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1. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA GASTRONOMIA

Embora  a  palavra  GASTRONOMIA  signifique  o  estudo  das  leis  do
estômago, ela possui  hoje um sentido bem mais amplo. Refere-se à arte de
preparar pratos, tornando-os mais digestivos de modo a proporcionar o maior
prazer  possível,  combinando  diferentes  elementos  de  forma  original  e
harmoniosa.

A história da Gastronomia é, portanto uma sucessão de trocas entre a
cozinha comum e a arte de cozinhar, uma ação cultural que nos liga aos que
fomos, somos e seremos, também com o que produzimos, cremos e sonhamos.

PRÉ – HISTÓRIA - COMO TUDO COMEÇOU

Para  os  cientistas  modernos  a  Terra  teria  se  formado  há  cerca  de  5
bilhões  de  anos.  Mas  somente  há  3,5  milhões  de  anos  é  que  surgiram os
primeiros mamíferos semelhantes ao homem e que já caminhavam em dois pés.

O homem pré-histórico criou todo tipo de armas, como arpões, arcos e
flechas e com estes instrumentos, ampliou a sua dieta de um modo assombroso.
Começou a caçar deixando de se alimentar apenas por vegetais.

A passagem de uma alimentação vegetariana para uma carnívora teve
sérias conseqüências na vida do homem. Ele precisou se organizar em grupos
de modo a reunir esforços para atrair as presas e depois preparar a carne para
alimentação do clã.

A DESCOBERTA DO FOGO

A crença de que comida quente é mais substancial é bastante antiga. E o
fogo é mais antigo ainda. Ele começou a cerca de 1,5 milhões de anos e foi
decisivo para diferenciar o homem dos outros animais.

Com a  descoberta  do  fogo  a  carne  deixou  de  ser  consumida  crua  e
passou a ser assada diretamente nas chamas ou nas brasas.

E como derivado dessa nova habilidade culinária, surgiu a arte. O homem
começou a fabricar pigmentos a partir de cozimentos da gordura animal, usando
estas misturas para desenhar representações dos animais que caçava e outras
figuras.

O fogo também teve um papel decisivo na conservação dos alimentos, os
cereais  passaram a  ser  torrados  sobre  as  pedras  e  as  brasas  e  as  carnes
defumadas ou secas pela exposição ao calor do fogo. Mais tarde as frutas e
vegetais foram secos por exposição ao sol, assim como a carne.

A AGRICULTURA E A DOMESTICAÇÃO DE ANIMAIS

A caça até então praticada, era um modo de vida precário, pois o caçador
precisava andar quilômetros para encontrar o estritamente necessário para sua
alimentação.
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O homem passou então a semear e colher o trigo, cevada, milho, batata,
feijão, mandioca e arroz.

O homem acabou se ligando definitivamente ao solo, o que lhe trouxe
novos  hábitos.  Foram  criados  mobiliários  e  utensílios  de  cerâmica  para
armazenar e conservar os alimentos.

O  alimento  passou  a  ser  elaborado  com antecedência,  o  fogo  estava
sempre aceso e a panela fervia com a caça e com os cereais, dando um caldo
espesso e substancial além das bebidas quentes, como sopas e mingaus.

Neste  período  houve  a  descoberta  da  extração  do  sal  uma das  mais
valiosas  para  a  gastronomia.  Inicialmente  retirado  das  ardósias,  só  depois
extraído do mar.

O homem pré-histórico inventou o forno de barro, o qual revelava os mais
inesperados sabores devido à combinação de diversas preparações.

IDADE ANTIGA
Os Grandes Banquetes

Na antiguidade, o aumento das classes mais ricas levou a arte de comer a
associar  se  à  arte  de  receber,  acarretando  um  refinamento  da  cozinha.  Os
hábeis cozinheiros desses banquetes eram pessoas importantes que recebiam
salários e possuir um cozinheiro era símbolo de riqueza e de ascensão social, foi
então que surgiu a figura do “chef” de cozinha.

Na mesa eram comuns pratos a base de frango, pato, ganso, codorna,
perdiz, peixe, rãs, ostras, mexilhões, frutas e vinho.

IDADE MÉDIA
Tradição Gastronômica dos Mosteiros

A cozinha da idade média apresentava mais luxo do que sabedoria. Os
ingredientes eram apenas justapostos sem a preocupação com a combinação. O
que importava era a apresentação e não como os alimentos eram preparados.

Havia um abuso exagerado de temperos e especiarias, como pimentas de
várias  espécies,  noz  moscada,  gengibre,  canela,  cravo,  açafrão,  sementes
hortelã, etc.

O gosto pelas especiarias era tão grande que a noz-moscada e a pimenta
do reino eram considerados artigos de primeira necessidade. Esses produtos
eram servidos em bandejas de ouro e prata com pedras preciosas.

Entre  os  diversos  povos  que  viveram  na  idade  média,  é  importante
lembrar  os  orientais  que  já  usavam o vinagre  para  preparar  conservas,  dos
mulçumanos que desenvolveram o hábito do café forte e doce, e dos chineses
que preparavam massas a base de soja e trigo.

Foi  também  nesse  período  que  os  molhos  começaram  a  ser  mais
utilizados, sendo preparado com inúmeros condimentos.

Pouco  se  escreveu  sobre  o  desenvolvimento  da  gastronomia  desta
época, mas sabe-se que durante este período o arroz foi trazido da Ásia para o
Ocidente e se espalhou pela Europa, juntamente com os povos árabes.

Atualmente  o  arroz  está  presente  na  alimentação  de  grande  parte  da
população do mundo.
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IDADE MODERNA
As Grandes Inovações

Logo  no  início  da  idade  moderna  os  portugueses  e  espanhóis  se
lançaram em grandes aventuras marítimas, com grandes conseqüências para o
mundo, inclusive para a Gastronomia.

Foi no final do século XVII que o costume de se colocar todos os pratos
ao  mesmo  tempo  na  mesa  foi  abandonado  e  uma  determinada  ordem  era
seguida  no  momento  de  servir  os  pratos:  sopa,  entrada,  assado,  salada  e
sobremesa – esta última revolucionada pelo sorvete neste período. Os talheres
eram tidos como objetos de uso pessoal e cada um possuía o seu próprio estojo
que era levado no bolso para o caso em que o anfitrião não tivesse talheres para
os convidados.

Em meados do século XVII um visitante oriental levou o café à França e
casas de café, rapidamente, encheram Paris e toda a Europa. Na Inglaterra os
cafés  estavam se tornando centros  de cultura até o governo inglês,  visando
aumentar o comércio com o Oriente, fez com que o preço do chá ficasse muito
mais baixo que o do café, levando o consumo de chá às alturas e o café ao
declínio. 

Diferentemente dos chineses, os ingleses bebiam o chá sempre adoçado.
Neste mesmo período houve a consagração do peru sobre o ganso e o pato nas
festividades na Europa, e também a chegada do grande fogão de cozinha com
doze a vinte bocas, em substituição ao fogão a lenha e ao braseiro de carvão,
tornando  possível  o  cozimento  lento.  Esta  fase  protagonizou  também outras
grandes novidades da gastronomia que foram o Champagne e o vinho branco
dos alemães. Nesse tempo o destaque da gastronomia foi Taillevent, cozinheiro
dos reis que escreveu “Le Viandier” o mais antigo livro da cozinha francesa. Ele
foi um grande chef que ficou famoso pela importância que deu aos molhos e
também pelas receitas de sopas. Sua contribuição foi decisiva para o requinte da
cozinha francesa.

A idade moderna também foi a época das guloseimas, tendo os italianos e
ingleses inovado na preparação de geléias, compotas e doces de frutas.

Um dos mais famosos chefs de cozinha foi La Varenne, que desenvolveu
o  molho  bechamel,  tão  popular  atualmente.  Em  Portugal  o  chef  Domingos
Rodrigues criou vários pratos para o rei.  Em cada dia da semana havia oito
serviços para 25 ou 30 pessoas totalizando de 200 a 240 pratos diariamente. Os
doces  que  eram  servidos  apenas  em  dias  de  festa  passaram  a  compor  o
cardápio diário, sendo produzido em grande variedade.

Foi mais ou menos nesta época que surgiu o grande fogão de cozinha
que  possuía  de  12  a  20  bocas,  o  que  proporcionou  um grande  avanço  na
Gastronomia, tornando possível a espera em fogo brando ou forte.

IDADE CONTEMPORÂNEA
Aperfeiçoamento

A cozinha vem acompanhando o homem através do tempo, misturando
ingredientes, técnicas, usos e costumes, regras morais e religiosas, aspectos
geográficos, políticos e sociais.
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Neste contexto histórico se dá a Revolução Francesa, com a presença do
Imperador  Napoleão  Bonaparte  e  o  Império  Napoleônico  cuja  principal
contribuição  à  gastronomia  foi  o  alto  prêmio  oferecido  a  quem criasse  uma
técnica que conservasse alimentos por longo tempo. Sua motivação para tanto
era a preocupação com a boa alimentação de seu exército. Tal ato resultou no
surgimento da conserva em vidro, que evoluiu para os enlatados, dando grande
impulso à industria.

Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa perde a sua superioridade e
quem  assume  a  posição  principal  são  os  Estados  Unidos  da  América.  Os
utensílios de cozinha que eram feitos de cobre passaram a ser feitos de alumínio
ou metal inoxidável, o gás e a eletricidade possibilitaram o funcionamento dos
fogões, liquidificadores, batedeiras e aparelhos de conservação de alimentos.
Tais  mudanças  na  cozinha  somadas  ao  avanço  tecnológico  nos  meios  de
transportes,  o  desenvolvimento  da  indústria  de  alimentos  e  das  técnicas  de
conservação  foram  responsáveis  por  significativas  mudanças  nos  costumes
alimentares entre os europeus e os americanos. As refeições tipo fast food, self
service  e  os  restaurantes  que  produziam  alimentos  em  massa,  como  as
pizzarias, começaram a ocupar a preferência das pessoas.

