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Já imaginaram uma maça de caju inteira dentro de uma garrafa de fenim envelhecido? 

Um produto gourmet para finalizar um opíparo almoço e facilitar a digestão? 

Certamente conhecem as garrafas de aguardente de pera contendo uma pera Williams 

madura no seu interior e que são comercializadas principalmente na região da Alsácia, 

em França. Magia? Não, apenas paciência. A pera é introduzida na garrafa quando 

ainda está a iniciar o seu crescimento, sendo a garrafa pendurada num galho. Quando 

a pera atinge a maturação é retirada com a garrafa, lavada e esta enchida com 

aguardente. 

Porque não aplicar esta técnica à maça de caju? Esta ideia ocorreu-me em 1973 quando 

trabalhava no ex-Instituto de Investigação Agronómica de Moçambique (IIAM). Mas antes tinha 

de resolver um problema: a hipertrofia do pedúnculo de caju é controlada pelo fruto por via 

enzimática e este não podia ser separado precocemente.  

Explicando melhor: é sabido que o 

fruto de cajueiro (Anacardium 

occidentale, Lineu) é constituído por 

duas partes distintas: o fruto 

propriamente dito (a castanha de 

caju), que contêm a muito apreciada 

amêndoa de caju; e a maça de caju, 

que é o pedúnculo que se torna carnudo e suculento (falso fruto), como a maça ou pera, e 

adquire cores atraentes entre o amarelo e o encarnado. A hipertrofia do pedúnculo é comandada 

pelo fruto e este não podia ser separado sem prejudicar o desenvolvimento do pedúnculo. Mas 

é imprescindível retirar o fruto porque a sua casca contêm um líquido cáustico (conhecido por 

CNSL- cashew nut shell liquid). Verifiquei que se a separação do fruto fosse feita depois de o 

pedúnculo atingir cerca de um centímetro de diâmetro, este continuava a engrossar.   

Realizei as minhas experiências num cajueiro existente no 

recinto do IIAM. Escolhi um fruto a iniciar o crescimento, bem 

protegido na copa. Subi com a ajuda de um escadote e usando 

um fio de nylon retirei o fruto com cuidado e introduzi o 

pequeno pedúnculo numa garrafa transparente e cobri o seu 

bocal com uma rede fina. Quando a maça atingiu a maturação 

recolhi a garrafa e enchi-a com aguardente. Esta garrafa com a 

maça de caju inteira (mas sem a castanha) esteve em exposição 

no Pavilhão da Tecnologia Alimentar do IIAM (1973-74), juntamente com outros produtos do 

caju. Não pude repetir esta experiência no ano seguinte porque deixei o IIAM. Mas repliquei-a 

em Goa muitos anos mais tarde. Infelizmente o fenim adquire o sabor acre e adstringente da 

maça, tornando-se intragável. Pode-se resolver este problema substituindo-o por uma nova dose 

de fenim ou reduzindo previamente a adstringência da maça, tratando-a com vapor ou água 



morna com sal (e, possivelmente, com gelatina). Faltou-me experimentar o envelhecimento do 

fenim em cascos de madeira (que madeira de Goa podia usar?). 

Julgo que em Goa não se tem dado o devido valor à maça de caju. Consumimos apenas o fenim 

e, por vezes, o niró (sumo fresco). Rica em vitamina C (com um teor muito superior ao da laranja 

ou limão), em açúcares (cerca de 8%), a maça de caju permite obter os mesmos produtos que se 

fabricam a partir de frutos. Menciono apenas os seguintes: 

- cajuína: sumo clarificado com solução de gelatina (que precipita os taninos), engarrafado e 

sujeito à pasteurização lenta. É uma bebida deliciosa, produzida no Brasil; 

- sumo não clarificado, engarrafado e pasteurizado; e sumo concentrado (com adição de açúcar) 

- passa de caju (ou ameixa de caju): cozida em solução açucarada e seca; 

- compotas de caju (como as de outras frutas); e 

- chutney: qualquer das receitas de chutney pode ser utilizada para o efeito. 

Treinei alguns técnicos do Food Research 

Institute do Gana (Ghana) no fabrico caseiro 

de alguns destes produtos, os quais mais tarde 

treinaram mulheres das zonas produtoras. É 

de referir que da mesma maça de caju pode-

se obter dois produtos diferentes: o sumo e a 

compota ou passa, por exemplo.  

No IIAM, em Moçambique, fiz um vinho 

licoroso, tipo vinho de Porto, tendo-se 

formado um grande precipitado ao fim de algum 

tempo. Também fiz fenim (45 % de álcool) a partir 

da destilação controlada de urraca (sem adicionar 

o niró, como é tradição em Goa), eliminando o primeiro destilado (metanol). A urraca é o produto 

da primeira destilação do sumo de caju fermentado e apresenta um fraco teor alcoólico. 

Comprava-a em Gaza (uma das zonas produtoras de caju), assim como a maça de caju para outras 

experiências, como a sua conservação pelo frio e evolução do conteúdo em vitamina C.  

Não há tradição em Goa em utilizar a maça de caju para o fabrico de outros produtos para além 

do fenim, ao contrário do que se passa com a manga (solans, picles, miscut e mangada são 

apenas alguns exemplos). Talvez a adstringência e a perecibilidade da maça tenham contribuído 

para tal. Ou talvez o facto de o cajueiro ter sido introduzido muito mais tarde, a partir do Brasil, 

donde, é quase certo, ser originário (no litoral do Brasil, as tribos guerreavam-se 

pela posse desta árvore na altura da frutificação).  

Fica aqui o repto aos leitores e às leitoras desta Revista em Goa: experimentem 

fazer alguns destes e outros produtos da vossa imaginação, como por exemplo 

um nogado (nougat) feito de maça e castanha de caju.  

(adaptado de um artigo do autor publicado na Revista “Ecos do Oriente”, Portugal, em Junho 

de 2015) 

Produtos obtidos da maça de caju durante 

o treino de técnicos do FRI, Ghana  


