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Onde fomos buscar a lenha

Saborear o pinhão é a arte que o nosso
grupo de mulheres desenvolveu e está
apresentando a você neste livro.

Moradoras de vários bairros na zona rural do
município de Cunha, participamos ativamente
na coleta, escolha e comercialização
desse produto.

Durante uma série de encontros realizados a
partir de maio de 2008, apoiados pela Serra
Acima, nós conversamos sobre os problemas
da vida na roça, as alegrias e tristezas do
dia a dia - e enquanto isso a gente ia
trocando e provando receitas de pratos feitos
com pinhão.

A gente cozinhou, triturou, assou, misturou e
provou tanto pinhão, que dessa festa nasceu
este livro com receitas saborosas para você
experimentar e histórias para voce curtir.
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Cunha

Onde está nosso fogão...

Cunha/SP
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Rodovia Salvador PacettiCunha

Moramos na zona rural do município de Cunha, nos bairros
da Barra, Vargem Grande, Aparição, Sítio, Paraibuna e Rio
do Sertão.

...e a nossa casa
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Pinhão cozido e fatiado ou triturado

Cozinhar o pinhão por 40 minutos, na panela de pressão.

Descascar ainda quente.

Depois de frio, fatiar em lascas ou bater no liquidificador
ou triturador, mexendo sempre, para que fique moído
por igual.

Com uma trituração menor sobram pedaços pequenos e fica
mais gostoso para fazer farofa.

Com uma trituração maior resulta uma farinha, boa para
fazer pão, bolo e nhoque.

Dica de pinhão fresco
Corte o pinhão e observe o umbigo,
um fio claro que fica de comprido.
Quando o pinhão envelhece, esse fio
fica mais grosso e escuro.

Para manter o fino sabor
Remova o umbigo depois de cozinhar.

A base de todas as receitas
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O pinhão é um excelente alimento e possui um valioso teor
nutricional. Sua polpa é rica em calorias, contém vitaminas
do complexo B, cálcio, fósforo e proteínas.

Modos de conservação

Guardar cru, em um saquinho bem arejado, mantendo em
local sombreado
(Duração limitada)

Congelar cru, com casca, em recipiente apropriado
(cozinhar ainda congelado)

Cozinhar por 30 minutos, deixar esfriar e congelar sem
tirar a casca.
(Cozinhar ainda congelado por 10 minutos)

Congelar cozido e descascado
(pronto para uso)

Congelar cozido, descascado e triturado
(tirar o umbigo antes de triturar)

Como conservar o pinhão
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Ao contrário do que pensam muitas pessoas,
o pinhão não é o fruto do pinheiro e sim sua semente.

Ele se desenvolve no interior da pinha, que é a flor do
pinheiro. Em nossa região podem ser encontrados vários
tipos de pinhão: o Caiano, o Amendoim, o Branco, o Roxo
e o Pinhão Farinha.

Da pinha sai o pinhão

A pinha... e o pinhão

Sa
bo

re
s
e
Sa

be
re
s
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DDicas de antepasto
Para receber amigos

Pinhão a vinagrete

1/2 kg de pinhão inteiro cozido
sal, vinagre, azeite e cheiro verde a gosto

Misturar bem o pinhão com todos os temperos.
Reservar em vasilha fechada na geladeira de um dia
para o outro.
Tirar da geladeira 30 minutos antes de servir.
Excelente acompanhamento para cerveja no calor
e vinho no inverno!

Recheio para pastel

500 gr de carne moída
500 gr de pinhão cozido e triturado
sal, cheiro verde a gosto

Refogar a carne moída com os temperos e acrescentar
o pinhão.
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A Araucária, popularmente conhecida como Pinheiro,
é uma obra prima da natureza que faz parte da paisagem
de Cunha.

A árvore floresce nos meses de setembro- outubro e o fruto
amadurece entre março e maio, 20 meses depois do inicio
da formação das flores femininas.

A Araucária angustifolia,
nome científico do pinhei-
ro, encontra-se nas zonas
serranas de Minas Gerais e
Rio de Janeiro, aparecendo
na costa brasileira até o
Rio Grande do Sul, em
regiões de altitude acima
de 900 m.