Atualmente, os segredos da culinária correm rapidamente de uma região
para a outra, eliminando fronteiras. Técnicas modernas de conservação colocam
diferentes alimentos ao alcance do consumidor mais distante.

O açúcar  e  o  trigo  tornam-se universais  e  estão presentes  em quase
todas  as  cozinhas.  Especiarias  e  temperos  são  colocados  à  disposição  da
maioria dos cozinheiros em qualquer parte do planeta.

Animais, frutas e vegetais são adaptados fora de suas regiões de origem,
criados e cultivados em diversos países, desafiando até a natureza.

Os grandes chefs vêm afirmando que vale de tudo na Gastronomia, desde
que os pratos sejam preparados com leveza e harmonia de sabores.

A tendência  da  Gastronomia  mundial  é  ser  cosmopolita,  sem  nunca
esquecer das raízes que cada país tem em sua cozinha regional,  ou seja, a
inovação sem esquecer da tradição.

A COZINHA REGIONAL NO MUNDO

A cozinha regional tem sido foco de grande atenção por parte dos chefs
do mundo. Enquanto alguns são mais tradicionalistas outros são mais receptivos
á novas influências e ingredientes, em especial mos exóticos.

Os gastrônomos de todo o mundo consideram que os maiores estilos da
moderna cozinha são a chinesa, a italiana e a francesa, embora todos os países
possuam traços fortes da sua cultura em sua culinária.

CULINÁRIA ÁRABE

A história  da  culinária  árabe  é  uma  das  mais  antigas  e  ricas.  Sofreu
poucas modificações ao longo dos séculos até a época da expansão do império
mulçumano.

O  banquete  árabe,  conhecido  pela  fartura  e  hospitalidade  de  seus
anfitriões,  constitui-se  de  preparações  frias,  como  o  homus,  babagamuche,
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tabule  e  bulgur.  Como  preparação  quente,  os  cereais  estão  quase  sempre
presentes muitas vezes acompanhados de carne de cordeiro.

Os aromatizantes mais utilizados são almíscar,  âmbar,  água de rosas,
canela, noz moscada, cravo da índia e açafrão. São também utilizadas frutas
secas como tâmaras, uvas passas, amêndoas, nozes, avelãs e pinhões. Muitas
preparações  árabes  costumam ser  acompanhadas  de  uma  salada  verde  ou
coalhada, bem consistentes.

A confeitaria é bastante açucarada e com muita calda.

Preparações Típicas

• Quibe cru

• Esfiha 

• Pão sírio

• Charutinho de folha de uva

• Pasta de grão de bico (homus)

• Arroz com lentilha

• Kafta no espeto

• Pastel de nozes (ataife)

• Tabule (trigo para kibe adicionado a verduras)

CULINÁRIA ALEMÃ

A cozinha alemã é farta e variada, a carne de porco, a batata e o repolho
são sempre presentes.

Na Alemanha a arte de fazer salsichas e linguiças atingiu um alto nível,
cada  região  possui  a  sua  característica,  dentre  elas  a  Weisswurst  que  é  a
lingüiça branca; a Frankfurter que é a mais conhecida no mundo com a qual é
feito o cachorro quente.

A cerveja é a bebida habitual, muitas preparações são elaboradas com
ela. A cozinha alemã também é rica em receitas com peixes principalmente os
defumados do mar do Norte e salmão.

Os doces são consumidos após as refeições e também nos chás da tarde.
O bolo floresta negra é um dos representantes mais ilustres dessa arte, assim
como as massas folhadas que compõem os strudels.

Preparações Típicas

• Sopa de batatas à moda de Berlim 

• Eisben Mit Sauerkraut (joelho de porco com Choucroute)

• Costelas de porco com molho picante

• Páprica Schnitzel (filé com molho de páprica)

• Bratkartoffel (batata alemã com bacon)   

• Purê de batatas 

• Bayerische Knodel (bolinhos de pão de Bavária) 

• Friersicher pfannfisch (peixe com batatas)

• Bolo floresta negra  

• Apfelstrudel (strudel de maçã)  
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CULINÁRIA FRANCESA

A França  produz  quase  tudo  que  se  pode  exigir  para  abastecer  de
variedades uma cozinha, azeitonas, manteiga, creme de leite, vinhos, frutos do
mar, carne bovina e uma imensidão de queijos. A culinária francesa possui uma
imagem sofisticada no mundo todo,  mas muitas preparações são de origens
simples e bem regionais. Há um fator importante para a sofisticação da cozinha
francesa que é o prazer de comer. Ao observar a cozinha francesa, percebe-se o
predomínio de produtos frescos, a leveza e harmonia nos acompanhamentos,
simplicidade nos métodos de cocção, a preferência por assados, grelhados e
cozidos.  A proximidade com o Atlântico fornece grande variedade de peixes,
lagostas, ostras e mexilhões.

As entradas quentes como, tourtes, quiches, patês e souflés, são todos à
base  de  recheio  de  carne  picada,  pastéis  e  geléias.  As  entradas  não  são
necessariamente à base de carnes, conforme a região, podem ser constituídas
por ovos, na forma de omeletes, etc. As tartes e os crepes são as sobremesas
mais populares e usam as frutas de todas as regiões em todas as estações. 

Preparações Típicas: 

• Eufs brulés (ovos mexidos com cogumelos)

• Sopa de cebola à Francesa

• Tapenade (pasta de azeitonas)

• Gigot d’agneau (pernil de cordeiro assado)

• Steak ao poivre (Bife 

• Cassoulet (feijoada de feijão branco)

• Blanquette de veau (vitela ao molho branco)

• Bohémienne (tomate e berinjela ao forno)

• Creme caramel (flã de baunilia com caramelo)

• Merengue à la chantilly

• Tarte au fromage blanc (tortas de queijo)

• Coq au vin (frango ao vinho)

• Fricassê (ensopado branco de carne ou aves)

• Foie gras (fígado de ganso)

• Escargot (caracóis com manteiga e alho)

CULINÁRIA ITALIANA

O cardápio italiano tradicional é composto por uma série de preparações
simples, que somados constituem uma refeição substanciosa.

O primo piatto pode ser composto por polenta, massa ou risoto, sendo
seguido  pelo  secondo  piatto,  peixe,  ave  ou  carne  servido  com  legumes  ou
salada. Frutas e queijos normalmente estão presentes e o pão acompanha as
refeições.

Os  antipasti  são  aperitivos  ou  entradas  leves  servidas  como  primeira
preparação de uma refeição. Os mais comuns são carnes e salsichas curadas,
peixes e frutos do mar, frios, berinjela, anchovas, etc.
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As ervas mais empregadas são o tomilho, alecrim, salsa e manjericão.
São usados com abundância em molhos, ensopados, recheios e omeletes.

Preparações Típicas

• Torradas de alho

• Carpaccio de gorgonzola

• Canapé de fígado de galinha

• Espaguete com molho de vôngole 

• Nhoque com açafrão

• Risoto de camarão

• Carne assada ao vinho tinto

• Frango assado

• Costela de porco co alecrim

• Bolinhos de carne com hortelã

• Salada de rúcula com tomate seco

• Brócolis alho e óleo 

• Batata sauté

• Tiramisu 

• Torta de avelãs com morangos

• Panetone recheado com sorvete

• Bolo toscano

• Azeitonas pretas e verdes

CULINÁRIA JUDAICA

A culinária judaica é composta por diferentes estilos culinários dos lugares
em que os judeus viveram durante séculos

KASHRUT: As leis dietéticas judaicas
O Kashut significa o próprio ou correto, é a base das leis judaicas para

alimentos que podem ou não ser ingeridos e como estes alimentos devem ser
preparados e consumidos.

Kosher  é  a  palavra  utilizada  para  designar  alimentos  que  estejam de
acordo com os padrões ditados por essas leis, não sendo, portanto um estilo de
culinária. Qualquer culinária pode ser kosher se for preparada de acordo com as
leis judaicas.

Certos animais não podem ser ingeridos, conforme a Torah (livro sagrado
dos judeus) é permitido o consumo de animais que vivam na terra, tenham casco
ou os pés fendidos e sejam ruminates, lebre e porco são proibidos. Dos animais
que  vivem  na  água  pode-se  comer  qualquer  um  que  tenha  escamas  e
barbatanas,  lagosta,  ostra,  siri  e  caranguejo  são  de  uso  proibido.  Répteis  e
anfíbios são proibidos.

Para que os animais sejam consumidos devem ser mortos de acordo com
a lei judaica. O método é um rápido e profundo corte na garganta, feito com uma
lâmina bem afiada, o que permite uma rápida drenagem do sangue, pois o Torah
proíbe o consumo de sangue, ao afirmar que nele está a vida do animal.
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A carne não deve ser ingerida com leite e/ou seus derivados. Após uma
refeição de carne deve-se esperar de 3 a 6 horas para comer algum produto a
base de leite. Pode-se comer carne após comer preparações de leite, deve-se
apenas comer um produto neutro como pão, antes da carne. A regra  serve
também para os utensílios, pois aqueles que forem utilizados com carne não
devem ser utilizados para leite e vice-versa.

