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Desdita do pinheiro

 Pinheiro belo e majestoso

Porque te agasalhas com a fragilidade

Quando és impávido e vigoroso

Retrato sublime da liberdade?

Espia o crepúsculo onde jaz o dia

E resplandece a noite

Já se afugentou a cutia

As labaredas chegam como açoite

Quisera me esgueirar deste pesadelo

E despertar na aurora promissora

Cingir o alvorecer sem atropelo

Driblar a serra avassaladora

Onde estão as memórias da abundância

Que com meus frutos tanta fome saciei

Se houvesse uma só razão para tamanha ignorância

Eu perdoaria de vez

Rossana  Bueno
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Uma das formas mais originais de se consumir o pinhão são as “sapecadas”. O pinhão 
é lançado ao fogo numa fogueira feita com as próprias folhas do pinheiro (grimpas), sendo 
posteriormente retirado e servido. Além das sapecadas, o pinhão ganhou espaço na dieta de 
milhares de brasileiros e hoje faz parte de série de pratos típicos, como o entrevero, a sopa de 
pinhão, a farofa e outros também renomados. 

O pinhão é um ingrediente exótico, saboroso, com textura diferenciada, com cheiro de 
memórias e gosto de história. No entanto, sua oferta no mercado tem sido restrita em decorrência 
do corte indiscriminado da Araucária angustifolia (pinheiro do Paraná). Várias tentativas 
têm sido envidadas para impedir essa ação, seja por meio de estratégias punitivas, seja por 
de políticas de conservação. Lamentavelmente, nem sempre os resultados são satisfatórios, 
de forma que é necessário ressaltar o seu potencial na alimentação, sua importância regional e 
suas diversas formas de aproveitamento.

É neste intuito que a Embrapa Florestas apresenta o livro de receitas “O PINHÃO 
NA CULINÁRIA”, enfocando a relevância do pinhão na alimentação. A publicação deste 
material é uma das metas do projeto “Avaliação do Potencial do Pinhão na Alimentação e 
no Desenvolvimento de Novos Produtos”, cuja temática é prospectar a biodiversidade para 
o desenvolvimento de produtos diferenciados e de alto valor agregado, uma das missões da 
Embrapa Florestas.

O propósito inicial desta obra era retomar as receitas clássicas de pinhão segundo 
movimentos mundiais de resgate de alimentos tradicionais. No decorrer do trabalho, descobriu-
se a peculiaridade do pinhão, bem como as possibilidades de inovação. Decidiu-se então por 
incluir o pinhão na gastronomia moderna, tarefa factível graças a sua grande versatilidade.

O produto deste esforço mútuo e sistemático foi esta diversidade de pratos, característica 
da culinária brasileira, personificada pela pluralidade geográfica e étnica. Nesta gama de 
sabores, o pinhão figura como componente marcante, combinando traços artesanais com 
requinte e arrojo.

Trata-se de um compêndio com 100 receitas de pinhão, doces e salgadas, ilustradas, 
testadas e avaliadas quanto ao seu valor calórico e aceitabilidade. 

Todos estão convidados a tirarem proveito desta iguaria. Bom apetite!

Edson Tadeu Iede

Chefe Geral da Embrapa Florestas
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