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Olá queridas e queridos! 

Como estão?

Hoje faremos uma proposta com um alimento muito conheci-
do: o sagu! 

Vocês sabiam que o sagu que vem da mandioca, e que ele pode 
ser chamado de pérolas de mandioca?  
 
Ah! E vocês já repararam que ele muda de cor e de textura? 
 
É um alimento bem versátil e pode ser usado cozido ou cru.

Temos diversas ideias para propor experimentos com o sagu! 
Veja em seguida: 
 



Sagu cru: 
Separe o sagu cru em 3 potes diferentes, reserve. Pegue o ál-
cool e utilize a própria tampa como medida (uma medida/tam-
pa para cada pote diferente).  Após colocar o álcool nos sagus 
encha uma tampinha com o corante a escolha, caso tenha mais 
de uma cor, utilize a mesma medida para cada pote. Tampe 
(utilize uma tampa que possa manchar) o pote e chacoalhe. 
Abra e deixe secar em uma tigela ou prato aberto. Quando 
o sagu estiver seco, e sem odor de álcool, está pronto para a 
exploração. Sugerimos bacia ou bandeja com funis, colheres, 
potinhos, bichos, bonequinhos.

Modo de preparo: 
Sagu cozido: 
Adicione um pacote (500g) de sagu em uma panela, e coloque 
água até cobrí-lo. Leve ao fogo, mexendo até as bolinhas fica-
rem transparentes. Desligue o fogo e espere esfriar. Despeje 
em uma bacia, com colheres e potinhos. Pode também adicio-
nar água e corante de sua preferência.

Essa receita é mais “melequenta”, então o ideal é haja preparo 
de um ambiente que possa sujar.

Experimentos 
com o sagu!



curiosidades 
sobre o sagu

No Brasil, o sagu é feito de fécula de mandioca, obtida a partir 
da sua moagem. 

Há também o saguzeiro, que é uma palmeira do Oriente e o 
sagu é extraído a partir da fécula dessa palmeira.

Sua origem é indígena. Os índios picavam e cozinhavam a mandioca. 
Mais recentemente, menos de 150 anos é que o produto passou a 
ser utilizado como doce.

Se quiser saber mais: 
http://agenciabrturismogramado.blogspot.com.br/



uma receita de 
outra cultura 
caso gostem!

Sagu salgado: uma receita indiana  
 
Modo de preparo: 
1 copo (200 ml) de sagu (que tenha ficado de molho por 5 h 
em 1 copo de água) 
2,5 copos (200 ml) de amendoim pelado 
2 batatas médias em cubinhos 
1 pimentão picado 
1 colher de sopa de cominho 
1 colher de sopa de salsa 
3 colher de sopa manteiga 
sal a gosto 
 
páprica, pimenta, suco de limão/azeite (opcional)

Misture o sagu, amendoim, sal, salsa. Aqueça a manteiga numa 
panela funda e adicione o pimentão e a batata cortada, salteie 
até cozinhar as batatas. Adicione o cominho. Acrescente os 
ingredientes opcionais páprica e a pimenta, e mexa por cerca 
de 2 min. Depois coloque o sagu e mexa a mistura por mais 5 
min. Desligue o forno, adicione o suco de limão ou o azeite, e 
misture bem. 

Sirva quente com molho de iogurte, que fica uma delícia!







Uma mão faz muita coisa 
Duas mãos fazem muito mais 
Duas mãos e dois pés 
Quatro mãos 
Mãos à obra e pé na tábua 
Quero ver do que você é capaz 
Mãos à obra e pé na tábua 
O que faz o seu pé? 
Pula corda, pula amarelinha, pula como um saci 
Corre, anda, para 
Tropeça, se rala 
Pula cerca, pula muro, pula brejo 
O que fazem suas mãos? 
Roubam monte, fazem mágica, cutucam 
Pintam e bordam, fazem carinho 
Batem palmas, batem bolo, batem asas, voam do ninho 
E há dedos, dedos 
Dedos pra apontar – É feio? 
Diz que nasce uma verruga 
Dedos pra chupar – Não pode? 
Diz que o dente fica pra frente 
Dedos pra cruzar, dedos pra contar, dedos pra tocar piano 
Pra dar peteleco e quando a gente quer 
Dedos pra coçar o pé 
Mãos à obra e pé na tábua 
Quero ver do que você é capaz 
Mãos à obra e pé na tábua 
Mãos que amassam a massa do pão 
Pés que caminham 
E pisam as uvas pra fazer o vinho

E uma 
música?

Mãos a obra e 
pé na tábua, 
Barbatuques. 
Se quiserem 
cliquem aqui 
para assistir  

o vídeo!

https://open.spotify.com/track/6Pybx4md5nXrWthCtuXfGU?si=DaAo72joTVyBcPgd1EKmwg


Até a próxima, nos 
vemos em breve!