Pinheiro, Pinha, Pinhão

Sa
bo
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s
e
Sa

be
re
s
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Ingredientes

400 gr. de macarrão, de preferência espaguete
1 xícara de azeite de oliva
1 xícara de pinhão frio cozido e descascado
1 xícara de queijo parmesão ralado
1 xícara de molho de tomate com manjericão
1 dente de alho pequeno picado
sal a gosto

Modo de fazer

Em uma panela grande, colocar para ferver a água para
o macarrão. Enquanto isso, preparar o pesto.
Passar rapidamente os pinhões no triturador, deixando
sobrar pedacinhos. Misturar o pinhão triturado com os
demais ingredientes(molho de tomate,alho e
parmesão) acrescentando devagar o azeite até que
todos os ingredientes fiquem bem misturados. Quando
o macarrão estiver cozido, escorrer e misturar
com o pesto.
Servir com queijo parmesão ralado por cima.

Variação

O pesto de pinhão pode ser servido com torradas
como antepasto.

MMacarrão ao pesto
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Contam que em Cunha a araucária não é nativa, que os
bandeirantes e os tropeiros a trouxeram de Minas, da Serra
da Mantiqueira. Como nessa região de Cunha o clima é mais
frio e a floresta nativa é bem úmida e não perde as folhas,
a araucária se adaptou bem e começou a se espalhar.

Ela ocupou um lugar nessa floresta que estava quase vazio,
crescendo como se fosse um guarda chuva, um teto por
cima de todas as árvores. Quando ela produz o pinhão e ele
cai no chão, começam a aparecer as mudinhas, os filhotes
de araucária. Quando bem pequenininhas, gostam da sombra
da floresta; depois, elas crescem bem felizes quando cai
algum galho ou mesmo quando tomba uma árvore inteira,
abrindo uma clareira.

A araucária e sua floresta

Quando acontece isso, o chão fica
coberto de galhos e folhas que
vão adubar a terra. O sol entra por
essa fresta e aí as árvores jovens
dão aquele estirão!

Só que hoje, muitas coisas estão
mudando. Mesmo nessa região da
Serra da Mantiqueira onde a
araucária
é nativa, ela está nascendo pouco
se não é plantada.

Então, vamos plantar muitas
araucárias!!!!!
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Ingredientes

1/2 kg. de trigo para quibe, médio
100 gr. de farinha de trigo
3 ovos
200 gr. de pinhão cozido, descascado e triturado
1 maço pequeno de hortelã
2 colheres de sopa de azeite de oliva
sal e alho a gosto

Modo de fazer

Recheio

Misturar o pinhão triturado com a hortelã picada,
adicionar o sal, o alho e o azeite de oliva.

Deixar o trigo de molho em pouca água, por uma hora.
Espremer se estiver sobrando água e misturar com a
farinha, os ovos e uma colher de sopa de sal.
Fazer uma bola de massa que caiba na palma da mão
fechada, furar a bola com o dedo e colocar lá dentro o
recheio. Fechar a bola e levar para fritar em fogo
médio, até dourar.

QQuibe à Moda do Junco
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Algumas pessoas conseguem saber se o pinheiro é macho ou
fêmea, só de olhar a árvore, mesmo sem estar na época da
pinha. Dizem que a araucária macho é mais bagunçada, com
pontas retas para o lado ou caídas, os galhos apontam para
todos os lados, como uma cabeleira despenteada.

Já na araucaria fêmea, as pontas dos galhos são para cima,
como se fossem mãos tentando segurar a água da chuva.
É assim que ela recebe o pólen trazido pelo vento, ficando
em posição de recepção.

Macho ou Fêmea?

Sa
bo

re
s
e
Sa

be
re
s
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Ingredientes para a massa

1 ½ xícara de óleo
2 ½ xícaras de leite
3 ovos
3 xícaras de farinha de trigo
sal a gosto
1 colher (café) de fermento em pó
50 gr. de queijo ralado

Recheio

500 gr. de peito de frango
1 cebola grande
1 xícara de milho verde cozido
1 xícara de ervilha
1 copo de pinhão triturado
100 gr. de presunto
100 gr. de mussarela
cheiro verde a gosto

Modo de fazer

Bater todos os ingredientes da massa no liquidificador.
Cozinhar o frango e desfiar. Refogar todos os ingredientes
do recheio, menos o presunto e a mussarela. Espalhar
metade da massa em uma forma untada. Colocar o re-
cheio e por cima do recheio o presunto e a musssarela.
Cobrir com o restante da massa. Pré-aquecer o forno.
Assar por 40 minutos.

