1 molho de salsa
• 2 pimentões
• 1 cebola
• 2 colheres (sopa) de amido de milho
• 1/2 copo (americano) de água
• sal, óleo, 1 folha de louro e temperos diversos

Modo de preparo:

Bater no liquidificador toda a parte vermelha da melancia 
juntamente com as sementes. Passar na peneira. Refogar o alho 
e a cebola no óleo. Cozinhar o suco da melancia, juntando o 
pimentão, o sal, os temperos e a salasa picadinha. Diluir o amido 
de milho em  1/2 copo de água e despejar sobre a mistura, 
mexendo sempre para não encaroçar.

Molho de melancia 
(Substitui o extrato de tomate)
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Ingredientes:

• 6 bananas nanicas verdes
• água

Modo de preparo:

Lave bem as bananas verdes inteiras com as cascas e 
coloque-as numa panela de pressão com água fervente 
(O necessário para cobrir todas as bananas).

Cozinhe as bananas com casca por 8 minutos, desligue o fogo 
e deixe que a pressão continue cozinhando as bananas por 
mais 12 minutos. Após o cozimento mantenha as bananas 
Na água quente. Vá aos poucos descascando uma à uma 
E coloque-as imediatamente no processador ou no 
liquidificador para bater.

Observação: a polpa precisa estar bem quente 
Para não enfarinhar. 

Massa de 
banana verde
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Ingredientes:

• 2 colheres (sopa) de cebola ralada
• 1 colher (sopa) de salsinha picada
• 1 colher (sobremesa) de coentro
• 1 colher (sopa) de pimentão picadinho
• 1 colher (sopa) de temperos
• 200 ml de leite de coco
• 1 xícara (chá) de peixe previamente cozido e picado
• sal a gosto
• 1/2 xícara de massa de banana verde

Modo de preparo:

Refogar a cebola, o pimentão, o tempero, acrescentar a 
salsinha, o coentro, o leite de coco, o peixe e a biomassa. 
Deixar apurar por aproximadamente 5 minutos ou até que 
esteja bem cremoso. Sirva quente.

Moqueca de peixe com 
massa de banana verde
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Ingredientes:

• 2 xícaras (chá) de proteína de soja texturizada
• 1 xícara (chá) de trigo para quibe
• 5 copos (requeijão) de água fervente
• 1 ovo
• 4 colheres (sopa) de hortelã picada
• 1 cebola ralada
• sal, azeite e pimenta síria a gosto
• recheio a gosto

Modo de preparo:

Misturar a soja e o trigo e hidratá-los com a água fervente. Deixar 
descansar por 15 minutos e escorrer. Apertar bem com as costas 
de uma colher para retirar o excesso de água. Juntar o restante 
dos ingredientes da massa e misturar bem. Espalhar metade do 
trigo em um refratário untado, dispor o recheio e cobrir com o 
restante do trigo. Em toda a superfície, fazer marcas de quadrados 
com a faca. Regar com o azeite e levar para assar em forno médio 
pré-aquecido até dourar.

Quibe 
de soja
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Ingredientes:

• 4 xícaras (chá) de cascas de legumes bem lavadas
• 2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina
• 2 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo
• 2 ovos
• 1 colher (chá) de fermento em pó
• 1 xícara (chá) de leite
• 1 colher (café) de sal
• 1 pacote de queijo ralado

Modo de preparo:

Aquecer o leite e juntar a margarina, as folhas de legumes 
e por último a farinha de trigo. Acrescentar o sal, retirar 
do fogo e deixar esfriar. Juntar as gemas e o fermento, 
mexendo bem. Bater as claras em neve e misturar 
delicadamente. Colocar esta mistura em uma forma 
untada e levar ao forno até dourar.  

Suflê de 
casca de legumes
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Ingredientes:

• cascas bem lavadas de 6 maracujás firmes
• 2 xícaras (chá) de açúcar
• 3 xícaras (chá) de água
• 1/2 xícara (chá) de suco de maracujá
• 2 pauzinhos de canela

Modo de preparo:

Cortar os maracujás ao meio, retirar a polpa e descascar, 
deixando toda a parte branca. Depois de lavadas, cobrir as 
cascas com água e deixar de molho de um dia para outro. 
Escorrer e colocar numa panela. Juntar o açúcar, a água, o 
suco de maracujá e a canela. Levar ao fogo e cozinhar tudo 
até que se forme uma calda meio grossa.

Doce de casca
de maracujá
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Ingredientes:

• casca de 8 laranjas
• 1 litro de água
• 1 xícara (chá) de açúcar

Calda
• 3 xícaras (chá) de açúcar
• 2 xícaras (chá) de água

Modo de preparo:

Lavar muito bem as cascas e cortar em tirinhas. Levar ao fogo 
com a água e deixar cozinhar. Jogar a água fora e lavar as cascas 
em água corrente. Reservar.

Calda
Em uma panela colocar o açúcar e a água e levar ao fogo para 
ferver. Quando começar a engrossar, acrescentar as cascas e 
deixar no fogo até que elas fiquem cozidas. Pode servir gelada 
com calda, ou retirar da calda, escorrer em uma peneira e depois 
passar no açúcar e deixar secar. 

Casca de laranja
cristalizada
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