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Apresentação 

 

 

Caro Manipulador, 

 

Essa cartilha foi elaborada especialmente para você! 

Foi organizada para orientá-lo a realizar as atividades com segurança, evitando 
a ocorrência de acidentes de trabalho e a contaminação dos alimentos que 
podem levar à transmissão de doenças.  

Além disso, irá ajudá-lo a preparar os alimentos e as refeições com maior 
qualidade nutricional e microbiológica, de forma saudável e segura para o 
consumo. 
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1 Higiene do Manipulador de alimentos:  

 Quem é o manipulador de alimentos? 

O manipulador de alimentos é qualquer pessoa que entra em contato direto ou 
indireto com o alimento. Ou seja, é a pessoa que realiza uma ou mais das 
seguintes atividades: lava, descasca, corta, rala, cozinha e prepara os 
alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Manipulador de alimentos 

 Como deve ser o uniforme do manipulador? 

O uniforme do manipulador deve ser de cor clara, de preferência branca. Este 
deve ser trocado todos os dias e, ser usado somente na local de manipulação 
de alimentos.Além disso, o manipulador deve utilizar avental e calçados 
fechados para evitar acidentes.  

Os cabelos devem estar presos dentro de toucas ou lenços para evitar a queda 
de fios sobre os alimentos. 

O manipulador deve manter sempre as unhas limpas, curtas, sem esmalte ou 
base. Também é importante que não utilizeacessórios como brincos, anéis, 
pulseiras, colares erelógios, dentro da cozinha. O uso de adornos pode 
contaminar os alimentos por transmissão de microrganismos e assim, 
ocasionar doenças. 
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Fique atento: O uso de maquiagem e perfume fortenão é indicado dentro da 
cozinha.  

 

Figura2. Apresentaçãodo manipulador de alimentos 

Na cozinha, as mãos devem estar sempre limpas. Por isso, a higiene correta é 
muito importante!A higienização das mãos deve ser semprerealizada: 

- antes e após manipular alimentos; 

- antes de começar qualquer atividade na cozinha; 

- após utilizar o banheiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Lavagem das mãos após o uso do banheiro 

Lavando as mãos, você ajudará a evitar que microrganismos, existentes no 
corpo e em diversos ambientes, entrem em contato com os alimentos que 
serão preparados contribuindo para a manutenção da saúde. 
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 Para a lavagem correta das mãos siga os passosseguintes (ANVISA, 
2004): 

1. Molhar as mãos e os antebraços com água; 
2. Esfregar a palma e o dorso das mãos com sabonete, inclusive as unhas e 

os espaços entre os dedos, por cerca de 15 segundos. Não se esqueça de 
esfregar o antebraço; 

3. Enxaguar bem as mãos e os antebraços com água corrente retirando todo 
o sabonete; 

4. Secar as mãos e os antebraços com papel toalha ou outro material que 
permitam a secagem correta; 

5. Esfregar as mãos com produto anticéptico como por exemplo gel alcoólico 
a 70% . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ANVISA,2004) 

 

Figura 4.Procedimento de higienização das mãos 

 

 

2 Organização e higiene do ambiente de trabalho: 

A higiene de ambientes (pisos, paredes, portas, ralos, janelas, banheiros etc.) 
deve ser realizada da seguinte forma:  

• Remover a sujeira; 
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• Lavar com detergente sem cheiro e, com o auxílio de esponja específica 
para essa atividade; 

• Enxaguar com água corrente; 

• Retirar o excesso de água com auxílio de rodo; 

• Desinfetar com solução clorada para ambientes. 

 SOLUÇÃO CLORADA: 

Preparo da solução clorada: 01 Colher de sopa de água sanitária para cada 
litro de água. 

 

 Observações:  

• A higienização do ambiente deve começar pelo teto e terminar no chão; 

• Todos os materiais usados na limpeza do ambiente como tanques, 
vassouras, panos, rodo, entre outros, devem ser higienizados com água 
corrente e solução clorada; 

• Os materiais de limpeza (panos, esponjas, rodo, vassoura) devem ser de 
uso exclusivo para diferentes atividades. Ou seja, os materiais de limpeza 
do chão não podem ser os mesmos usados em pias, bancadas e mesas. 
Além disso, devem ser diferentes daqueles utilizados no banheiro; 

• A organização e a limpeza do local de trabalho refletem a qualidade dos 
produtos ou serviços realizados. 