Preparações Típicas

• Falafel (bolinho de pasta de grão de bico)  

• Homus 

• Tchoulent (cozido de carne bovina com feijão)

• Knishes (pastéis de batata)

• Blintzes (panquecas de ricota)

• Fritada de abobrinha

• Guelfilte fish  bolinho de peixe)

• Chalah (pão polvilhado com sementes de gergelim e papoula)

• Maçã assada com mel

• Latkes (bolinho de batata e cenoura ralada)

• Holishkes (espécie de charuto)

• Kese Kijl (torta de queijo)

CULINÁRIA PORTUGUESA

Rústica é a maior característica da culinária portuguesa. Os descobridores
do Brasil aprenderam a combinar e aproveitar os ingredientes disponíveis com
maestria. E o resultado é sempre uma explosão de cores, aromas e sabores no
prato.

Foram de Portugal que partiram para o resto do mundo pratos como as
sopas, os cozidos, as migas e os pratos à base de arroz. 

Em suas viagens os portugueses levaram alimentos que modificaram a
dieta  de  outros  povos  e  incorporaram  a  seu  cardápio  outros  tantos,  como
exemplo do que estamos falando, temos o tão famoso bacalhau. Mas com toda
essa grande culinária, as refeições são relativamente baratas em Portugal.  Seus
pratos típicos são simples, como por exemplo, o caldo verde. O frango assado e
temperado com alho, também é bem popular.

Os restaurantes normalmente oferecem um menu turístico, que inclui uma
entrada ou uma sopa, um prato principal e uma sobremesa, pão e uma bebida
tudo por um preço menor do que o de um prato principal do cardápio. Vale a
pena conferir!!!

Preparações Típicas

• Caldo verde

• Alheira

• Cozido à Portuguesa

• Pastel de Santa Clara

• Queijinho do Céu

11
Nutrição e dietética – Técnica dietética II



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]         Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

• Bacalhoada

CULINÁRIA ESPANHOLA

A cozinha espanhola é rica e variada, como é o país também. Em grandes
traços, é possível distinguir seis grandes zonas gastronômicas, estas diferentes
cozinhas  espanholas  formam  um  conjunto  gastronômico  situado  entre  os
primeiros do Ocidente, juntamente com a cozinha francesa e a italiana. De entre
as cozinhas espanholas destaca-se a basca, seguida da catalã e da andaluza.

A cozinha  espanhola  é  marcada  pela  diversidade de  pratos  regionais,
resultado de várias formas de comer, usos e costumes, dos povos que se vieram
fixar na Ibéria. Fenícios, romanos e principalmente árabes contribuíram, na sua
gênese, para a formação da mesa espanhola. Os romanos introduziram a mais
do que famosa trilogia mediterrânica - pão, azeite e vinho. Os árabes, fruto de
uma permanência  de  quase  oito  séculos,  contribuíram de  forma  vincada  no
caráter da gastronomia espanhola. Introduziram o arroz, a laranja, o açafrão, a
canela,  o  alho,  entre  muitos  outros  produtos.  Depois  das  Descobertas,  os
produtos vindos de novos continentes, vieram enriquecer esta dieta sã. 

A Paella é um prato que se originou na Espanha, mais precisamente em
Valência, quando os pastores a levaram para os montes e misturaram as carnes
com  os  peixes.  Teve  divulgação  nacional  e  depois  internacional.  Dentro  da
Espanha, adquiriu características regionais. Na Catalunia se faz com coelho e o
arroz é mais molhado; em Valência, o arroz é mais seco e solto. De qualquer
forma, a Paella é apreciada no mundo inteiro pela sutileza da mistura de seus
ingredientes: carne suína e ave, bem como pelos diversos frutos do mar como:
camarões, lagostins, lula, mexilhões, etc, tudo regado ao sabor do puro azeite de
oliva e temperado com a mais nobre das especiarias, o açafrão.

Preparações Típicas

• Paella (arroz com frutos do mar, açafrão, etc)

• Totilhas de batatas

• Puchero 

• Fabada 

• Bacalhau al pil-pil

• Gazpacho (sopa fria de tomates, pimentão, pepino, alho)

• Tapas (petiscos de omelete, mariscos, etc)

CULINÁRIA MEXICANA

A tortilla pode ser servida quente, fria, frita ou tostada. O costume manda
cortar a tortilla em forma de triângulo, enrolá -las e mergulhá-las em molhos.
Para saboreá-las use sua imaginação, escolhendo recheios de vegetais, carne e
até mesmo a guacamole, (pasta à base de abacate, tradicionalíssima na cozinha
mexicana).
 Atualmente, chefes de cozinha estão inovando e lucrando com tortillas,
aproveitando  sua  praticidade  em  novos  pratos,  como  por  exemplo,  os
sanduíches chamados wraps. 
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   Como se pode perceber a culinária mexicana é bastante exótica, o café
da manhã típico inclui miúdos (tripas), chilaquiles (tiras de tortilla fritas com nata
e molho de pimenta), puntas de filete (iscas de carne com molho picante) ou
chocolate na xícara com churros. Também se incluem no café da manhã os ovos
ao  gosto  (ou  seja,  como  quiser),  tortilla  de  ovos,  ovos  mexidos/estrelados,
bacon, presunto, aveia, pão tostado, geléia e manteiga.
  A bebida  típica  mexicana  é  a  tequila,  muita  conhecida  e  consumida
atualmente.

Preparações Típicas

• Tortilla

• Burrito de frango

• Guacamole (pasta de abacate, pimentões, cebola, suco de limão) 

• Buñuelos 

• Tequilla

• Tacos (tortilha com recheio de frango ou carne)

• Mole (molho de pimenta malagueta com chocolate)

• Enchiladas  (tortilhas  imersas  num  molho  de  pimenta  malagueta,  fritas  e

recheadas com queijo, peru ou frango)

CULINÁRIA JAPONESA

A cultura  japonesa é,  sem dúvida,  das  mais  antigas  que  a  civilização
conhece.  Seus  rígidos  princípios,  nem  a  abertura  para  o  Ocidente  e  a
modernização conseguiram abalar. 

A cozinha nipônica é tão ancestral quanto à tradição, e o gesto de comer
tão carregado de nobreza quanto os demais costumes. E tudo de uma maneira
perfeitamente harmônica, equilibrada.

Na culinária a incorporação do novo deu-se em primeiro lugar com o chá,
costume este introduzido pelas seitas budistas da china, logo se transformando
em parte do ritual japonês à mesa. Da china, ainda, fruto da ocupação japonesa,
vem o costume de se utilizar a carne suína à alimentação. E, do Ocidente, após
séculos de resistência, vem a carne bovina com abertura de relações com os
EUA e países europeus. E, neste sentido, não só a carne bovina é incorporada,
mas também doces e temperos.

Nos  dias  de  hoje,  quando  avança  a  industrialização  que  chega  até  à
alimentação,  tampouco  se  substitui  a tradição  ancestral.  Seguem  firmes  os
costumes e agora mais ricos com a adaptação da tradição aos novos tempos
que requerem, antes de tudo, agilidade na preparação dos mesmos pratos que
os samurais consumiam em seu tempo.

A base essencial é a frescura dos alimentos, com três princípios básicos:
Cor,  paladar  e  método  de  cozedura.  Tradicionalmente  a  cozinha  japonesa
também tem os seguintes conceitos: cinco cores; cinco métodos de cozedura e
seis sabores. Compete a um bom cozinheiro, saber encontrar o equilíbrio entre
eles, na preparação de uma refeição.
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 Os  primeiros  estrangeiros  Ocidentais  a  chegar  ao  Japão,  foram  os
portugueses no séc. XVI, e com eles a arte de comerciar, seguidos mais tarde
pelos Jesuítas, que ficaram na área em redor de Nagasaki, no Sudoeste da Ilha
de Kyushu,  onde ainda hoje,  existe uma pequena comunidade de japoneses
cristãos.

Preparações Típicas

• Sushi (arroz cozido e frio, com vinagre de arroz, peixe cru ou cozido)

• Sukiyaki (carne sauté com vegetais, tofu, talharim e molho de soja)

• Sashimo

• Shiro-gohan 

• Tempura 

• Yakisoba 

• Sakê (bebida alcoólica a base de arroz) 

CULINÁRIA CHINESA

Para  os  ocidentais,  o  que  identifica  a  comida  chinesa  são  os  palitos,
instrumentos muito práticos, já que a comida é dividida em pedaços pequenos.

Apenas 10% da superfície da China é cultivável e por isso a pecuária não
é  uma  fonte  importante  de  alimentação.  Portanto,  até  pouco  tempo  não  se
conhecia o leite e seus derivados.  As proteínas animais foram substituídas pela
soja, principal fonte protéica da China.

A tradição estabeleceu que os alimentos não só devem acalmar o apetite,
mas também devem ter propriedades curativas. A comida chinesa se baseia no
equilíbrio, até mesmo nos banquetes mais abundantes e exorbitantes. 

As refeições chinesas costumam ser  feitas  em grupo,  já  que assim é
possível degustar vários pratos. Os restaurantes chineses não costumam estar
preparados para clientes solitários.

Preparações Típicas

• Tofu recheado

• Bolinho de arroz recheado

• Camarão à moda de Xangai

• Chaa Len Tuofan 

• Pao T´sai 

GASTRONOMIA BRASILEIRA

Descobrimento do Brasil – Confrontos

A  demanda  do  mundo  ocidental  pelas  especiarias  orientais  foi  a
responsável por aventuras que levariam o homem a dar volta ao mundo e a
descoberta de novas terras e novos povos.
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Quando os portugueses chegaram ao Brasil, a população indígena que
aqui vivia já havia desenvolvido seu próprio meio de sobrevivência e sua própria
cultura alimentar. Aproveitando-se do que dispunham naturalmente, iam criando
pratos que satisfizessem suas necessidades nutritivas. Cada sociedade tem seu
alimento  básico,  geralmente  um  carboidrato,  que  assegura  a  sensação  de
saciedade esperada de cada refeição.

