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Nhoque de biomassa 
de banana verde sem 
glúten

Modo de preparo
Biomassa
Lavar as bananas com uma escova de cerdas firmes, própria para limpeza de hortaliças e frutas (de uso exclusivo para este 
fim). Cozinhar na pressão por 20 minutos, com água suficiente para cobri-las. Descascá-las e processar a polpa ainda quente 
no liquidificador ou processador de alimentos. Deixar a casca de molho em sumo de limão de 8 a 10 minutos. Escorrer e 
reprocessar junto com a polpa, até obter uma massa espessa, homogênea e esverdeada.

Nhoque
Em uma vasilha, colocar a biomassa de banana verde pronta, em seguida adicionar o ovo, sal, azeite e batata inglesa cozida e 
amassada. Misturar bem. Adicionar aos poucos a farinha de amaranto e a farinha de arroz até obter uma massa homogênea. 
Cortar a mussarela em cubinhos pequenos e reservar. Colocar a massa sobre uma bancada limpa, cortar em pequenos pedaços 
e colocar o recheio. Moldar a massa em forma de bolinhas de nhoque. Em uma panela, colocar 1 litro de água para ferver. 
Após a água ter levantado fervura, colocar os nhoques aos poucos e retirar assim que estiverem cozidos (na superfície da 
água em fervura). Adicionar o molho e servir.

Recheio
Picar o tomate seco e reservar. Passar o tofu em uma peneira, misturar com o tomate seco e com o alho. Amassar bem e 
rechear os nhoques.

Molho
Lavar os tomates com uma escova de cerdas firmes em água corrente. Cortá-los ao meio e retirar todas as sementes. Le-
var os tomates ao processador, obtendo-se uma polpa pura. Reservar. Em uma panela, refogar o alho, a cebola e o azeite 
ligeiramente. Adicionar a polpa de tomate processada, deixar em cocção por 10 minutos, em fogo baixo e panela tampada.
Regar o nhoque com molho e servir em seguida
Rendimento: ~16 porções de 100 g

Ingredientes
Biomassa
4 bananas-nanicas verdes
Água o suficiente para cobrir
2 limões (sumo)

Nhoque
357 g de biomassa de banana verde 
1 xícara (chá) de farinha de amaranto 
1 xícara (chá) de farinha de arroz
1 ovo 
2 colheres (chá) rasas de sal 
2 colheres (sobremesa) de azeite 
3 unidades médias de batata inglesa 
cozida 

Recheio
60 g de tomate seco
30 g de tofu
10 g de alho amassado

Molho
543 g de tomate
1 dente de alho 
5 g de sal
35 g de cebola
1 colher de sobremesa 
de azeite
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Nhoque de biomassa de banana verde, 
sem glútem

A banana tem boa aceitação em virtude dos seus aspectos sensoriais e nutricionais, por ser uma boa fonte 
energética, de carboidratos, minerais e vitaminas1,2. É rica em vitaminas A e C, apresentando, também, algumas 
do complexo B (B1, B2 e B6). Possui, ainda, pequenas quantidades de proteína e baixo teor de lipídios2. Entre 
os minerais, destacam-se potássio, fósforo, sódio e magnésio2. Em muitas comunidades asiáticas e africanas a 
banana é utilizada para o tratamento de diversas doenças, pois tem efeito protetor sobre a mucosa intestinal3. Um 
estudo realizado em crianças com diarreia persistente em Bangladesh evidenciou que a banana verde possui efeitos 
antidiarreicos devido à presença do amido resistente (AR), reduzindo, assim, o tempo de internação3,4.

