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Na minha casa não desperdiçamos alimentos! 

 

 Tabela de registos  
Dia 1 PESO DO DESPERDÍCIO DIA 1 
Registo em peso de alimentos desperdiçados durante a preparação 
das refeições (ex: quando preparam uma sopa, pesar o as partes dos 
legumes descartados, cascas, raízes, etc.) 

Casca de uma cebola média= 2g; casca de 
batata nova=300g; talos duros da alface=5g 

Após a refeição verificar se a mesma foi consumida na sua totalidade. 
Registo em peso. 

Sobrou para o dia seguinte porque já se faz a 
contar com isso. 

Dia 2 PESO DO DESPERDÍCIO DIA 2 
Registo em peso de alimentos desperdiçados durante a preparação 
das refeições (ex: quando preparam uma sopa, pesar o as partes dos 
legumes descartados, cascas, raízes, etc.) 

100g de tripa de um polvo médio; casca de 
alho=1g; 200g de caroços de cerejas 

Após a refeição verificar se a mesma foi consumida na sua totalidade. 
Registo em peso. Sobraram 500g de polvo 

Dia 3 PESO DO DESPERDÍCIO DIA 3 
Registo em peso de alimentos desperdiçados durante a preparação 
das refeições (ex: quando preparam uma sopa, pesar o as partes dos 
legumes descartados, cascas, raízes, etc.) 

Casca de cebola=20g 

Após a refeição verificar se a mesma foi consumida na sua totalidade. 
Registo em peso. O resto do polvo (500g) foi para fazer arroz de 
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polvo que foi consumido na totalidade 
 

E agora…Deixa-nos a tua receita 

 

Título: Casca de batata no forno 

 

Ingredientes: 1 colher de sopa de azeite; sal grosso; 300g de cascas de batata; orégãos a gosto. 

Procedimentos:   

1.º-Cortar as cascas das batatas em lascas não muito finas;  

2.º Envolver no sal, azeite e orégãos com as mãos; 

3.º Forrar um tabuleiro com papel vegetal;  

4.º Levar ao forno pré-aquecido a 150.º durante 15 a 20 minutos. 

Servir como entrada. 
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Imagens da receita concluída. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Com os caroços das cerejas deu para fazer uma pequena almofada com poderes terapêuticos para aliviar o stress, ansiedade, cólicas, insónias ou dores 

musculares. A mesma pode ser aquecida ou colocada no congelador.        