A mandioca era esse alimento base e compunha muitos dos alimentos
que sustentavam os brasileiros de então, com a qual faziam o beiju e a farinha.
Esta última comia-se muito. Como prato único e completo ou acompanhando
peixes, frutas, caldos, etc. Era indispensável ao indígena brasileiro. 

Adicionando o caldo gordo quente sobre a farinha de mandioca seca, os
indígenas tinham o pirão escaldado. Além disso, também fazia parte da dieta
indígena de então outros alimentos como o aipim, a batata, a abóbora, o feijão, a
fava,  o  amendoim,  o  cará  e  o  milho.  Este  último  tido  mais  como forma  de
guloseima que como alimento propriamente dito. Já o amendoim era muitíssimo
apreciado e era ingerido cru, assado ou cozido.O hábito de plantar frutas não era
comum entre os indígenas, já que dispunham fartamente de uma grande oferta
natural:  abacaxi,  goiaba,  cajá,  maracujá,  imbu,  mamão, mangaba,  caju entre
outras.  Caldos,  bebidas  e  mingaus  eram  feitos  com  o  cozimento  da
banana-da-terra ou pacova.

Outro  alimento  base  da  dieta  indígena  eram  os  peixes  que  se
aproveitavam cozidos ou assados. Curiosamente, quando eram assados inteiros
não eram esvaziados e nem escamados antes. Produzia-se também dos peixes
a farinha. Já com relação às caças, eram assadas com o couro e comidas semi
cruas.

Hora determinada para as refeições não era parte da cultura indígena.
Os índios se alimentavam quando sentiam necessidade. Sua preferência era o
alimento assado ou tostado ao cozido e a fritura não era uma técnica conhecida.
Os alimentos eram preparados separadamente, em recipientes distintos, ainda
que fossem para ser comidos misturados.

Outro elemento essencial para os índios era um condimento: a pimenta.
Comia-se verde ou madura;  misturada com pescados ou legumes;  ou  ainda
inteira ou amassada com farinha. Era por si só, um alimento completo. Já se via
entre os índios a obtenção do sal pela retenção da água do mar ou pela queima
da terra salitrosa e este sal com a pimenta transformava-se num molho especial
que se acrescentava ao alimento somente no momento da ingestão para dar
sabor.

Com o alimento já na boca o índio colocava uma pitada do tal molho
antes de mastigar e engolir a comida. Panelas, espetos e moquéns – grelhas
para  assar  sobre  o  fogo  baixo  o  que  deveria  ser  conservado  –  eram
instrumentos já utilizados pelos índios na cozinha. Foi da prática dos índios de
assarem nos espetos os peixes ou carnes a ser consumida na hora, a origem do
churrasco brasileiro. Ainda outra técnica para assar os alimentos era utilizada,
colocava-se num buraco na terra forrado com grandes folhas o alimento a ser
assado e cobria-se também com folhas e terra, fazendo fogo sobre a cova.

As mulheres índias é que eram as responsáveis pela confecção das
panelas, dos fornos de barro especiais e também pelo preparo das bebidas que
eram feitas a partir da fermentação da mandioca, do aipim, da batata-doce e do
milho. Fabricava também o vinho de frutas com o caju, ananás e jenipapo. Havia
também bebidas não fermentadas como a pamonha dissolvida em água, o xibé
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– uma mistura de farinha de mandioca com água – e a mistura deste com mel ou
ovos de tartaruga que davam origem a novas bebidas. Existia ainda uma bebida
feita com açaí amassado e farinha d‘água. As bebidas dos índios sempre eram
consumidas aquecidas.

Colonização do Brasil – Nasce a Cozinha Brasileira

Da  África  vieram  ao  Brasil  milhares  de  negros  trazidos  pelos
portugueses para o trabalho escravo. Esses negros e os portugueses com suas
famílias  iam se  misturando  aos  indígenas  formando,  desta  maneira,  o  povo
brasileiro. Nascia também desta mescla a cozinha brasileira, miscigenação das
culinárias  indígena  e  portuguesa  e  depois  sofrendo  influência  também  da
culinária africana.

Quanto  ao  papel  da  cozinha  portuguesa  na  formação  da  culinária
brasileira, diz Gilberto Freire:

“A base  lusitana da  cozinha brasileira  é  comum às demais  cozinhas
luso-tropicais – a oriental, a africana, a ameríndia –, condicionando diferentes
expressões de simbioses nesse setor.”

 Os portugueses trouxeram ao Brasil animais como bois, vacas, touros,
ovelhas, cabras, carneiros, porcos, galinhas, patos, gansos e outros que criavam
nos  quintais  e  currais  que  faziam em suas  fazendas.  Além disso,  foram os
responsáveis por plantar uma enorme quantidade de frutas, legumes, vegetais,
cereais e temperos. Foram nesse período que se desenvolveram os grandes
engenhos  de  açúcar,  as  plantações  de  cana  e  as  exportações  do  açúcar
produzido para a Europa.

Os negros, na condição de escravos, não podiam escolher quanto nem o
que  comer,  por  isso  criava  e  adaptava  de  acordo  com aquilo  que  lhes  era
oferecido  como  sustento.  Com  a  farinha  de  mandioca  adicionada  ao  caldo
fervente descobriram o pirão.  Depois,  buscando aumentar a pequena porção
que lhes era destinada, desenvolveram o pirão massapê que ganhou este nome
por causa da coloração que a pimenta malagueta dava à mistura.

O milho também foi marcante na alimentação dos escravos negros e
dele surgiram pratos como o angu – mingau mais consistente que o pirão –
preparado com água e fubá. Vale ressaltar que angu e fubá são palavras que se
infiltraram no vocabulário brasileiro pelos negros. Mas foi a mulher portuguesa
quem mais deu vida a diferentes iguarias produzidas à base de milho. Bolos,
canjicas e pudins são de sua autoria. Plantado no Brasil pelos portugueses, o
arroz só passou a ser largamente consumido no século XVIII e, ainda assim, na
consistência de pirão com água e sal para acompanhar carnes e peixes.

A partir da contribuição dos negros, dos índios e dos brancos inúmeros
pratos de arroz começaram a ser criados como o arroz de haussá, arroz de
forno, arroz de cuxá, arroz de piqui, arroz de carreteiro, entre outros.

Em forma de doce temos ainda mingaus de arroz,  bolos,  pudins e o
arroz  doce  feito  de  leite  de  gado  ou  coco.  Atualmente  mais  da  metade  da
humanidade come arroz diariamente.

Os feijões, que já eram utilizados pelos indígenas antes da chegada dos
descobridores  e  escravos,  tiveram  seu  espaço  na  dieta  de  portugueses  e
negros, mas foi bem depois disso que veio a se tornar integrante essencial à
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alimentação.  À alimentação dos escravos de fazendas mais abastadas eram
inclusos toucinho, carne-seca, peixe salgado, laranja e banana.

Muitos  alimentos,  aliás,  foram  introduzidos  no  cardápio  brasileiro
provenientes  da  África  a  exemplo  do  quiabo,  do  inhame,  da  erva-doce,  do
gengibre, do açafrão, do gergelim, do amendoim africano, da melancia, do coco
e da banana. Estas últimas, sendo considerada uma das maiores contribuições
africanas às mesas brasileiras, eram comidas puras, com mel de cana ou de
abelha,  com açúcar  mascavo  ou  com farinha.  Outro  tipo  de  farinha  que  os
negros faziam era com a farinha de mandioca mais o gergelim torrado socando,
no pilão, os dois componentes.

Do coco, influenciado pelos portugueses, os negros começaram a utilizar
o  leite  para  adicionar  ao  cuscuz  –  massa  feita  com  farinha  de  milho  (ou
mandioca, inhame, aipim, arroz),  sal,  cozida no vapor e regada com leite  de
coco. Os escravos eram amantes da carne de caça, de peixe, dos crustáceos e
dos moluscos. Raramente matavam cabras, porcos, ovelhas ou carneiros senão
para venda. Nesses casos, aproveitavam as vísceras fritas, assadas ou cozidas
no feijão e o tutano dos ossos, desprezando a língua e os miolos.

Não gostavam de leite, considerado alimento infantil, a menos que em
forma de coalhada ou misturado com abóbora, batata ou farinha. Assim como os
índios, não comia galinhas nem ovos e nem mesmo os pratos preparados com
eles.  Os  portugueses,  por  sua  vez,  usavam  e  abusavam  dos  ovos,
preparando-os das mais variadas maneiras:  cozidos,  fritos,  moles,  quentes  e
acrescentando a pratos indígenas tais como canjicas, mingaus e papas.

As mulheres portuguesas, aproveitando também do açúcar abundante
dos  engenhos,  começaram  a  criar  incontáveis  tipos  das  mais  variadas
sobremesas.  Com  os  amendoins  e  as  castanhas  dos  cajus  as  portuguesas
faziam  os  doces  que  originalmente  levavam  amêndoas  e  pinhões  em  sua
receita. Os cajus e as bananas-da-terra, cozidos com açúcar e canela ou secos
ao sol, também davam deliciosas iguarias. As massas de frutas ou marmeladas
– porque inicialmente eram preparadas com o marmelo – passaram a ser feitas
de uma enormidade de frutas como caju, banana, abacaxi, araçá, goiaba, oiti e
curuanha.  O pão-de-ló  ganhou surpreendente popularidade no Brasil  e é um
doce português.