CUIDADOS COM O LIXO 

O lixo acumulado na cozinha é fonte perigosa de microrganismos. Por isso:  

• É importante removê-lo todos os dias de dentro da cozinha, ou quantas 
vezes forem necessárias durante o dia para evitar que transborde; 

• Deve estar sempre dentro de sacos plásticos(ensacado)armazenados em 
lixeiras com tampa.É recomendada a utilização de lixeiras com pedal para 
que seja possível abrir a tampa sem que seja necessário colocar as mãosna 
mesma;  

• Quando removido de dentro da cozinha, o lixo deve ser depositadona área 
externa até o momento da coleta pública ou outro fim a que se destine. 
Esse localdeverá ser limpo sempre após a retirada do lixo. 
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Organização dosarmários, estantes ou prateleiras: 

• Os alimentos perecíveis são aqueles que necessitam de temperaturas 
especiais para conservação, como por exemplo, carnes, ovos, leite e 
derivados. Assim, devem ser armazenados na geladeira; todos os alimentos 
não perecíveis(alimentos que podem ser armazenados em temperatura 
ambiente e que não se estragam com facilidade) assimque chegam devem 
ser retirados da embalagem original (caixas, sacos plásticos ou de papel) e, 
colocados em prateleiras; 

• Caixas de papelão e caixotes de madeira nunca devem ser colocadosno 
armário ou dentro da cozinha; 

• Verifique se a embalagem está íntegra, ou seja, latas amassadas e 
enferrujadas não devem ser armazenadas e,sacos plásticos furados 
também não; 

• As prateleiras devem estar afastadas da parede por 10 cm. Quando não for 
possível, obrigatoriamente, os alimentos não podemficar encostados na 
parede. Isto facilita a ventilação; 

• Os alimentos que vencem primeiro devem ser colocados na frente dos que 
vencem depois, para serem consumidos antesdo prazo de validade. Por 
isso, sigla a regra: o primeiro que vence é o primeiro que vai ser 
usado!!!; 

• Produtos de limpeza não podem ser armazenados no mesmo local dos 
alimentos e materiais descartáveis, pois podem contaminar os alimentos. 

Organização da Geladeira 

 No freezer: 

• Carnes, aves e peixes devem ser arrumados afastados uns dos outros, em 
embalagens separadas; 

• As carnes devem ficar isoladas de produtos como gelo e sorvetes; 

• Os alimentos armazenados devem ser identificados com etiquetas 
contendo: nome do alimento, data em que chegou ou que a embalagem foi 
aberta e data de validade.  
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Figura 5. Exemplo de alimento com etiqueta de identificação 

• O prazo de validade dos alimentos, estocados nos “freezers”, deve ser 
respeitado (confira a tabela 1). 

 

Tabela 1 –Tempo de Conservação no Freezer: 

 

Fonte: PBH, 2010. 
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Fonte: PBH, 2010. 

 

 Na geladeira: 

• Nas prateleiras de cima, devem ficar os alimentos prontos para o consumo 
(como saladas e sobremesas); 

• Nas prateleiras do meio, devem ficar os alimentos pré-preparados (como 
carnes temperadas); 

• Nas prateleiras de baixo, devem ficar as carnes cruas e os 
hortifrutigranjeiros (separados entre si); 
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• Os hortifrutigranjeiros devem ser guardados em sacos plásticos limpos, 
transparentes e furados (para permitir a circulação de ar); 

• Todos os outros produtos devem ser guardados em caixas plásticas (nunca 
na embalagem original e panelas); 

• A temperatura da geladeira deve ser de 4ºC; 

• Obedeça a validade e o tempo de armazenamento de cada alimento (confira a 
tabela 2). 

Tabela 2 - Tempo de conservação na Geladeira: 

 

Fonte: PBH, 2010. 
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Fonte: PBH, 2010. 
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Figura 6. Organização correta da geladeira (Fonte: Jornal “A Gazeta”) 

3 Cuidados no preparo e higiene dos alimentos:  

 A higiene dos alimentos envolve ações que objetivam proteção dos 
mesmos, inibição da multiplicação e destruição dos microrganismos 
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patogênicos. Dessa forma, há produção de alimentos limpos e seguros, 
livres de contaminação direta ou indireta. 