TTorta do Sítio
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Perto do fogão a lenha, com
a panela cheia de pinhão,
ninguém resiste a pegar um.
Mas, como descascar?

O descascador de pinhão

A gente costuma morder bem no finalzinho - assim ele sai
fácil. Mas para fazer uma receita tem que descascar na mão,
o que é trabalhoso e demorado.

Durante as nossas oficinas, nós usamos um descascador de
pinhão que foi muito aprovado.
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BBolo da Barra

Ingredientes

1 colher de manteiga
2 xícaras de pinhão cozido e triturado
3 ovos
1 xícara de açúcar
1 copo de leite
1 xícara de farinha de trigo
1 xícara de açúcar cristal
1 colher (chá) fermento em pó

Modo de fazer

Misturar tudo no liquidificador. Untar a forma com
manteiga e farinha e despejar a massa. Assar em forno
médio por 40 minutos.
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Nosso primeiro encontro foi num dia demaio.
Estava um frio de rachar!!!
A gente se juntou pra esquentar e conversar
sobre a nossa vida durante a colheita do
pinhão e também para saborearmos os
quitutes deliciosos feitos à base de pinhão,
preparados pelas mulheres do grupo.
Gostamos da conversa. Da comida, nem se
fale!
Achamos que um encontro era pouco e
começamos a cozinhar este livro, fruto de
nossa história comum e, quem sabe, semente
de novas histórias pra serem contadas,
cantadas e saboreadas.

Nossa história contada
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Ingredientes

1 kg. de farinha de trigo
50 gr. de fermento para pão
2 ovos
1 ½ xícara de leite
4 copos de pinhão cozido, descascado e triturado
sal a gosto
1 gema para pincelar

Modo de fazer

Juntar todos os ingredientes e sovar bem a massa.
Cobrir com um pano e deixar crescer por 20 minutos
ou até dobrar de tamanho.
Untar uma forma com manteiga e farinha de trigo.
Sovar novamente o pão, polvilhando com farinha de
trigo se necessário para não grudar na mão. Passar
manteiga na mão, dividir a massa em duas partes e
trançar em forma de rosca, pincelando com a gema
ligeiramente batida com um garfo.
Assar em forno médio (pré-aquecido) por
40minutos.

Variação

Pão doce: incluir 1 copo de açúcar na
massa e polvilhar açúcar por cima antes de assar.

PPão de Rosca
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Composição:
Dupla Diu e Benina

Nossa história cantada

Em uma tarde tão fria veja só que conclusão
Reunimos as mulheres pra falar sobre o pinhão
Foi em uma barraquinha aqui de nossa região
Cada uma falava um pouco pra dar sua opinião

O pinhão pra ser tirado ele dá um trabalhão
Tem que subir no pinheiro derrubar pinha no chão
E depois de derrubado tem que juntar com o facão
Colocar pinha no burro e levar para o galpão

E depois de 15 dias vem a preocupação
Tem que juntar as mulheres pra fazer o mutirão
Todas trabalham juntas na maior animação
Quando chega o fim do dia tem carga pro caminhão

E depois de tudo pronto é que vem o que é bom
Ele dá muitas receitas pra animar os comilão
Cada uma tem uma idéia e se serve na refeição
Comendo de tudo um pouco é só alegria no salão

E depois do come-come voltamos pra reunião
Pra falar do nosso livro que vamos fazer pro povão
Pra mostrar nosso trabalho com toda dedicação
Achamos muito importante essa nossa decisão.

Sa
bo

re
s
e
Sa

be
re
s
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Modo de fazer

Vamos fazer comida
Vamos fazer um pão
A receita é bem medida
Tudo feito com pinhão

A gente cata o pinhão,
Debulha, escolhe e cozinha,
Pra isso tem o fogão
E a lenha bem sequinha

Temmulheres lá de Cunha,
Vargem Grande e Aparição
Barra, Sítio, Paraibuna
E do Rio do Sertão

No restaurante da Cida
ou juntas na Barraquinha
Muito felizes da vida
Prá frente a gente caminha

Juntamos muita receita
E agora vamos mostrar
Que uma comida bem feita
É pra fazer e gostar

Olha o pinhão na panela,
Olha o fogo no fogão,
Olha o pinhão na panela
E olha o fogo no fogão...