Para  os  negros  sobravam  os  melaços,  que  era  o  mel  da  cana,  a
rapadura  e  o  açúcar  mascavo  ou  ainda  a  garapa  –  caldo  da  cana  –  que
preparavam com água e melaço, podendo acrescentar suco de limão ou laranja.
Com a farinha também se comia o mel da cana. Nas áreas alagadas, quem
possuía escravos trabalhando, enriquecia sua alimentação com alhos e cachaça
para evitar a malária e doenças respiratórias. Entrando no mérito da cachaça,
ela apareceu no Brasil com a indústria do açúcar e a destilação da aguardente
aproveitando o mel da cana.

A pimenta era apreciada pelas três etnias formadoras do povo brasileiro,
portugueses,  negros  e  índios,  o  molho  que  os  indígenas  já  faziam,  foram
aprimorados amassando no pilão a pimenta com sal. Herança dos negros foi o
gosto pelo azeite de dendê, já as mulheres portuguesas usavam muito o azeite
doce trazido de Portugal.
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Brasil se Liberta de Portugal – Cozinha Brasileira se firma

Durante os encontros e reuniões dos movimentos de revolta contra o
domínio dos portugueses em nosso país,  a cachaça sempre esteve presente
como grande animadora, assim como a farinha de mandioca simbolizando os
elementos nacionais. Pães portugueses, vinhos, presuntos, farinhas de trigo e
azeites de oliveiras eram terminantemente proibidos na mesa de quem queria
ver o Brasil livre. Uma forma de protesto, símbolo de rebeldia e conspiração.

A produção do açúcar estava em decadência e crescia a busca pelo
ouro  e  pedras  preciosas  pelo  Brasil.  Grandes  fazendeiros  decidiram apostar
seus investimentos no café e não se arrependeram. 

Temendo a invasão de Napoleão a Portugal, o Príncipe D. João fugiu
para o Brasil com uma caravana de aproximadamente quinze mil pessoas. Isso
motivou com que muitos ingredientes de Portugal viessem ao Brasil para servir à
corte  como  agradasse.  Espécies  brasileiras  como  o  macuco,  a  galinhola,  o
marreco, a paca, o veado, a anta, a cutia e o porco-do-mato foram valorizadas.

Novos alimentos surgiram como a carne de fumeiro, os embutidos e as
frutas cristalizadas feitas com variedades brasileiras. O pão de trigo se tornou
mais comum e usual  e os cardápios passaram a incluir  saladas. As bebidas
apresentavam exemplares do vinho português, do champagne e, o que mais se
popularizava, a cerveja. Havia também o aluá feito da fermentação da casca do
abacaxi.  A alimentação  brasileira  se  diversificava  com  os  vinhos  franceses,
cervejas,  patês de foie  gras,  conservas,  queijos,  doces,  novas frutas,  licores
ardentes e adocicados. Chá era bebida para ricos e o cacau exportado voltava
como  chocolate.  Originaram-se  as  confeitarias,  sorveterias  e  os  primeiros
restaurantes italianos e franceses. O café tinha sua produção em alta e chegou a
ser o produto mais exportado do Brasil e, naturalmente, seu uso se espalhou
também internamente, chegando a dar nome à primeira refeição do dia. (LEAL,
1998)

Depois da proibição do tráfico de escravos, começou-se a incentivar a
vinda de europeus para trabalhar nos cafezais e, desta forma, outros povos com
seus  hábitos  e  costumes  começaram  a  influenciar  a  cozinha  brasileira.  Os
italianos foram campeões nessa contribuição à culinária com os molhos – pesto
e bolonhesa, por exemplo –, com as sopas como o minestrone, com as polentas,
nhoques, carnes à milanesa, panetones, risotos, berinjelas picantes e pizzas que
aqui se popularizaram muito e sofreram variações e adaptações. Também foi
nessa época que os costumes americanos começaram a se difundir. O jantar à
americana no qual cada um se serve à vontade depois vai sentar-se onde quiser
tornou-se mais freqüente. Do feijão brasileiro com carne-seca e toucinho mais o
cozido que chegou de Portugal surgiu a feijoada, prato peculiarmente brasileiro e
famoso mundialmente nos dias atuais.

No século XIX surgiram novos temperos e condimentos como o tomate,
vindo da América Central  não sendo bem aceito  na cozinha brasileira  neste
momento. Era um período em que não se tinha o costume de usar toalhas nas
mesas de refeições e os talheres eram revezados e só se usavam algumas
facas e colheres. 

Pratos típicos
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No Brasil,  as  comidas  regionais  são  muito  variadas  de  Estado  para
Estado, justamente por sua grande extensão e sua colonização, o que dá uma
variedade enorme de ingredientes e sabores. Esta diversidade está diretamente
ligada a origem da população que habita cada estado.

Por exemplo, a culinária da região de Salvador e Recôncavo baiano é
amplamente  influenciada  pelos  sabores  africanos,  mas  também  pelos
portugueses e indígenas.

Os hábitos alimentares variam de região para região de acordo com a
história, tanto que é normal desconhecerem-se os quitutes de outras regiões.
Assim, no litoral  do Nordeste há grande influência africana na culinária,  com
destaque para o acarajé, vatapá e molho de pimenta; no Norte há uma maior
influência indígena,  no uso da mandioca e de peixes;  no Sudeste há pratos
diversos como o feijão tropeiro e angu ligados aos bandeirantes ,  em Minas
Gerais, e a pizza em São Paulo, influência dos imigrantes; e no Sul do país há
forte influência da culinária italiana, em pratos como a polenta e também da
culinária alemã. O churrasco é típico do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso.

Norte 

Os  pratos  do  Norte  do  Brasil  possuem  forte  influência  indígena  e
portuguesa. Pratos conhecidos incluem: 

Maniçoba Popularmente  chamada de  "feijoada paraense" -Prato feito  das  folhas  da  mandioca

processada, a "maniva", é cozidas por 7 dias e carne de porco, como na feijoada

Pato no tucupi Feito  de  tucupi,  pato  regional  e  folhas  de  jambu  acompanhado  de  arroz  branco  e

farinha d'água; 

Pirarucu de

casaca

Preparado com farofa (feita de farinha d'água, ou farinha de mandioca), azeitonas, ovos

e vinagrete com cheiro-verde;

Picadinho de

jacaré

 Prato feito com a carne do jacaré

Pratos com

peixes

Pratos  feitos  com  "filhote"  (piraíba  ainda  pequena),  pescada  amarela,  bijú-pirá,

tucunaré,  entre outros,  acompanhados geralmente de arroz branco,  farinha d'água e

pirão de peixe

Tacacá Caldo quente, servido na cuia e composto por tucupi, camarões secos, jambú e goma

Vatapá

paraense

O feito a base de pão com camarões secos, caldo de camarão e dendê, diferenciando-se

do baiano pela ausência de amendoim, castanha-de-cajú, gengibre ou fubá;

A maniçoba, o pato no tucupi e o vatapá paraense, são pratos geralmente escolhidos
para o almoço do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, o "Natal Paraense". 

         

Pato no tucupi Maniçoba     Tacacá
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Entre os doces e as miudezas, destacam-se: 

Açaí Servido com farinha de tapioca e açúcar ou acompanhado de carne seca ou camarão seco

e farinha d'água

Doces de

colher

Feitos com frutas, como o doce de cupuaçu e o doce de bacuri.

Estes geralmente são consumidos acompanhados de queijo, que pode ser queijo-cuia

Mingaus Munguzá, mingau de tapioca, mingau de farinha d'água, mingau de banana, entre outros;

Outros Bolo de macaxeira; biscoito de castanha-do-pará; tapioquinha; biju; pudins e cremes de

açaí ou frutas típicas; - sorvetes de frutas regionais, como os sorvetes da rede Cairú

Nordeste

A culinária  nordestina  é  fortemente  influenciada  pela  suas  condições
geográficas e econômicas ao longo da história, assim como pela antiga mistura
das culturas portuguesa, indígena e africana, iniciada ainda no século XVI. As
comidas quase sempre têm como ingredientes produtos vegetais, muitas vezes
cultivados pelos índios desde muito antes da colonização portuguesa, carnes de
gado bovino e caprino, peixes e frutos do mar, variando bastante de região para
região, de acordo com suas características peculiares.

Pratos característicos da Região Nordeste com forte influência africana
incluem:

Tapioca

Sarapatel 

Vatapá e moqueca (ambos com frutos do mar e azeite-de-dendê)

Baião de dois (feito de arroz e feijão, com diversas variedades, geralmente incluindo também carne seca,

queijo coalho, manteiga da terra ou nata),

Acarajé (um bolinho de feijões brancos e cebola fritado no azeite de dendê recheado com camarões,

pimenta vermelha, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como patrimônio

imaterial em 2004)

Mugunzá (feito de feijão e milho, sendo doce em algumas áreas e, em outras, salgado, com lingüiça)

Caruru (quiabo e castanhas de caju, camarões, pimenta e alho), iguaria de origem indígena adaptado pelos

escravos nos engenhos e servido aos orixás

        
Caruru Sarapatel Acarajé

Outras comidas tradicionais são: a farofa, a paçoca, a canjica, pamonha,
a carne-de-sol, a rapadura, a buchada de bode, o queijo coalho, o siquilho, o
alfinim, a panelada, a Maria-isabel, o carneiro cozido e a galinha à cabidela. Um
bolo originário de Pernambuco, mas que posteriormente espalhou-se pelo país é
o bolo de rolo, feito com farinha de trigo e recheio de goiabada. No Maranhão,
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desenvolveu-se o cuxá com base em uma erva africana, a vinagreira, recebe
ainda o caruru e a língua-de-vaca, outra erva.