 A higiene dos alimentos manipulados é importante para garantir a saúde 
das pessoas que irão consumi-los. Os alimentos devem estar livres de 
sujidades visíveis e não visíveis a olho nu, contaminações e deterioração 
por bactérias ou fungos. 

 Existem quatro fatores que devem ser observados durante a compra, 
manipulação e preparação dos alimentos: 

1. condições da matéria-prima (aparência, consistência, odor); 

2. higiene e cuidado dos manipuladores com o alimento; 

3. estrutura física, condições de limpeza e de higiene do estoque e, a forma 
ou a maneira de estocagem; 

4. limpeza do ambiente e dos equipamentos. 

 

Figura 7. Higienização de alimentos 

 Como preparar alimentos com higiene? 

Para se preparar alimentos com higiene adequada e, garantir que não 
transmitam doença, o manipulador deve seguir alguns passos, como: 

1. Lavar as mãos antes de preparar os alimentos e depois de manipular 
alimentos crus (carnes, frangos, peixes e vegetais não lavados).As carnes 
cruas e os vegetais não lavados apresentam microrganismos patogênicos 
(causadores de doenças) que podem ser transferidos aos alimentos prontos 
por meio das mãos dos manipuladores; 
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2. Cozinhar bem o alimento (deve ser bem cozido), em altas temperaturas, de 
forma que todas as partes atinjam no mínimo a temperatura de 70ºC. Para 
ter certeza do completo cozimento, verifique a mudança na cor e 
consistência na parte interna do alimento; 

3. Evitar o contato de alimentos crus com alimentos cozidos. Além disso, lavar 
os utensílios usados no preparo de alimentos crus antes de utilizá-los em 
alimentos cozidos; 

4. Não deixar alimentos congelados e resfriados fora do “freezer” ou geladeira. 
Ficar atento: existem microrganismos que podem se multiplicar rapidamente 
em temperatura ambiente e contaminar os alimentos; 

5. Não descongelar os alimentos à temperatura ambiente. Utilizar o forno 
micro-ondas se for prepará-los imediatamente ou, deixar o alimento na 
geladeira até descongelar. As carnes devem ser descongeladas dentro de 
recipientes tampados. 

 

CUIDADO! As carnes cruas e os vegetais não lavados também podem 
transmitir microrganismos causadores de doença aos alimentos prontos por 
meio dos utensílios (talhares, pratos, bacias, tabuleiros). Esta situação é 
conhecida como contaminação cruzada. Um exemplo desse tipo de 
contaminação é cortar frango cru e usar a mesma faca, sem lavar, para 
fatiar uma carne assada. 
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4 Doenças transmitidas por alimentos (DTA):  

 O que são doenças causadas por alimentos? 

São as doenças causadas pelo consumo de alimentos contaminados 
porperigos biológicos (bactérias, vírus, parasitas e fungos).Por exemplo: 
salmonelose, hepatite A, giardíase, gastroenterite etc. 
 
 
 Doenças transmitidas por alimentos acontecem quandoexiste: 
 
• Higiene inadequada de mãos, utensílios e equipamentos; 
• Contato entre alimentos crus e cozidos (principalmente na arrumação da 

geladeira); 
• Uso de alimentos contaminados; 
• Permanência prolongada dos alimentos àtemperatura inadequada ou 

cozimento insuficiente (tempo e temperatura). 
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Figura 8. Manipulador de alimentos e locais de focos de contaminação por microrganismos 

(SESC,2003) 

As doenças transmitidas por alimentos acontecem principalmente 
em: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pessoas mais  propícias a doenças transmitidas por alimentos 
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 Os alimentos mais envolvidos em casos de DTAs são: 
 
• Preparações muito manipuladas (tortas como empadão, salpicão,entre 

outros); 
• Preparações àbase de maionese ou cremes que tenham leite e/ou ovo; 
• Pratos preparados de véspera como feijoada, carne assada, cozidos de 

carne e de legumes, quando mal conservados; 
• Doces e salgados recheados. 

 

 

Figura 10. Alimentos que mais podem estar envolvidos em doenças transmitidas por alimentos 

(SESC,2003) 

 Quais os principais sintomas de doenças transmitidas por alimentos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Saúde debilitada devido à doença causada por alimentos 
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• Diarreia; 

• Náuseas; 

• Vômitos; 

• Dor de cabeça; 

• Dor abdominal; 

• Febre; 

• Excesso de gases; 

• Fadiga; 

• Perda de apetite. 

