
 

O Vita Vida é um programa do Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas) que 

combate a fome e o desperdício, pois distribui complemento alimentar de forma gratuita 

para diversas instituições do estado de Minas Gerais. Trata-se de complemento 

alimentar desidratado, produzido a partir de excedentes de legumes, cereais e frutas 

doados por produtores agrícolas e comerciantes. A tecnologia de desidratação dos 

alimentos, adotada desde 2003, permite a ampliação da produção e da qualidade dos 

produtos com consequente aumento da distribuição. Além do mix de vegetais, há 

VitaVida de batata, cenoura, mandioca e banana-passa desidratada. (FONTE: 

http://servas.org.br/) 

Os produtos podem ser usados em massas, purês, pastas e, base para pães e bolos, entre 

outros. A utilização do Vita Vida proporciona melhora da qualidade nutricional das 

preparações e pode promover economia na aquisição de gêneros alimentícios nas 

instituições beneficiadas. Porém, o nosso grupo do OMenu observou a subutilização dos 

produtos em decorrência da baixa aceitação por parte das crianças frequentadoras da 

Creche Pequeno Jornaleiro. Dessa forma, a equipe do OMenu adaptou algumas receitas 

disponíveis no site do Servas. Assim, conforme disponibilidade de ingredientes, 

equipamentos, utensílios e adequações às recomendações nutricionais para a faixa etária 

atendida na Instituição foram criadas diferentes preparações. Em seguida, o grupo 

colocou “a mão na massa” realizando testes de preparo. Todas as preparações foram 

degustadas e aprovadas pelos funcionários da creche e membros do grupo.  



Agora, vamos programar a próxima etapa... A ideia é avaliar a aceitação das receitas 

pelas crianças para posterior inclusão no cardápio.  

Equipe: Lisliene Fernandes e Samara Fernandes - Coordenação: Ana Maria S Rodrigues 

Receitas com VITA VIDA de cenoura desidratada: 

 

Bolo de VITA VIDA de cenoura desidratada com cobertura de chocolate: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Macarrão, Almondegas e arroz com VITA VIDA de cenoura desidratada: 

 

Receitas com VITA VIDA de mandioca desidratada: 

 

 



 

 

 

Bolo de VITA VIDA de mandioca desidratada: 

 

 

 

 