Composição:
Marlene da Grota
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Ingredientes

1 kg. de amendoim
1 kg. de pinhão
1 kg. de farinha de milho
1 kg. de açúcar

Modo de fazer

Cozinhar, descascar e triturar bem o pinhão.
Torrar e triturar o amendoim. Misturar o amendoim
com o açúcar e socar no pilão. Acrescentar o pinhão
e continuar socando até que todos os ingredientes
se misturem bem.

PPaçoca doce
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Ingredientes

1 kg. de carne seca
3 dentes de alho
1 cebola picada
1 colher de sal
1 kg. de pinhão cozido e triturado
pimenta a gosto

Modo de fazer

Deixar a carne seca de molho por 12 horas, trocando
várias vezes a água para tirar o excesso de sal.
Desfiar a carne e refogar com a cebola e o alho.
Misturar o pinhão e socar tudo no pilão.

PPaçoca salgada
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Ingredientes

2 ovos
1 xícara de leite
1 colher (chá) de sal
2 colheres (sopa) de açúcar
3 xícaras de farinha de trigo
1 colher de fermento para doce
2 xícaras de pinhão cozido e moído na máquina

Modo de fazer

Colocar os ovos, o sal, o leite e o pinhão no
liquidificador e bater durante 1 minuto.
Colocar a massa em uma bacia e misturar a farinha
e o fermento peneirado.
Amassar bem e fazer bolinhos com a ajuda de duas
colheres.
Fritar em gordura não muito quente.

BBolinho doce
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Um dia em tempo de coleta

No tempo da coleta do pinhão o dia de trabalho da mulher
começa bem cedinho. Quem tem filho na escola acorda mais
cedo para arrumar as crianças e levar até o ponto onde passa a
Kombi.

Depois acende o fogão a lenha, faz café e arruma o almoço
para o marido que também sai para trabalhar na roça. Cuida
das criações, tira leite, lava a louça e arruma a casa. Só depois
de tudo isso sai para trabalhar na catação do pinhão.

O meio da tarde é a hora de parar para o café, misturado com
farinha de milho e acompanhado de pinhão sapecado. Algumas
vezes, ao final do dia, ainda é preciso catar lenha e levar pra
casa para acender o fogão.

Chegando em casa tem janta pra fazer.
E, antes de dormir, deixar tudo preparado para o dia
seguinte...
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Pinhão no chão, um trabalhão

Catar o pinhão que já debulhou e caiu da árvore é um
trabalho muito ruim, porque a gente tem que ficar catando
o dia inteiro e dá muita dor nas costas.

Quando o pinheiro está no meio do mato fechado,
é perigoso porque a gente pode ser picada por bichos
venenosos como cobra, aranha ou escorpião.

Além disso, machuca muito a mão por causa das folhas secas
e pontiagudas do pinheiro, que também caem da árvore e
se misturam com o pinhão.
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PPicadinho
Ingredientes

2 xícaras de pinhão cozido e cortado em fatias grossas
½ kg. de carne cortada em cubinhos
1 cebola grande picada
2 dentes de alho picado
1 cenoura grande cortada em rodelas
pimenta e sal a gosto
cheiro-verde

Modo de fazer

Refogar a cebola e o alho. Colocar a cenoura e refogar
mais um pouco. Acrescentar a carne, os pinhões corta-
dos em fatias grossas e acrescentar um pouco de água.
Cozinhar até a carne ficar macia. Servir acompanhado
com arroz ou polenta.
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O é a pessoa que sobe na árvore
e derruba a pinha, cutucando-a com um bambu.

É uma atividade muito arriscada, principalmente porque
não é costume o uso de equipamentos de segurança.

Antigamente tinha bastante tirador de pinhão. Os jovens
estão indo embora e não vão arriscar a vida nesse trabalho.

Lá no alto...

Paulinho, tirador
de pinhão

32



Ingredientes

4 medalhões de filé mignon
1 dente de alho amassado
1 colher de chá de azeite
1/2 xícara de chá de suco de pêra
1/2 xícara de chá de cerveja escura
1 colher de chá de cravo-da-índia em pó
1 colher de chá de maisena
150 gr. de pinhão cozido
sal
azeite

Modo de fazer

Temperar os medalhões com alho. Grelhar no azeite
e salpicar com sal. Reservar.
Colocar na mesma frigideira todos os outros ingredien-
tes e deixar engrossar, mexendo sempre.
Retornar os medalhões à panela só para esquentar
e servir em seguida, acompanhado de batatas cozidas
e polvilhadas com salsinha picada.