 

Como evitar as DTA 

A ocorrência de doenças transmitidas por alimentos dever ser evitada com 
rigor. Para tal, é importante sempre manipular os alimentos respeitando as 
regras de higiene. Estas são: lavar as mãos antes e após manipular alimentos, 
utilizar uniforme adequado e limpo, usar touca, manter sempre as unhas 
limpas, curtas e sem esmalte. Além disso, é ideal sempre manter o ambiente 
de trabalho limpo. 

 

5 Técnicas de Conservação dos Alimentos: 

 Branqueamento: 

Técnica aplicada a frutas e vegetais, antes do congelamento, para aumentar a 

durabilidade e garantir qualidade do alimento. O processo de branqueamento 

consiste na inativação de enzimas que podem estragar os alimentos por 

deterioração, durante e depois do processamento, garantindo que não ocorram 

alterações nas características como cor, aroma, sabor, textura e valor nutritivo. 
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Figura 12. Algunsalimentos que podem sofrer técnicas de conservação 

 

O branqueamento pode ocorrer por imersão do alimento em água quente ou 

com vapor de água. Nesta apostila será apresentada apenas a forma de 

branqueamento por imersão em água quente. A técnica pode ser aplicada de 

maneira fácil e simples, como descrito a seguir: 

1) Lavar e higienizar frutas e/ou vegetais de maneira correta (página 17) – 

Os alimentos podem ser higienizados inteiros ou em pedaços; 

2) Colocar o alimento em panela com água fervente – Utilizar sempre a 

panela destampada. 

O tempo pode variar de 2 a 10 minutos conforme a quantidade e otipo do 

alimento, bem como atemperatura da água (70°C a 80°C). 

3) Em seguida, deve-se mergulhar o alimento em água fria, para que 

ocorra o choque térmico – os alimentos, assim preparados, podem ser 

congelados durante seis meses e, passar, diretamente, do congelador 

para a panela, fritadeira ou forno. 

 Vantagens do branqueamento: 

• Pode reduzir, de maneira significativa, o número de microrganismos que se 

encontram na superfície dos alimentos; 

• Favorece a fixação da cor e do sabor de alguns vegetais; 

• Elimina quase todo o ar e gases contidos no interior dos alimentos e, 

também promove o amaciamento desses; 

• Reduz o escurecimento do alimento durante a fritura. 
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 Desvantagens do branqueamento: 

• Perda de vitaminas sensíveis ao calor e de nutrientes solúveis em 

água.Quandoem excesso, danifica a textura dos alimentos; 

• Tempo e temperatura variáveis dependendo do alimento e da quantidade 

que passará por essa técnica. 

 

Descongelamento: 

O descongelamento é o processo que faz o alimento congelado retornar à 

condição natural. Essa técnica é importante para que o produto tenha boa 

qualidade. 

 Cuidados no descongelamento: 

• As carnes, aves, peixes, massas, bolos recheados e sobremesas 

congeladas devem ser descongelados na geladeira; 

• Para descongelar os alimentos, retire-os do “freezer” com 24h de 

antecedência e coloque-os na geladeira; 

• Não descongele os alimentos diretamente em água corrente, para não 

prejudicar a qualidade nutricional e a aparência deles; 

• Pratos prontos e vegetais podem ser descongelados diretamente no fogo, 

forno convencional ou forno de micro-ondas; 

• Alimentos congelados que serão fritos podem ser colocados direto na 

fritadeira; 

• Os vegetais branqueados congelados podem ser refogados ou cozidos de 

forma imediata, não sendo necessário descongelar; 

• Os molhos podem ser descongelados diretamente em fogo baixo. 

 

Fique atento quanto ao tempo de validade do alimento. Assim podemos evitar 

que o alimento armazenado seja utilizado em condições inadequadas para o 

uso e, não seja descartado por se apresentar impróprio para consumo. 
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6 Técnicas de Pré-preparo e Preparo dos alimentos:  

 

Pré-preparo: 

 Pesagem: Etapa que garante a reprodução das receitas, sendo que há 
anecessidade de balança ou utensílios medidores como copos graduados 
que sejam adequados para obtenção das medidas exatas. 

