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conjunto, os dois podem otimizar a produção da 
cozinha e levar qualidade para o prato dos clientes.

As questões são: Com o que devemos nos alimen-
tar? O alimento nos nutre apenas fisicamente? Como 
ficam a saúde, as cores, os aromas e a integralidade 
dos alimentos e o meio ambiente onde vivemos? Em 
relação à proteção à saúde, os estudos são unânimes 
nos cuidados quanto ao uso de agrotóxicos, promo-
tores de crescimento animal e outros aditivos. Os ali-
mentos provenientes da agricultura orgânica têm se 
mostrado superiores aos convencionais.

Alimento é transgênico quando misturam a ele 
genes de outras espécies. Essa técnica foi apelidada 
de “recortar e colar” e desenvolve novas caracte-
rísticas aos alimentos. Hoje, é praticada com mais 
intensidade na agricultura a fim de criar alimentos 
fortes que resistam aos herbicidas, às pragas, ao 
clima e também para deixá-los mais nutritivos. 
Como saberemos se esse alimento não causa da-
nos ao nosso organismo?

O alimento orgânico não teve sua cadeia gené-
tica modificada e sim a retirada dos agrotóxicos 
de sua produção. O produto orgânico tem seu 
preço de venda acima dos convencionais, pois sua 
produção é em menor escala. Para preparações es-
pecíficas, cardápios temáticos, o investimento e o 
uso de orgânico valem. Para a produção em escala, 
o orgânico ainda não compensa.

Para encontrar alimentos de qualidade e saudá-
veis, o ideal é buscar fornecedores que trabalhem 
corretamente, fazer uma visita técnica para conhe-
cer o ambiente de trabalho deles, além de manter 
sob controle o recebimento de mercadorias, ar-
mazenamento e manipulação.
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á mais de 2 mil anos, Hipócrates es-
creveu: “Cada uma das substâncias 
da dieta de um homem age sobre seu 
corpo mudando-o de alguma forma, 
e toda sua vida depende dessas mu-

danças, esteja ele saudável, doente ou convalescendo”.
Alimento saudável é aquele que traz os bene-

fícios de que o nosso organismo precisa para se 
manter. Quando se pensa em qualidade de vida, é 
fundamental o cuidado com a alimentação! Uma 
boa nutrição mantém o organismo em equilíbrio, 
diminui os riscos de doenças, melhora o rendi-
mento físico e o funcionamento mental.

A falta de tempo e a distância entre o local de tra-
balho e a residência fizeram com que a maioria das 
pessoas passasse a realizar as refeições principais 
fora de casa. É raro encontrar alguém que tenha o 
privilégio de se alimentar com comida caseira em 
todas as refeições. Com isso, os setores de alimenta-
ção fora do lar vêm apresentando uma tímida mu-
dança no modo de preparo de seus alimentos, mos-
trando cardápios elaborados por nutricionistas, 
com menor teor de sódio e gorduras, modo de pre-
paro mais saudável, equilíbrio nas combinações.

O setor de alimentação no Brasil tem carência 
em restaurantes preocupados com a saúde de seus 
clientes, dispostos a oferecer mais qualidade e in-
formação sobre o que estão consumindo.

Nós, profissionais nutricionistas, sentimos falta, 
na hora da recomendação da dieta ao paciente, de 
locais para indicar a ele. Os restaurantes oferecem, 
em sua grande maioria, frituras, carnes com exces-
so de óleo, massas calóricas etc.

O profissional nutricionista é uma boa ferramen-
ta para os donos de restaurantes terem como sua 
aliada na busca do equilíbrio X custo. Atuando em 
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Um restaurante preocupado com a saúde de seu 
cliente deve oferecer variedade e frescor. Inspire-
se neste exemplo para um restaurante self-service:

Salada I Mix de folhas verdes

Salada II Rúcula com lascas de manga e 
gergelim

Salada III Salada de lentilha com casta-
nha-do-pará

Salada IV Salada Caprese (tomate, mussa-
rela de búfala e manjericão)

Guarnição I Arroz integral
Guarnição II Brócolis ao vapor
Guarnição III Batata-doce assada com alecrim
Grão Feijão

Massa/Torta Quiche integral de tomate ou 
penne ao sugo

Proteína I Maminha ao molho mostarda
Proteína II Pescada ao molho de ervas
Proteína III Grelhado filé de frango
Sobremesa I Muffin integral de cenoura
Sobremesa II Salada de frutas

Um cardápio bem 
elaborado só traz 
benefícios para todos!

Saúde, alta gastronomia, boa alimentação...