FFilé Exótico
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Trabalheira danada



Apesar de ser um momento de
muita risada e brincadeira, é uma
etapa dura do trabalho pois quando
o pinhão é escolhido na mão,
as mulheres trabalham horas e horas
agachadas ou sentadas no chão.

Quem escolhe pinhão termina o dia
com dores nas costas e machucados
nas mãos causados pelo manuseio das
falhas e do próprio pinhão.

Sabores e Saberes
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Ingredientes

2 xícaras de pinhão cozido e triturado
1 xícara de manteiga sem sal
1 lata de leite condensado
4 gemas
4 claras batidas em neve
1 xícara de farinha de trigo
1 colher (chá) de fermento em pó
1 pitada de sal
açúcar a gosto

Para a calda

200 gr. de açúcar
1 vidro pequeno de leite de coco
1 xícara de pinhão cozido e triturado
4 gemas

BBolo com leite de coco
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Modo de fazer

Bater a manteiga até obter um creme. Adicionar o
leite condensado e continuar batendo. Juntar as
gemas, uma a uma. Acrescentar o sal e o pinhão.

Misturar a farinha de trigo aos poucos, juntar o
fermento e, por último, acrescentar as claras em neve.
Untar uma fôrma com manteiga e polvilhar
com farinha.
Despejar a massa e assar em forno moderado
por 30 a 40 minutos.

Para a calda

Misturar o açúcar ao leite de coco e levar ao fogo.
Juntar o pinhão e deixar ferver até ficar em ponto de
fio, escorrendo na colher. Deixar esfriar.
Acrescentar as gemas, misturando bem. Voltar ao fogo
e deixar engrossar. Despejar ainda quente sobre o bolo
assado.
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Falhou, dançou



Ingredientes

2 xícaras de arroz integral escolhido e lavado
2 colheres de sopa de azeite
1 litro de água
½ xícara de uva passa
1 xícara de pinhão cozido, cortado em palitinhos
2 colheres de sopa de salsinha picada
1 colher de sopa de casca de laranja cortada em
palitinhos finos
1 colher (sobremesa) de sal

Modo de fazer

Em uma panela grande esquentar o azeite e refogar
o arroz. Adicionar a água fervendo e o sal. Tampar
a panela e cozinhar em fogo brando. Quando o arroz
estiver pronto, retirar a panela do fogo e juntar a uva
passa. Afofar o arroz com um garfo e misturar
levemente. Em outra panela, esquentar o restante do
azeite, juntar os pinhões e dourá-los. Despejá-los
sobre o arroz, misturando com cuidado. Pulverizar
com a salsa e a casca da laranja. Servir bem quente.

AArrozpinho-passa
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Vender pinhão é um sufoco



Uma coisa importante é que a coleta e a comercialização
estão autorizadas somente a partir de 15 de abril* para
evitar que o pinhão seja coletado antes do amadurecimen-
to. Esta data é muito tardia para a colheita na região, já
que muitas pinhas começam a amadurecer e cair a partir de
março.

Quando chega o dia da liberação, a maioria das pinhas já
caiu, debulhou e boa parte dos pinhões brotou ou foi comi-
da pelos bichos.

*A colheita do pinhão foi regulamentada pelo IBAMA na Circular
Normativa no 20, de 27 de setembro de 1976, e no artigo 38 da
Lei de Crimes Ambientais (9.605/98), que trata dos crimes
contra a flora e prevê punição de um a três anos de detenção.
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FFilé crocante de linguado

Ingredientes

1 filé de linguado de aproximadamente de 180 gramas
4 colheres (sopa) de pinhão cozido e triturado
sal a gosto

Para o molho

4 colheres de sopa de pinhão picado
1 colher (sopa, rasa) de manteiga
1 colher (sobremesa) de ervas frescas picadas
(tomilho, alecrim, salvia, estragão etc)
1 cálice de vinho branco (opcional)

Modo de fazer

Temperar o filé com sal e passar no pinhão triturado,
retirando o excesso.
Aquecer a frigideira com um fio de azeite e grelhar
o filé dos dois lados até formar uma crosta dourada.
Reservar.
Na mesma frigideira, acrescentar a manteiga, o pinhão
picado, o vinho branco e as ervas frescas. Manter no
fogo por aproximadamente 1 minuto, e colocar sobre
o filé. Servir imediatamente.