 Limpeza: Operação que consiste na retirada de sujeiras grosseiras, ou 
seja, sujeiras visíveispresentes no alimento, por meio do uso de água 
corrente. 

 Sanitização:Significa a  redução do número de microrganismos que não 
foram eliminados na limpeza. Nessa etapa, o alimento é colocado sobre 
imersão em solução desinfetante, geralmente àbase de cloro,para auxiliar 
na  eliminação dos microrganismos. Fique atento: todas as hortaliças e 
frutas que serão consumidas cruas devem ser sanitizadas. Mas preste 
atenção, após a sanitização, os alimentos devem ser enxaguados!  

A seguir, apresentamos as etapas de sanitização de alimentos que você 
deve realizar a fim de contribuir para os cuidados com alimentos que podem 
ajudar na segurança alimentar. 

1° Etapa 

Remoção de resíduos 

Retirada de resíduos como terra, pedras, pequenos galhos e folhas que 
podem estar na superfície do alimento. 

2° Etapa 

Pré Lavagem 

Remoção com água corrente dos resíduos citamos acima. 

3° Etapa 

Preparar solução sanitizante 

Deve-se utilizar uma colher se sopa de solução sanitizante para 1 litro de 
água ou a quantidade estipulada de acordo com o produto adquirido. 

4° Etapa 

Colocar os alimentos na solução preparada e deixar por aproximadamente 
15 minutos. 
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5° Etapa 

Retirar os alimentos da solução e realizar o enxague com água corrente. 

6° Etapa 

Após esses procedimentos o alimento estará pronto para ser usado na 
preparação de refeições. 

 

Preste atenção ao rótulo do produto para realizar a sanitização. Veja o símbolo 
abaixo em destaque. Essemostra se o produto é próprio para utilização  

 

 

Figura 13.Indicação do uso de solução clorada para higienização de alimentos  

 

Preparo: 

O método utilizado para cozinhar os alimentos diferencia-se pela forma e/ou 
meios de transmissão de calor. Geralmente os meios mais comuns utilizados 
são: água, gordura e ar seco e úmido. (Araujo et al, 2011) 

 Fervura: Técnica que consiste em adicionar o alimento em meio aquoso 
fervente até que esteja apto para consumo. Indicado para ser utilizada em 
hortaliças, carnes, cereais e leguminosas; 

 Vapor: Técnica que submete o alimento ao vapor da água ou de outros 
líquidos, com ou sem pressão. Ex: panela de pressão; 
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 Pocher ou escalfar: Método que utiliza pequena quantidade de liquido 
quente (água, leite, vinho,etc), porém abaixo da temperatura de ebulição, 
sem colocar tampa. Ex: Ovo pochê, que é preparado “frito” sobre a água; 

 Refogar: técnica que consiste em aquecer o alimento na gordura quente 
(sempre em mínima quantidade), mexendo rapidamente. Indicado para 
hortaliças mais firmes, carnes e aves, pois é um método que tem a 
característica de ressaltar as qualidades sensoriais dos alimentos; 

 Assar: método que consiste em adicionar os alimentos previamente 
temperados em assadeiras/ tabuleiros e, levar ao aquecimento pelo ar 
quente que circula dentro do forno; 

 Grelhar: técnica que consiste em colocar o alimento em contato com chapa 
de metal quente, grill ou grelhas, sobre brasas ou no fogão, com objetivo de 
fechar os poros do alimento e reter os sucos; 

 Fritar: método que consiste em adicionar os alimentos em óleo a altas 
temperaturas; 

 Ensopar: técnica que consiste em refogar o alimento, acrescentando a 
quantidade de liquido a mais necessária para amaciar o mesmo; 

Auxiliares de métodos de cocção: 

 Gratinar: técnica que é aplicada para propiciar um colorido na superfície do 
alimento já cozido. Pode ser feita cobrindo, pincelando, espalhando na 
superfície do alimento algum produto que ao aquecer adquira colorido; 

 Banho-maria: método que consiste em colocar o alimento em recipiente 
que, por sua vez será colocado em outro recipiente com água para ser 
aquecido. Utilizada paraalimentos delicados que não podem ser submetidos 
ao calor diretamente. 
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7 Aproveitamento integral dos alimentos:  

 

 

Figura 14.Alimentos que podem ser aproveitados de forma integral 

 Por que se devemaproveitar os alimentos de forma integral? 

