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Insetos Comestíveis
Haja estômago!A prática de comer insetos, seja nos seus estágios de larvas ou
nas formas adultas é chamado de “entomofagia”. Argh! Só a ideia de engolir
esses bichos já embrulha o estômago de muita gente! Mas sabe que talvez, em
um futuro não muito distante, é capaz deles serem cada vez mais parte da nossa
dieta? Os insetos estão sendo considerados a “alimentação verde do futuro”.

• Confira os produtos que
estão disponíveis para
compra em nosso site.

“Estrutura Própria
Estamos prontos para
te Atender.”

Gafanhotos são comida desde a antiguidade! Uma fonte de alimento nutritiva e
abundante, eram preparados fervidos em água e secos ao sol. Há relatos de
consumo de gafanhotos até na Bíblia. O santo João Batista viveu meses no
deserto numa dieta de gafanhotos e favos de mel. No México, são servidos
como salgadinhos, tostados e crocantes, acompanhados de pimenta e limão. Em
uma cidade australiana, o dono de uma pizzaria aproveitou uma praga de
insetos que invadiu a cidade para criar uma pizza de gafanhoto. Diz ele que o
prato é muito popular e que vai mantê-lo mesmo depois da praga terminar!

SOLICITE UM
ORÇAMENTO

Baratas D’Água
Apesar do nome, as baratas d’água - gigantescos insetos que chegam a ficar
maiores do que a palma da mão humana - são na verdade grandes “barbeiros”
aquáticos, muito comuns na Tailândia.
Esse inseto é um prato popular, consumido inteiro e frito, ou esmagado até virar
uma pasta e servido com temperos
Larvas de inseto são comidas de diversas formas pelo mundo e não parecem,
digamos, um prato apetitoso mesmo depois de cozidas. O que dizer então do
“Casu Marzu”, um queijo italiano infestado de larvas vivas?
O nome “Casu Marzu” significa literalmente “Queijo Estragado” e é produzido
deixando-se que as moscas do queijo depositem ovos nele. As larvas saem dos
ovos e se alimentam do queijo, produzindo enzimas que promovem
fermentação e fazem a gordura dele se decompor.
Saúva (IÇÁ)
No Vale do Paraíba há o costume de se comer formigas!
É um hábito herdado dos índios e passado aos tropeiros, que consomem a parte
traseira das içás, as fêmeas aladas (que tem asas) das saúvas.
Achou estranho?
Saiba que estudos mostram que o animal é uma fonte de proteína magra e
saudável, livre de gorduras.
Elas são servidas em uma farofa.
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INDIQUE A UM
AMIGO
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