RESPOSTA REFERENCIAL – Café de semente de açaí

Café de semente de açaí
Informa como fazer café com sementes de açaí.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-AM

Junho/2022

RESPOSTA REFERENCIAL – Café de semente de açaí

Resposta
Referencial

Demanda
Assunto
Palavras-chave

FONTENELE, Maria Rejane.
Café de semente de açaí
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-AM
10/06/2022
Informa como fazer café com sementes de açaí.
Como fazer café com sementes de açaí?
Cultivo de açaí
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Solução apresentada
Introdução
Açaí é o nome de duas espécies de palmeira, Euterpe precatoria (açaí-solteiro, Açaí-damata,) e Euterpe oleraceae (Açaí-de-touceira, açaí-verdadeiro) pertencentes a família
Arecaceae cujo fruto produz uma polpa chamada “vinho” de açaí, de cor violeta e sabor
forte. (INFOESCOLA, 2015)

Figura 1- Semente de açaí
Fonte: (RECEITA..., 2018)

Das variações na forma de consumo e tipos da bebida, o café de açaí tem suas
particularidades. Feita do caroço da fruta, onde está concentrada a maior parte de
seus nutrientes, que passa pelo processo de secagem, depois é torrado e triturado, a iguaria
traz vários benefícios à saúde, sendo usado também para o controle da hipertensão e
diabetes.(TOPVIEW, 2021)
Como é feito café com semente de açaí
O processo de fabricação do líquido à base de açaí é bem parecido com o da versão
clássica. Primeiro, os grãos do fruto escuro são selecionados e deixados no sol para
secarem e perderem seus “pelos”. Além disso, eles também são peneirados com frequência.
Em seguida, começa a fase de torrefação, que leva cerca de uma hora. Por fim, os grãos
são moídos e embalados rapidamente, para que não percam aroma ou sabor.
O modo de preparo do café de açaí é idêntico ao do tradicional. Contudo, você precisará de,
em média, uma colher de sopa a mais da variação para atingir o mesmo grau de amargor e
cor. Para preparar, basta colocar cerca de três copos americanos (meio litro) de água para
ferver. Depois, acrescenta-se quatro colheres de sopa de pó de açaí em um coador, e jogar
a água já quente por cima. (VITAT, 2021)
Conclusões e recomendações
Recomenda-se a consulta com um engenheiro de agrônomo e nutricionista
Recomenda-se a leitura da resposta técnica 6108
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Caso essas Respostas técnicas não atendam sua necessidade, favor registrar no site do
SBRT uma nova solicitação com as informações que ainda não tenham sido atendidas.
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