O amido resistente está entre os componentes principais da banana verde e pertence ao grupo dos carboidratos 
complexos5,6. Seu beneficio é similar ao da fibra alimentar, auxiliando nas diversas funções intestinais, prevenindo, 
inclusive, o câncer5,6. Segundo Topping, Fukushima e Bird7, o amido resistente possui efeito probiótico e simbiótico, 
promovendo o funcionamento normal do cólon devido à formação de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC). Para 
Jenkins8, além de o AR aumentar o metabolismo de AGCC, também promove o aumento do volume fecal. Dietas 
ricas em amido resistente diminuem os riscos de surgimento de doenças no cólon, inclusive o câncer9. Crianças com 
diarreia devido à cólera tratadas com AR reduziram em 50% o tempo de recuperação (reidratação), sendo que este 
amido também auxilia no tratamento de outras doenças infecciosas9. Para Higgins10, a ingestão de AR promove a 
fermentação colônica, dando origem aos AGCC, promovendo, portanto, a saúde, por diminuir a glicemia pós-prandial 
e resposta insulínica, reduzir os níveis plasmáticos de colesterol, melhorar a sensibilidade à insulina sistêmica, 
aumentar a saciedade e reduzir o armazenamento de lipídios. Tais fatores auxiliam na prevenção de dislipidemias, 
resistência à insulina, doença cardíaca coronariana, no tratamento através de dietas de perda de peso e, ainda, no 
tratamento dietético do diabetes tipo 210. Segundo Pereira11, o AR, ao ser fermentado, dá origem aos ácidos graxos 
de cadeia curta, especialmente o butirato, componente diretamente associado à prevenção do câncer de cólon, pois é 
capaz de reduzir o pH neste meio, inibindo o crescimento de células cancerígenas. O AR apresenta papel semelhante 
ao dos carboidratos complexos, porém observa-se melhor performance desse componente dietético se comparado 
às fibras (solúveis ou insolúveis) ingeridas11.

O consumo de banana verde é importante, pois protege a mucosa intestinal, previne úlceras e tem efeito 
antidiarreico por possuir elevado teor de AR12. Além disso, possui a pectina, que atua no tratamento de processos 
inflamatórios intestinais12. Controle glicêmico, plenitude gástrica e controle de colesterol também são benefícios 
oferecidos pelo AR13. A biomassa de banana verde, obtida através do processamento da referida fruta, também 
apresenta propriedades que impactam diretamente sobre o câncer colorretal, diarreias, índice glicêmico, dislipidemias, 
doenças cardiovasculares, doença celíaca e resposta insulínica14. Quando processada, pode dar origem tanto à 
biomassa quanto à farinha de banana verde e ser largamente utilizada na produção industrial de alimentos como 
espessante tanto em preparações doces quanto nas salgadas, sem alterar as características organolépticas de outros 
ingredientes, e, ainda, agrega valor nutricional às preparações14. 

O tomate (Lycopersicum esculentum) apresenta grande influência na redução do risco de câncer, sobretudo o 
de próstata15. Segundo Giovannucci et al.15, num estudo de coorte prospectivo com mais de 47.000 homens, foi 
evidenciado que os que consumiam grandes quantidades de produtos do tomate apresentaram menos da metade dos 
riscos de desenvolver o câncer de próstata avançado. Este fruto e seus produtos possuem licopeno, substância bioativa 
que pode reduzir o risco de câncer de próstata16. Segundo Gartner, Stahl e Sies17, a biodisponibilidade do licopeno 
presente no tomate cozido (pasta) é maior do que nos frutos frescos, e os fatores impactantes na biodisponibilidade 
daquele devem ser considerados quando do uso de carotenoides na prevenção do câncer. O licopeno possui efeito 
protetor quanto à saúde óssea e da próstata18, e menores riscos de ocorrência de câncer pulmonar estão relacionados 
à maior concentração de licopeno, sendo que o consumo de carotenoides, especialmente de tomates e derivados, 
é impactante na redução do câncer de pulmão19. O referido carotenoide relaciona-se com a redução do risco de 
doenças crônicas como o câncer e doenças cardiovasculares20.

O azeite de oliva extra virgem, composto por polifenóis agliconados, é capaz de neutralizar os radicais livres, 
a oxidação do LDL-colesterol e a agregação plaquetária21,22. Apresenta, ainda, propriedade antitrombótica, sendo 
recomendado o consumo dos azeites extraídos diretamente das sementes em detrimento aos refinados ou tratados 
com solventes21. O ácido oleico, presente no azeite de oliva, tem ação antioxidante e anti-inflamatória e auxilia na 
prevenção e controle da obesidade e outras patologias associadas. Ainda, promove a regulação hormonal, otimizando 
a sensibilidade à insulina, e promove a saciedade23.
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