Acompanhamento
Batatas salteadas ou coradas.
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Ingredientes

1 lata de leite condensado
2 ovos
1 lata (medida do leite condensado) de leite
300 gr. de pinhão cozido
3 colheres de açúcar para caramelar a forma

Modo de fazer

Colocar o açúcar em uma forma de pudim e levar
ao fogo brando, mexendo sempre com colher
de pau, até o açúcar derreter.
Bater todos os ingredientes no liquidificador.
Despejar na forma caramelada e cozinhar em
banho-maria durante 45 minutos.
Servir gelado.

PPudim à moda típica
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Até pouco tempo atrás, só se comia o pinhão assado na
brasa ou cozido com água e sal.

Para assar o pinhão na brasa, o fogo deve agir lentamente
para que a casca se abra e libere todas as qualidades de
aroma e sabor.

A sapecada nunca falta nos dias de catação de pinhão.
Coloca-se um montinho de pinhão no chão e cobre-se com
galhos secos de pinheiro.

Coloca-se fogo nos galhos secos e, depois que eles estive-
rem completamente queimados, os pinhões estarão prontos
para comer com café.

Assado ou cozido

Sabores e Saberes
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Ingredientes

1 xícara de pinhão cozido e fatiado
500 gr. de filé mignon cortado em tirinhas
1 colher (sopa) de manteiga
1 cebola grande picada
2 dentes de alho picados
4 tomates sem pele e sem sementes picados
1/2 xícara de ketchup
½ lata de creme de leite sem o soro
1/2 xícara de vinho tinto
sal e pimenta a gosto

Modo de fazer

Refogar a cebola e o alho na manteiga. Acrescentar
o filé mignon e fritar rapidamente. Juntar o vinho
e deixar evaporar. Reservar a carne.
Na mesma panela, colocar o tomate e deixar cozinhar
por 10 minutos, em fogo baixo. Quando o molho en-
grossar, acrescentar o ketchup. Juntar o pinhão e
retornar a carne para a panela. Por último, misturar
o creme de leite.
Servir com arroz ou batata frita.

SStrogonoff

45



Aqui na roça, sempre que você chega até a casa de alguém,
a pessoa te convida para entrar:
- Vamos chegar.....

Tem sempre café quente no fogão a lenha e, se for tempo
do pinhão, você pode dar sorte de encontrar uma panela de
pinhão cozido e quentinho. Enquanto isso, um bolo delicio-
so está assando no forno...

Vamos chegar......

Ju
li
a
Ra

po
so
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Ingredientes

3 xícaras de farinha de trigo com fermento
4 xícaras de açúcar mascavo
3 xícaras de pinhão triturado
2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
1xícara de leite
3 ovos

Modo de fazer

Bater os ingredientes no liquidificador, reservando as
claras de ovo. Bater as claras em neve e misturar
delicadamente com a massa.

Untar a fôrma com manteiga e farinha e levar ao
forno médio por 40 minutos.

BBoloMoreno

Variação
Acrescentar na massa 1 xícara de frutas cristalizadas.
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NNhoque de pinhão

Ingredientes para a massa

½ kg de pinhão cozido e triturado fino
1 colher de sal
2 ovos
1 xícara de água
1 xícara de farinha de trigo

Ingredientes para o molho

1 cebola picada
2 dentes de alho picados
1 cenoura picada
500 gr. de tomate sem pele e picado
500 gr. de carne moída
sal
azeite
manjericão
queijo parmesão ralado

Modo de fazer

Em uma bacia, misturar o pinhão, os ovos e o sal.
Juntar a farinha de trigo e a água aos poucos,
amassando bem, até obter uma massa lisa e que não
gruda nas mãos. Colocar a massa em uma superfície
polvilhada com farinha.
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Fazer rolinhos com a massa e cortá-los em pedacinhos.
Cozinhar os nhoques em panela grande com água fer-
vente. Quando subirem à superfície, retirar com a
escumadeira e colocar em uma travessa.

Molho

Refogar bem a cebola, o alho e a cenoura no azeite.
Acrescentar a carne moída e manter em fogo forte,
mexendo sem parar, até a carne perder a cor vermelha.
Acrescentar o tomate e deixar cozinhar com a panela
tampada, em fogo baixo, por uma hora.
Quando o molho estiver pronto, colocar o manjericão.
Despejar o molho por cima dos nhoques e polvilhar
com queijo parmesão ralado e servir.