A alimentação é à base da vida e, o estado de saúde do ser humano depende 

dela. A alimentação deve promover saúde e para isso, deve ser variada e rica 

em nutrientes, permitindo assim, o equilíbrio do organismo, com a finalidade de 

proporcionar o sustento. 

A alimentação saudável pode também ser alcançada por meio da utilização 

departes dos alimentos que geralmente não são aproveitadas pela maioria da 

população. Tal atitude é chamada de “aproveitamento integral dos alimentos”. 

A “cozinha ideal” é aquela na qual nada é jogado fora. Às vezes não se 

percebe, mas na cozinha há muita coisa indo para o lixo sem necessidade. O 

Brasil é um dos campeões em acúmulo de lixo orgânico e este, quando não 

tratado adequadamente, pode agredir a Natureza, por promover a formação de 

chorume, um líquido escuro e malcheiroso, que pode tornar ossolos inférteis 

para produção. Outro mal que está relacionado ao problema sanitário: o 

acumulo de lixo orgânico pode atrair vetores, como ratos, baratas e moscas, 

que podem causar sérios riscos para a saúde humana. 

No Brasil, milhões de pessoas vivem na situação de “saco vazio” enquanto 

osaco de lixo permanece se enchendo. Isso ocorre porque desperdiça-se boa 



29 
 

parte dos alimentos que poderiam ser aproveitados para o preparo de refeições 

saborosas. A solução para este problema pode partir da modificação de 

atitudes e costumes que cultivados no lar. 

 

 Quais são as partes desprezadas ou pouco consumidas dos alimentos 
que fornecem muitos nutrientes?A seguir são apresentadas partes de 
alimentos que também podem ser utilizadas:  

• Folhas de: cenoura, beterraba, batata doce, nabo, couve-flor, abóbora, 

mostarda, hortelã e rabanete; 

• Cascas de: batata inglesa, banana, tangerina, laranja, mamão, pepino, maçã, 

abacaxi, berinjela, beterraba, melão, maracujá, goiaba, manga, abóbora; 

•Talos de: couve-flor, brócolis e beterraba; 

• Entrecascas de melancia e maracujá; 

• Sementes de: abóbora, melão e jaca; 

• Nata do leite; 

• Carnes: pés e pescoço de galinha, tutano de boi. 

Já pensou alguma vez em usaressas partes dos alimentos? Se sua resposta 

for não, saiba que você joga fora grande quantidade de vitaminas, sais 

minerais e proteínas que estão concentradas nas cascas e folhas e, em alguns 

casos, até em quantidade maior que naquela costumeiramente utilizada. 

 O aproveitamento de formaintegral dos alimentos é sinônimo de economia, e 

possibilita também experimentar novas opções de receitas e, pode ajudar a  

variar o cardápio. Isso porque um único alimento rende até cinco preparações 

diferentese coloridas, com grande quantidade de nutrientes, quando se 

ultizamcascas, folhas, talos, sementes e a própria polpa! 

Portanto, fique atento! Utilize os alimentos como um todo para aproveitar 

melhor avida, com total saúde, segurança e consciência! 

 Dicas para combater o desperdício de alimentos desde o momento da 
compra até àmesa: 
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• Comprar bem: Planeje as compras: Evite excessos. Prefira os alimentos da 

época, porque apresentam melhor qualidade nutricional,maior durabilidade, 

menor quantidade de agrotóxicos, além de possuírem preços mais acessíveis; 

• Conservar bem: Armazene os alimentos em locais limpos e em temperaturas 

adequadas para cada tipo de alimento. 

• Ao armazenar as partes não convencionais dos alimentos para serem 

utilizadas em preparações futuras, siga uma destas opções:  

- conserve-as em saquinhos separados e fechados em geladeira, devendo ser 

utilizadas em até 48 horas ou,embrulhe-as em porções pequenas 

separadamente em fita-filme. Etiquete-as, (com o nome do alimento e a data) 

para que sejam distinguidas futuramentee, congele-as. Assim, podem ser 

utilizadas no período de até um mês de conservação. 

• Higienizar bem: Todas as frutas, verduras, legumes, cascas, talos, sementes 

e folhas que devem ser lavadasuma a uma, em água corrente e, então devem 

ser higienizados em solução de hipoclorito de sódio (seguindo instruções de 

uso na rotulagem).  

