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Solução apresentada
Introdução
O aluá é uma bebida fermentada refrigerante de origem sertaneja com influência indígena,
feita a partir da fermentação de grãos moídos e cascas, é uma bebida não alcoólica feitas
com casca de abacaxi, milho, pão, sumo de limão ou farinha de arroz. Tradicionalmente, é
fermentada em potes de cerâmica. (DICIONÁRIO..., 2020)

Figura 1: Aluá
Fonte: (CLAUDIA, [200-?])
Como se faz aluá da casca de abacaxi
Para fazer a bebida fermentada com a casca de abacaxi, precisa-se de 1 abacaxi médio,
descasque o abacaxi, deixando a casca bem grossa, pique-as em cubos pequenos, colocase as cascas em uma jarra ou recipiente grande de vidro, adiciona-se água, cobrindo com um
pano limpo, descansando por uma noite. Acrescenta-se açúcar mascavo, gengibre e cravos
da índia, tampe novamente, deixando descansar o dia todo, coa-se e está pronto para
consumo. Conserva-se na geladeira. (VEGGI..., 2013)
Conclusões e recomendações
Recomenda-se a consulta com um Nutricionista
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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