Dica para tirar a pele dos tomates:

coloque-os em água fervendo e
deixe por um minuto.
Depois passe os tomates na água fria e
retire a casca.
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Tomar café com farinha de milho é um costume de muita
gente que vive nessa região. O pinhão novo, bem assado,
também pode entrar nessa mistura.

Café com farinha

Para isso, é preciso usar uma panela de ferro.

Colocar a panela no fogo e deixar esquentar bem. Colocar
meio quilo de café meia-torra, mexer por 10 minutos até os
grãos começarem a estralar. Juntar meio quilo de açúcar e
mexer sem parar, até chegar ao ponto em que o grão enxu-
ga um pouco e começa a ficar leve.

Virar numa bacia de aluminio e dar uma espalhada - na hora
que esfria, ele solta. Depois, socar no pilão e coar em
peneira fina, voltando os grãos que não passaram na peneira
para o pilão.

Na roça, a gente costuma torrar o nosso próprio café.
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Sabores e Saberes
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Ingredientes

3 colheres de azeite
1 cebola grande picada
2 dentes de alho picados
4 tomates sem pele e picados
3 folhas de louro
1 xícara de pinhão cozido e triturado grosso
6 pinhões cozidos, cortados ao meio de comprido
(para decorar)
2 latas de sardinha
1 pimenta vermelha picada
1 xícara de ervilha
8 azeitonas picadas
1 maço pequeno de salsinha picada
1 litro de água
1/2 kg. de farinha de milho
(ou até a massa soltar da panela)
sal a gosto

CCuscuz de panela
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Modo de fazer

Colocar o azeite em uma panela grande e refogar
a cebola, o alho e a pimenta.

Juntar o tomate e o louro, mexendo até que se forme
um molho grosso. Juntar a sardinha (retirando as espi-
nhas), o pinhão, a ervilha, o palmito e a azeitona,
misturando bem.
Juntar a água fervente e ir colocando a farinha aos
poucos, mexendo sem parar, até que a massa comece
a desgrudar do fundo da panela.
Decorar o fundo de uma forma com pinhão. Colocar
a massa aos poucos e ir apertando bem.

Manter na geladeira por uma hora, desenformar
e servir com salada.

Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais
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Muitos animais se alimentam
do pinhão: maritaca, sabiá,
pomba, periquito, papagaio,
tucano, capivara, cotia, ouri-
ço, vaca, porco e tantos
outros.

Algumas aves se alimentam
do pinhão ainda na árvore,
bicando a pinha. Outros ani-
mais percebem logo quando
uma pinha amadurece e se
solta do galho. Com seus 4 ou
5 quilos e caindo de tão alto,
a pinha estoura no chão e as
sementes se espalham. Quem
quer catar pinhão tem que
agir logo para que as vacas,
os cavalos e os roedores não
cheguem primeiro.

Bichos que comem pinhão
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Ingredientes

2 xicaras de arroz
1 cebola picada
1 dente de alho picado
1xícara de pinhão cozido e fatiado
2 colheres de sopa de salsinha picada
2 colheres de sopa de manteiga ou óleo
4 colheres de queijo parmesão ralado
sal a gosto

Modo de fazer

Refogar a cebola e o alho na manteiga.
Juntar o pinhão fatiado e o arroz, refogando mais um
pouco. Cobrir com a mesma quantidade de água usada
para preparar o arroz comum e manter em fogo baixo,
com a panela tampada, até que o arroz esteja cozido.
Salpicar a salsinha picada e o parmesão.

AArroz com pinhão
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Alguns animais, além de comer a semente, ajudam a disse-
minar os pinheirais. Entre eles a cotia que é um roedor que
aprecia bastante o pinhão. Com sua audição bem desenvol-
vida, fica atenta ao barulho da queda de pinhas. Após se
fartar de comer pinhões que encontra no chão, a cotia tem
o costume de enterrar as sementes que sobraram, podendo
assim germinar uma nova araucária.

Além da plantação espontânea, a gente pode ajudar a au-
mentar os pinheirais, fazendo mudas. Para isso é só pegar
os pinhões novos e enterrá-los em saquinhos. O tempo de
germinação é rápido, mas o crescimento da planta é lento.
Para dar pinhão, uma árvore pode levar de 15 a 20 anos.