A  influência  africana  se  estende  principalmente  pela  costa  de
Pernambuco à Bahia. No restante da costa e no interior, há menos influência da
culinária africana. Na costa, são comuns os mariscos, e, em toda a região, as
frutas tropicais. As mais conhecidas são as mangas, mamões, goiabas, laranjas,
maracujás, abacaxis, fruta-do-conde, e cajus (a fruta e a castanha), mas são
muito consumidas também frutas menos frequentes, como o cajá, a ceriguela, a
cajarana, a pitomba e o buriti. O pequi é também comum em algumas partes do
Nordeste, como no sul do Ceará, e é usado em comidas regionais.

Diversas variedades de doce são comumente produzidas a partir dessas
frutas tropicais, assim como musses e bolos.

Centro-Oeste

A  culinária  de  Mato  Grosso  tem  influências  da  culinária  africana,
portuguesa, italiana, síria e com a migração dos últimos anos também de pratos
típicos de outras regiões brasileiras. Pratos considerados bem mato-grossenses
são: Maria Isabel (carne seca com arroz ) o Pacu assado com farofa de couve, a
carne seca com banana-da-terra verde, farofa de banana-da-terra madura além
do tradicional churrasco pantaneiro que se desenvolveu pelas longas comitivas
de gado no pantanal. 

O  peixe  em Mato  Grosso  é  um alimento  farto,  considerado  como  o
principal nas áreas ribeirinhas. Ele pode ser comido frito, assado ou ensopado,
recheado com farinha de mandioca ou servido com pedaços de mandioca. Os
peixes de mais prestígio nas mesas locais são: o Pacu, a piraputanga, o bagre, o
dourado, a cachara, a geripoca, o pacupeva, o pintado, etc.

O povo mato-grossense também aprecia o arroz com pequi, picadinho
de carne com quiabo e a carne assada. Há ainda o Guaraná de ralar usado
principalmente pelos mais velhos, cujo costume é de tomar pela manhã. Para o
café da manhã, vale ainda destacar o Bolo de Arroz e o Bolo de Queijo.

Podemos  destacar  a  variedade  de  doces  e  licores  apreciados  pelos
mato-grossenses.  Temos  como  os  mais  famosos  o  Furrundu  (doce  feito  de
mamão e rapadura de cana), o doce de mangaba, o doce de goiaba, o doce de
caju em calda, o doce de figo, o doce de abóbora, e outros. Como aperitivo
temos o Licor de pequi, Licor de caju, Licor de mangaba, e outros.

O  pequi  é  um fruto  muito  popular  na  culinária  do  estado  de  Goiás,
comido geralmente com o arroz ou frango cozido. O Milho tem uma presença
forte na culinária goiana. Colhido ainda verde, seus grãos podem ser cozidos na
espiga  e  ingeridos  desta  forma,  ou  cortados  e  refogados.  O  milho  verde  é
também o ingrediente principal de diversos pratos, como a Pamonha, o Angu e o
Cural. 

Outro prato tradicional de Goiás é o Empadão goiano, uma torta salgado
sendo seu recheio composto de ingredientes variados e comuns da região, como
o frango,  a  linguiça suína,  o  milho verde e outros.  São muito  apreciados os
derivados da carne suína, como a linguiça, o torresmo, a pururuca e a feijoada. A
culinária goiana teve e tem forte influência da culinária mineira, mas preserva
sua identidade.

O Estado de Mato Grosso do Sul, recebeu muita influência paraguiaia
como a "sopa paraguaia", do nordeste, o uso da mandioca e da farinha torrada.
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Os pantaneiros tiveram grande influência na culinária também como a carne de
caça (Tatu, Jacaré Anta). Também era muito apreciado o macarrão boiadeiro,
uma espécie de sopa com pouco caldo.

      
Maria Isabel Arroz com pequi    Furrundu

Sudeste

Em Minas Gerais, famosas pela denominada cozinha mineira, os pratos
regionais incluem milho, carne de porco, queijo minas, o pão de queijo, o feijão
tropeiro, angu, o tutu à mineira, elaborado a partir de uma pasta de feijão cozido
misturado com a farinha de mandioca, guarnecido com ovos cozidos ou fritos, e
linguiça  frita.  Além  das  quitandas,  que  são  biscoitos  a  base  de  polvilho,
sequilhos, roscas, o famoso pão-de-queijo, e doces à base de laranja-da-terra,
abóbora e mamão. Típico de Minas Gerais é a utilização das panelas feitas de
pedra-sabão.

No estado de São Paulo uma comida típica é o virado à paulista, o qual
é feito com arroz, tutu de feijão (massa de feijão com farinha de mandioca),
couve-de-folhas salgadas e pedaços de carne de porco. Na cidade de São Paulo
é possível encontrar grande variedade de culinárias, da francesa à chinesa. A
cidade de São Paulo é capital gastronômica de projeção internacional, pois lá
existem pratos de diversas regiões do mundo. Os pratos têm principalmente
forte influência libanesa, síria, italiana e japonesa.

O prato local principal no Espírito Santo é a moqueca capixaba (a qual
inclui  principalmente  peixe  e  tomates),  diferente  do  prato  baiano  apenas  no
preparo, pois o último receberia azeite-de-dendê e leite de coco. Além de outras
comidas saborosas que o Espírito Santo oferece, elaboradas a partir de frutos do
mar, que são leves, combinando com o estado, de paisagens leves e bonitas,
como a Torta Capixaba, tradicionalmente servida na Semana Santa. Os pratos
têm forte influência indígena, como o uso da banana-da-terra.

No Rio de Janeiro, uma das comidas típicas é a feijoada, preparada com
vários tipos de carnes suínas e bovinas, salgadas e embutidas e o feijão preto.
Há também o tradicional  filé  com fritas,  um prato a base de batatas-fritas  e
grandes  bifes  de  filé  bovino  grelhados,  como  o  Filé  a  Osvaldo  Aranha,
acompanhado de farofa, arroz branco e alho frito. Na cidade do Rio de Janeiro e
em outras cidades do estado, se encontram variados tipos de restaurantes, com
cardápios  nacionais  e  de  influência  internacional.  No  Rio  de  Janeiro  se
consomem peixes cozidos acompanhados de pirão, conhecido como Peixada à
Brasileira, ou ensopado como a Sopa à Leão Veloso, peixes na brasa ou fritos,
muito consumidos nas áreas de banhos de mar,  e também frango ou galeto
assado na brasa. Os pratos cariocas têm a forte influência africana, indígena e
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portuguesa. Popularmente é muito consumido o refresco a base de chá mate,
servido gelado. 

Feijoada  com  diversos  acompanhamentos:  arroz,  mandioca  frita,
torresmo,  laranja,  caipirinha,  entre  outros.  Ao  contrário  da  já  assentada
concepção do surgimento do prato nas senzalas, feito a partir das sobras de
carne  da  casa-grande  a  feijoada  teria  surgido  no  século  XIX  a  partir  da
adaptação do cozido à portuguesa, prato que remonta ao Império Romano e
encontram seus semelhantes  na Itália,  casouela,  na França,  cassoulet,  e  na
Espanha,  Puchero.  Neste  caso,  os  portugueses  acrescentaram  ao  prato  o
feijão-preto,  pois  a  mistura  de  carnes  com  legumes  e  feijão  era  um  tabu
alimentar para os colonos e, além disso, o rabo, as orelhas e os pés de porco
não eram considerados restos e eram muito apreciados na Europa.

      
Tutu de feijão Torta capixaba Virado à paulista

Sul

No Rio Grande do Sul já é tradicional o churrasco, ou seja, carne bovina
ou ovina,  dispostas  em espetos,  temperadas basicamente  com sal  grosso e
grelhadas em churrasqueiras, a base de carvão ou lenha. No estado de Santa
Catarina,  o  interior  é  de  forte  influência  alemã,  e  no  litoral  a  presença
portuguesa, onde é grande a utilização de peixes marinhos, camarões, e ostras.
A comida  tradicional  do  estado  do  Paraná  é  o  barreado,  carne  cozida  com
legumes  em  panelas  de  barro,  por  vezes  colocadas  debaixo  da  terra  para
cozinharem sob o calor de lenha ou carvão, e comida com farinha de mandioca.

Os pratos são sempre carregados de muita carne bovina e de vinhos,
por conta da grande imigração italiana, que tem forte influência nos pratos.

    
Barreado Churrasco gaúcho Chimarrão
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Folclore e superstições alimentares

A maioria das superstições brasileiras à mesa tem origem portuguesa.
Algumas  tribos  indígenas  evitavam  apenas  comer  seus  animais  totem  e  os
escravos tinham o costume de não deixar restos de comida no prato para que
não pudessem ser utilizados por seus inimigos.

A base das restrições envolve a mistura de comidas e a ingestão de
bebidas após certos alimentos. A salada de frutas, por exemplo, era mal vista
devido a isso. Da mesma forma, a ingestão de cachaça após certos alimentos
como  leite,  mangas,  melancias,  bananas  e  farinha,  ou  o  leite  com  pinhas,
banana-anã, jacas e principalmente, mangas. 

O leite, aliás, por ser visto como um alimento completo não necessitaria
de outros e por isso a mistura faria mal à saúde. Outras restrições envolvem o
comer em excesso que causaria doenças, como o consumo da cana-de-açúcar
e de melancias ao sol e ainda outros alimentos teriam efeitos medicinais, como a
cachaça que cortava os efeitos da gripe e dos resfriados e as frutas cítricas.