• Preparar bem: Não retire as cascas grossas ou use-as para outras receitas 

e, prepare apenas a quantidade necessária para as refeições da família. Faça 

média da quantidade de consumo por pessoa. 

  Dicas para o combate ao desperdício de alimentos: 

• Os talos de couve, agrião, beterraba, brócolis e salsa, entre outros, contém 

fibras e devem ser aproveitados como recheios de tortas, patês ou em 

escondidinhos; 

• Não jogue fora os talos do agrião, pois contêm muita vitamina C que é 

importante para aumentar a imunidade do organismo e, portanto, prevenir 

infecções. Refogue com tempero e ovos batidos, faça sucos ou adicione 

aos molhos; 

• As folhas da cenoura são ricas em vitamina A (importante para saúde dos 

olhos, pele, cabelos e para o crescimento). Podem ser aproveitadas para 
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fazer bolinhos ou para substituir o uso da salsinha. São parecidas com a 

salsinha em aspecto e sabor; 

•  A água do cozimento das batatas concentra todas as vitaminas 

hidrossolúveis (que se dissolvem em água). Aproveite-a, juntando leite em 

pó e manteiga para fazer purê ou a utilize para cozinhar o arroz, macarrão, 

feijão entre outros, aumentando o valor nutricional desses alimentos; 

•  A água do cozimento da beterraba pode ser utilizada para o preparo de 

gelatinas vermelhas que ficarão mais nutritivas; 

• A casca da laranja pode ser caramelizada, para ser servida com café, ou 

utilizada em compotas ou mesmo para fazer biscoitos; 

• A parte branca da melancia pode ser usada para fazer cocada. Já a parte 

branca do maracujá pode render deliciosa compota, que se prepara como o 

doce de mamão verde; 

• As cascas das frutas (ex: goiaba, abacaxi etc.) podem ser usadas para se 

preparar sucos, batendo-as no liquidificador. Este suco pode ser 

aproveitado para substituir ingredientes líquidos no preparo de bolos; 

• A casca do limão ou laranja, quando raladas, nunca devem alcançar a parte 

branca, pois essaé amarga e, pode prejudicar o sabor doce da preparação. 

(Adaptado de Banco de Alimentos) 

A seguir, são apresentadas as receitas de bolo de abóbora com coco (Tabela 

1) e suco de abóbora com casca de maracujá (Tabela 3), com o modo de 

preparo (Tabela 2 e Tabela 4).   
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 8 Receitas 

Bolo de Abóbora com Coco 

 

Figura 15. Bolo de Abóbora com coco 

Rendimento Tempo de 
Preparo 

Valor 
Calórico/porção 

Grau de 
Dificuldade 

16 porções 1 hora 208kcal Fácil 

 

  

Ingredientes Modo de Preparo 

• Ovo – 4 unidades 

• Margarina – 2 colheres de sopa 

• Açúcar – 2 xícaras de chá 

• Abóbora cozida – 2 xícaras de chá 

• Farinha de trigo – 1 xícara de chá 

• Amido de milho – 1 xícara de chá 

• Coco ralado seco – 1 xícara de chá 

• Fermento em pó – 1 colher de 
sopa 

• Cozinhe a abóbora com a casca, 
liquidifique e reserve; 

• Bata as gemas com a margarina, 
acrescente, aos poucos, os outros 
ingredientes, deixando o fermento 
por último; 

• Por fim, bata as claras em neve e 
adicione à mistura; 

• Mexa, delicadamente e leve ao 
forno para assar em assadeira 
untada e enfarinhada. 
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Suco de abóbora com casca e maracujá 

 

Figura 16. Suco de abóbora com casca e maracujá 

Rendimento Tempo de 
Preparo 

Valor 
Calórico/porção* 

Grau de 
Dificuldade 

2 litros 30 minutos 124 Kcal Fácil 

* Porção = 1 copo de 150 mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes Modo de Preparo 

• Abóbora Moranga com casca - 2 
xícaras  

• Maracujá – 3 unidades médias 
• Açúcar - a gosto 

• Bata no liquidificador a abóbora 
cozida com casca, juntamente 
com água e a polpa de 
maracujá; 

• Adicione açúcar a gosto e sirva 
gelado.  
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