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Polpa
Os frutos maduros, de coloração amareloesverdeada, são coletados no chão, de
novembro a janeiro. Os sadios devem ser
selecionados, lavados e deixados para
escorrer. Em seguida retira-se a casca com a
faca. Logo depois são macerados sobre
peneira em cima de vasilhame (balde ou
bacia de plástico). Na peneira ficam retidos os
caroços e os resíduos de cascas. A polpa
que cai no vasilhame presta-se para fazer
vitaminas, sorvetes, refrescos e pode ser
conservada em sacos plásticos sob
refrigeração.

Palmito
Depois de arrancar a planta do solo, retiram-se as folhas e os restos de bainha: isto é:
o que se denomina cabeça e é a maneira como é comercializada, podendo ficar até
um mês nessas condições. Para alcançar o palmito, que é a parte mole e comestível
do estipe (caule), retira-se com faca, de fora para dentro, todo o material fibroso que o
envolve.
Foi observado na região, que por volta de quatro anos de cultivo pode-se arrancar a
gueroba para extração do palmito. Nessa época, o rendimento alcança
aproximadamente meio quilograma de palmito, o que corresponde a menos de 5% da
planta. Portanto, deve-se buscar alternativas de uso para as outras partes. Algumas
sugestões são: o uso das folhas na alimentação do gado; as partes mais fibrosas,
próximas ao palmito, em subprodutos para alimentação humana como molhos para
carnes e peixes ou patês, farinhas e sopas. O palmito fatiado pode ser guardado em
conserva.
O transporte dos frutos maduros não apresenta problema, devido ao seu revestimento
fibroso consistente.

Modo de fazer
Bater todos ingredientes no liquidificador, menos o refogado
Untar as formas e cobrir a parte interna com a massa
Colocar o recheio de gueroba com frango ou camarão
Fechar os empadões e pincelar com gema

Pastelzinho
Ingredientes
Refogado de gueroba
Meio quilograma de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de gordura
Água e sal
1 ovo
Modo de fazer
Esquentar bem a gordura e escaldar a farinha de trigo
Acrescentar o ovo, misturar, e aos poucos, colocar a salmoura
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Amassar bem e deixar descansar

Amêndoa
Os caroços, retidos na peneira, são levados
ao sol para secar. Depois de secos são
facilmente quebrados e deles são retiradas as
amêndoas muito moles e com muito óleo,
utilizadas em doce, beiju, cuscuz e outras
iguarias.

Aproveitamento

Abrir a massa com rolo, cortar e rechear os pastéis
Fritar em óleo quente

Empadão simples
Refogado
Ingredientes
Refogado apimentado de gueroba com frango ou camarão

Ingredientes

1 xícara (chá) de óleo

Meio quilograma de palmito de gueroba

3 xícaras (chá) de leite

1 colher (sopa) de massa de tomate

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 pitada de pimenta-do-reino

Óleo

3 colheres (sopa) de queijo ralado

Sal, alho, cebola

O processo de extração caseira de óleo é o
mesmo do baru, do babaçu e de outras
amêndoas.

1 colher (chá) de sal

1 limão

1 colher (sopa) de fermento em pó

Óleo

Ovo

Pimenta-de-cheiro a gosto

Observação: esse refogado é a base de muitas receitas com
utilização do palmito gueroba para recheio de pastéis, tortas,
empadas e empadões.

Sorvete caseiro
Ingredientes
½ copo de polpa de frutos maduros
3 xícaras (chá) de leite
1 xícara (café) açúcar
Modo de fazer
Bater bem a polpa no liquidificador com os outros ingredientes
Levar ao congelador

Informações retiradas do livro: Cerrado: aproveitamento alimentar.
Planaltina: Embrapa - CPAC, 1998. 188p; autoria: Semíramis Pedrosa de
Almeida.

Aproveitamento
Alimentar
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Modo de fazer
Retirar a parte externa do palmito que é dura, até chegar na mais
macia
Cortar em fatias bem finas, deixando-as em água com limão ou
vinagre para não escurecerem
Levar ao fogo para cozinhar
Depois de cozida, deixar escorrer a água
Colocar numa panela para refogar o óleo, sal, alho, pimenta-decheiro e cebola até dourar
Acrescentar a massa de tomate
Juntar o palmito, refogar e deixar cozinhar com pouca água
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