Bichos que plantam pinhão
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Ingredientes

1 kg de sobre coxas de frango
3 xícaras de pinhão cozido e descascado, inteiro ou
fatiado
4 colheres de azeite
4 dentes de alho
1 cebola picada
4 tomates picados sem pele
1 xícara de água
2 colheres de sopa de salsinha e cebolinha picada
Sal e pimenta a gosto

Modo de fazer

Temperar o frango com sal e pimenta. Aquecer o
azeite em uma panela antiaderente. Adicionar o alho e
a cebola e refogar em fogo quente até começar a
dourar. Juntar o frango e refogar até ficar bem doura-
do. Acrescentar o tomate e a água.

Quando levantar fervura, abaixar o fogo, tampar e
cozinhar, mexendo de vez em quando até a carne ficar
macia. Juntar o pinhão, a salsinha e a cebolinha e
servir ainda quente.

FFrango com pinhão
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A gente gosta de uma festa! Tem festa de casamento com
bolos de até 100 receitas, tem festa de batizado, tem festa
de São João com pinhão assado, quentão e canjica. E tem a
Festa do Pinhão.

Antes a gente precisava ir até Cunha para participar da
Festa do Pinhão, mas depois que esse livro ficou pronto,
resolvemos fazer nossa festa aqui mesmo na roça.

Festa de São João no Bairro do Sítio

Dia de festa
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Modo de fazer

Refogar a carne no azeite, junto com a cebola e o
alho. Juntar o pinhão, a batata e os ovos, misturando
bem.
Colocar o sal e o cheiro verde e misturar farinha de
rosca. Fazer os croquetes e passar no ovo e na farinha
de rosca. Fritar em óleo quente.

CCroquete de pinhão

Ingredientes

½ kg. de pinhão cozido e triturado grosso
300 gr. de carne moída
1 cebola picada
2 dentes de alho picados
3 batatas de tamanho médio, cozidas e amassadas
½ kg. de farinha de rosca
2 ovos
2 colheres de azeite
sal e cheiro verde a gosto
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AArroz Carreteiro com Pinhão

Ingredientes

100 gr. de lingüiça calabresa picada em cubos pequenos
100 gr. de bacon picado em cubos pequenos
100 gr. de cenoura ralada grossa
60 gr. de pimentão picado em cubos bem pequenos
100 gr. de pinhão cortado em palitos finos
300 gr. de arroz cozido
1 colher de manteiga

Modo de Fazer

Em uma panela média, colocar o bacon e a calabresa para
fritar. Acrescentar aos poucos a cenoura, o pimentão e a
manteiga. Quando a manteiga estiver derretida, acrescentar
o pinhão, esperar dois minutos e ir colocando o arroz aos
poucos, mexendo sempre até misturar bem.

Acompanhamento

Feijão tropeiro, couve refogada e costelinha de porco bem
frita.



Ingredientes

1 kg. de pinhão cozido e triturado grosso
700 gr. de açúcar
10 gotas de limão
algumas gotas de baunilha
manteiga pra untar

Modo de fazer

Misturar todos os ingredientes.
Levar ao fogo e mexer continuamente,
acrescentando a água quente aos poucos, até dar liga.
Manter no fogo até que a massa se solte da panela.
Colocar a massa ainda quente em um prato untado
com manteiga.
Servir a pinhoada fria, acompanhada de queijo
fresco.

PPinhazinha
Com a massa igual à da Pinhoada, fazer bolinhas pe-
quenas, passar no glaçúcar e colocar em forminhas.
Em cima de cada uma delas colocar uma agulha ver-
de (da garra do pinheiro).
Consumir no mesmo dia!

Pinhoada
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O Projeto Saberes e Sabores do Pinhão (2008-2009) foi desenvolvido 

pela   - Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público que desenvolve projetos socioambientais na região de 
Cunha, incentivando de forma participativa a geração de 
conhecimentos e práticas ambientalmente sustentáveis e 
socialmente justas. 

Serra Acima

www.serracima.org.br

Apoio

CASA – Centro de Apoio Sócio-Ambiental

BVS A - Bolsa de Valores Sociais & Ambientais

PDA – Suprograma Projetos Demonstrativos do Ministério do 
Meio Ambiente

PRMC – Programa de Recuperação de Matas Ciliares da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo

62

&



Realização: Apoio

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[eBook monitor]'] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