Algumas crenças envolviam o credo religioso católico, quando evitavam
falar "nomes feios" à mesa, comer despidas, ou de chapéu, por acreditar que
fosse uma ofensa a Jesus, ao Anjo da Guarda ou a algum santo que estivesse
presente  durante  as  refeições.  Ainda devido  a  religião  era  o  tabu  dos  treze
convivas à mesa,  isso porque durante a Última Ceia,  havia treze pessoas à
mesa.

Em  relação  a  utilização  do  fogão  à  lenha  algumas  superstições
envolviam o acendimento e o apagamento da chama. Por exemplo, a utilização
de papel para acender o fogo, fazia com que a comida ficasse sem sabor. Não
se  devia  apagar  o  fogo  com  água,  ou  pisando-se  sobre  as  brasas,  nem
acendê-lo pelo meio ou atiçá-lo com objetos metálicos. Jogava-se alho ao fogo
para afugentar o diabo quando o fogo estivesse soltando faíscas.

Durante o preparo, há ainda a crendice da boa e da má mão. Ter boa
mão é preparar a comida com qualidade, de forma rápida. Culpa-se a má mão
quando  não  se  acertam  os  temperos  ou  o  preparo.  Ainda  outras  crenças
envolvendo o preparo incluem o mexer a comida em uma única direção e por
uma única pessoa e a proibição de bater na borda da panela com a colher o que
poderia ameaçar o preparo, "fazê-lo desandar".

2. SERVIÇOS E ESTILOS DE MESA

HISTÓRICO

Na corte de Luís XIV, o “Rei Sol”, que governou a França de 1661 até
por  volta  de  1711,  desenvolve-se  a  cultura  cortesã  como  nova  religião  do
Estado. Em vez de missas, o rei realizava festas na corte com todos os objetos
que pudessem marcar a diferença entre o homem cortês e a plebe.

Um deles eram os talheres, que atuavam como um princípio de distinção
social. Neste sentido, pouco mudou até os dias de hoje. As regras de etiqueta no
uso dos talheres revelam poder,  polidez,  civilidade e aceitação entre os mais
refinados. Apesar de ter aparecido mais cedo, guardanapos também estiveram
de fora das refeições por muitos séculos.
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Até o ano 1400, mais ou menos, homens e mulheres assoavam o nariz
ou limpavam a boca nas  próprias  mãos.  As  mesmas mãos que serviam da
travessa coletiva.  Durante  os  séculos  18 e  19,  as  pessoas comuns  comiam
espaguete com as mãos. Quando o garfo foi  inventado, massa virou comida
para  a  realeza  também,  porque  agora  eles  podiam  comer  sem  perder  a
dignidade”, diz a americana Linda Stradley, especialista em culinária.

Talvez tenha sido por  isso que os italianos se interessaram logo por
talhares.  Já no século 16, eles eram os únicos na Europa que comiam com
garfos e facas individuais. Na Inglaterra e França, as mesas só tinham duas ou
três facas e todos serviam-se da mesma travessa, usando as mãos. As sopas
eram colocadas em uma mesma tigela,  de onde bebiam duas,  três ou mais
pessoas.  Talheres eram  tão  raros  que  apareciam  em  testamentos  e  garfos
chegavam a ser malvistos pela Igreja.

HISTÓRIA DOS TALHERES

A faca é o mais antigo dos talheres: foi o Homo erectus, que surgiu na
Terra há 1,5 milhão de anos, quem criou o primeiro objeto cortante,  feito de
pedra, para caça e defesa. Desde então, o homem sempre carregou uma faca. 

Na Idade do Bronze, por volta de 3000 a.C., ela passou a ser feita com
esse metal e a mesma faca utilizada nas caças, para matar ou extrair os couros,
era usada também para descascar frutas e à mesa.

O primeiro a sugerir que cada homem deveria ter um talher para ser
usado exclusivamente à mesa foi o cardeal francês Richelieu (1585-1642), um
fervoroso defensor das boas maneiras, por volta de 1630. 

Com  o  surgimento  do  garfo,  as  facas  passam  a  ter  suas  pontas
arredondadas, o que as tornam mais simpáticas e com menos ares de “armas”.

Ao contrário da faca, a colher já surgiu com o objetivo de ser usada à
mesa. Há registros arqueológicos de artefatos parecidos com mais de 20 000
anos, feitos de madeira, pedra e marfim. 

Mas, no início, a colher era de uso coletivo e parecia uma concha. 
"Quando surgiu o pão, há 12.000 anos, já se usava uma colher para

jogar o caldo sobre ele", afirma o sociólogo Gabriel Bollaffi, da Universidade de
São Paulo (USP).

 A diferenciação dos objetos visa adequar o talher aos vários pratos servidos
numa refeição completa. 
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 A faca para peixe, por exemplo, não tem corte porque a carne é extremamente
macia e ela ajuda a separar espinhas. 

 O  mesmo  vale  para  as  taças.  A utilizada  para  vinho  branco  é  menor  e  a
temperatura  da  bebida  deve  ser  mais  baixa.  Na  organização,  ela  fica  mais
próxima à mão direita porque acompanha o primeiro prato. A taça de água é
maior porque é a mais utilizada. E todas devem ser seguradas pela haste para
evitar o contato com as mãos.

 A disposição dos objetos à mesa é também reflexo de intenções subentendidas,
herdadas ao longo dos séculos. O ato de virar a faca para dentro, por exemplo,
vem da idade média. A intenção do anfitrião é mostrar que está desarmado, uma
espécie de sinal de paz para o banquete.

 O fato de o garfo ficar na mão esquerda e a faca na mão direita vem dos tempos
de Luís XIV. A ordem existe até hoje porque todo o modelo foi concebido para
pessoas destras, já que os canhotos eram discriminados.

MISE EM PLACE

 O Mise-en-place, que significa jogo de cena ou arrumação prévia, nada mais é
que  a  maneira  como  os  objetos  são  distribuídos  à  mesa.  Ao  contrário  da
confusão que algumas pessoas fazem, o objetivo é facilitar a vida de quem serve
e de quem se alimenta. 

 O aparelhamento da mesa de refeições consiste em prepará-la com um forro
protetor, decoração, e os utensílios básicos para o serviço das refeições.

 Estes são basicamente travessas, pratos e talheres, copos e taças. Além desses
outros poderão fazer parte do aparelhamento conforme sejam necessários ao
serviço e aos pratos a serem servidos e ao modo de servir.

 É  o  caso  dos  galheteiros  para  óleo  e  vinagre,  mantegueira,  dos  saleiros,
dos talheres especiais para moluscos, dos descansos para talheres, tigelinha de
lavanda, etc.

TOALHA
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 Ela tem função decorativa somada à de proteger a mesa do calor dos pratos,
arranhões eventualmente causados por talheres e outros acessórios de mesa. 

 A decoração floral não pode exalar perfume e deve ser baixa, de modo a não
impedir o contato visual entre os convidados e não dificultar o serviço.

 Decoração com velas acesas somente à noite, com toalha limpa e sem qualquer
cheiro.

 Uma  toalha  de  fino  artesanato  é  usualmente  reservada  para  refeições  com
menor número de convidados. 

 Para recepção com várias mesas, empregam-se toalhas de boa qualidade em
damasco  ou  outro  tecido  decorado,  principalmente  se  há  que  cobrir  várias
mesas. 

 Podem  ser  usados  sob  a  toalha,  um  forro  de  plástico  ou  uma  toalha  tipo
moletom. 

PRATOS

 De um serviço completo de jantar, apenas os pratos constituem peças básicas: o
prato para o primeiro curso do serviço (a entrada) e o prato pequeno de pão.

 Pratos  para  uma  refeição  formal  nunca  são  inteiramente  lisos,  e  em  geral
ostentam algum tipo de decoração, a mais das vezes colorida, os quais muitas
vezes tornaram famosos seus fabricantes ou o país ou região de origem:l ouça
chinesa, louça da Bavária, etc. Se o prato é decorado com um motivo central
que tem topo e base (Ex.:  uma pequena paisagem campestre),  esse motivo
deve ficar horizontal, a base voltada para o convidado. 

 Se a decoração é um emblema (Ex.: um brasão), este fica direcionado para o
centro da mesa, e se for um motivo apenas decorativo impresso em uma das
bordas (um raminho de flores),  fica na posição 2 horas.  Deve se deixar  um
espaço mínimo de 80 centímetros entre os pratos.

 O prato de serviço ou sous-plat funciona como uma bandeja. É um prato raso
um pouco maior que o prato comum, deixado diante do comensal, e sobre ele os
pratos  são  sucessivamente  colocados.  É  também  chamado  “prato  de
apresentação” e “prato de serviço”. 

 Serve  para  proteger  a  mesa  e  a  toalha  como  um  isolante  do  calor,
principalmente no caso de pratos quentes, além de função decorativa. Utilizado
apenas  em  ocasiões  formais  e  nos  bons  restaurantes,  pode  ser  de  prata,
porcelana colorida, cristais, vidros e cerâmica.

 Usados em situações formais e informais, e mesmo no dia a dia, em família,
como substituto a certos artesanatos de palha usados em casa com a mesma
finalidade protetora.

 Normalmente  o sous-plat não faz  parte  do  jogo de  jantar,  e  tem seu próprio
motivo decorativo. Pratos ou taças para sobremesa têm seu próprio prato de
serviço,  menor  que o sous-plat.  O  talher  da  sobremesa,  depois  de usado,  é
deixado sobre esse pratinho e não dentro da taça.

GUARDANAPO
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 No aparelhamento da mesa,  o  guardanapo é colocado ao lado  esquerdo do
prato, junto aos garfos, ou no pratinho de pão se este estiver sobre o sous-plat,
ou diretamente sobre o sous-plat. É dobrado em mitra, em triângulo ou retângulo
(em  formas  simples,  e  não  com  exageros  de  criatividade,  como  se  fosse
um origami.

 Em uma recepção para almoço, chá ou jantar sentado, guardanapos de pano
como damasco ou linho são a regra,  mas o guardanapo de papel  que imita
esses  tecidos,  comumente  os  substituem  em  ocasiões  informais,  e
principalmente em coquetéis. 

TALHERES 

1. Colher de sopa 2. Colher de sobremesa 3. Garfo de mesa
4. Garfo de sobremesa 5. Garfo de peixe 6. Faca de mesa
7. Faca de sobremesa 8. Faca de peixe

COPOS

 São colocados adiante do prato, ou um pouco para a direita,  no caso de se
desejar  deixar  espaço  para  os talheres de  sobremesa.  São  no  mínimo  dois
copos-de-pé, um maior para água e, à direita deste, outro menor para vinho.

 No caso de serem servidos vinhos, branco e tinto, os copos estarão dispostos
em escala decrescente de altura e capacidade, da esquerda para a direita: o
maior para água, seguido do copo para vinho tinto (que tem tamanho médio) e
do copo destinado ao vinho branco (menor).
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 O  copo  de  vinho  tinto  pode  variar  de  formato: o  menos  bojudo  é
chamado bordalês,  e  o  mais  recurvado  é  o  tipo borgonhês.  Pode  ser
acrescentada à direita uma taça para champanhe, mas se é do tipo “flauta”, será
colocada fora da linha, um pouco para trás. Assim, nesta ordem os copos podem
ser servidos com mais facilidade pelo garçom, pela direita do comensal. 
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DISPOSIÇÃO DOS UTENSÍLIOS  - MODELO

ESTILOS DE MESAS

Etiqueta à mesa é a forma como as pessoas se portam à mesa em
situações  sociais,  de  modo  a  demonstrarem pertencer  à  determinado  grupo
social. Geralmente esses grupos são aqueles de predomínio numa  sociedade,
seja essa um predomínio social, político ou cultural. A etiqueta nos dias de hoje
já está menos rígida, bem mais flexível.

História

As normas de etiqueta à mesa surgiram na antiga França, a qual é até
hoje considerada sinônimo de requinte e refinamento. Quem nunca ouviu falar
dos maravilhosos "menus"  desenvolvidos pelos  franceses,  suas belas  mesas
compostas com bom gosto e classe?

É  importante  salientar  que  as  normas  de  etiqueta  à  mesa  são  as
mesmas, independente do estilo de recepção que você irá realizar, o que irá
interferir na composição da mesa será o cardápio oferecido. Talheres, pratos e
copos sempre estarão dispostos à mesa de acordo com o cardápio que você
preparou.
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Tipos de recepção

Formais (serviço à francesa, serviço à inglesa) 
Informais (serviço à americana, à brasileira) 

Serviço à francesa

Em matéria de etiqueta à mesa, é o mais requintado, deve ser realizado
somente em ocasiões especiais (casamentos, bodas, noivados, quando receber
pessoas formais, como ambiente de trabalho – presidentes, diretores, hóspedes
estrangeiros). São situações protocolares, como numa embaixada por exemplo.

Neste  serviço  devemos  tomar  precauções  dobradas,  nada  pode  dar
errado… O garçom deve estar  impecável  (com uniforme e luvas).  O mesmo
começa servindo a mulher sentada ao lado direito do anfitrião (a convidada de
honra),  em seguida todas as  mulheres,  por  último o  anfitrião.  Deve trazer  a
bandeja à esquerda do convidado, para que ele mesmo se sirva.

Os lugares à mesa são marcados com porta cartões (placement), onde
consta o nome de cada um à frente do local onde deve se sentar. O garçom que
serve  à  francesa  deve  ter  muita  prática,  não  deve  nunca  esbarrar  nos
convidados enquanto serve e nem se encostar à mesa.

As regras básicas são:

1 – Os empregados devem estar uniformizados.
2 – As bebidas devem ser servidas pelo lado direito de cada pessoa sentada à 
mesa.
3 – O pão, assim como todos os pratos do jantar, é servido pelo lado esquerdo e 
retirado pelo mesmo lado.
4 – A entrada deve ser servida no prato.
5 – O prato principal deverá ser servido numa travessa.
6 – A sobremesa, juntamente com seus talheres, deve ser servida pela direita e 
retirada pela esquerda.
7 – As taças e os copos devem ser retirados pela direita, no final da refeição.
8 – O copo de água não é retirado, ficando até o fim da sobremesa.
A disposição dos utensílios na hora de arrumar a mesa é:
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1 – Prato de pão e faca.
2 – Garfo para entrada ou salada.
3 – Garfo de peixe.
4 – Garfo de carne.
5 – Souplast (apoio para o prato 
principal)
6 – Prato principal
7 – Prato para a entrada.
8 – Guardanapo.
9 – Faca de carne.
10 – Faca de peixe.
11 – Faca para entrada ou salada.
12 – Taça de vinho branco.
13 – Taça de champanhe.
14 – Taça de vinho tinto.
15 – Copo de água.



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]         Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

       

Serviço à inglesa

O serviço à inglesa também é um serviço requintado, porém o que o
diferencia é que neste serviço o convidado não precisa pegar os talheres da
bandeja para se servir, pois é o garçom que o fará. É um serviço muito usado
nos restaurantes.

Somente o prato principal é passado entre os convidados o resto dos
pratos são servidos individualmente nos pratos. Enfim…é quando o prato já sai
da cozinha porcionado e decorado individualmente pelo chef.
O serviço sentado à mesa pode ser feito através do serviço à francesa, à inglesa
directo ou indireto (com utilização do carro de serviço/guéridon), à russa ou à
americana. 
Serviço à inglesa (direto)

Tal modalidade teve origem há centenas de anos e derivou do costume
inglês,  cultivado  pelo  próprio  dono  da  casa  (Lord),  de  servir  ele  mesmo  a
refeição a seus familiares e convidados.

O  serviço  pode  ser  bastante  rápido,  exigindo  grande  habilidade
profissional do garçom. É usado algumas vezes em restaurantes e buffets. O
garçom apresenta-se com a travessa pelo lado esquerdo,  servindo a comida
com o uso de garfo e colher na mão direita (sistema alicate).

Serviço à inglesa indireto ou ao guéridon

O garçom traz travessas e apresenta-as ao cliente pelo lado esquerdo.
Depois, coloca-as sobre o guéridon. Em seguida, serve a comida em um prato
vazio que está no guéridon, usando uma colher na mão direita e um garfo na
esquerda e, pela direita, serve o prato com a comida. O repasse é feito pelo
sistema à inglesa direto.

A disposição dos pratos no guéridon é a seguinte: a travessa principal
fica à direita, os acompanhamentos à esquerda e os pratos vazios no centro. O
serviço pode ainda ser utilizado com o auxílio de um carrinho/buffet. Praticado
essencialmente para entradas e sobremesas.
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No serviço a Francesa, para arrumar de maneira adequada os
pratos devem estar à distância de dois dedos da borda da mesa.
Os talheres devem sempre estar nas laterais dos pratos (garfos à
esquerda; facas á direita com o gume para dentro; e colheres à

direita das facas), em distâncias equivalentes e na ordem de uso.
Os copos e taças, devem estar sempre à direita em diagonal com

relação às facas. Para ocasiões super especiais que envolvam,
entrada, prato principal e sobremesa é necessário ter um

faqueiro completo, lembrando que os talheres não envolvidos na
refeição são retirados logo após o pedido, mas como não é nosso
caso, fazemos coisas simples, porém de bom gosto, apenas siga

a ordem do garfo, faca, colher (se for o caso), copo e taça.
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Serviço à americana ou buffet

É o serviço  no  qual  o  prato  vem preparado  e  decorado  da cozinha,
sendo apresentado ao cliente diretamente.

Serviços Volantes
Ao  tratarmos  dos  tipos  de  serviços,  devemos  lembrar  que  existem

basicamente dois tipos, ou as pessoas sentam-se à mesa ou ficam em pé.
O  serviço  volante  é  usado  quando  se  recebe  grande  número  de

convidados  e  é  impossível  sentá-los  a  mesa,  ou  mesmo  para  garantir  a
informalidade do evento.No entanto,  é  de bom tom providenciar  cadeiras  ou
poltronas para acomodar senhoras e pessoas idosas.

A mesa deve ser arrumada com as travessas de iguarias antes que os
convidados  a  ela  se  dirijam.Numa  ponta  da  mesa  posicionam-se  os  pratos
empilhados, com o cuidado que cada pilha contenha no máximo dez pratos.

Os talheres também devem ser arrumados. Quando escolher o cardápio,
tenha cuidado em selecionar  comidas  que  dispensem o  uso  de facas,  e  os
guardanapos podem ser de papel.

Serviço à brasileira
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É o  tipo  de  serviço  que  mais  estamos  acostumados,  é  o  tradicional
serviço familiar que realizamos em nossas casas. A mesa deve ser arrumada
com toda a elegância, pois mesmo sendo pessoas mais íntimas, deve–se ter o
capricho  de  distribuir  tudo  da  melhor  forma  possível.  Nesse  serviço  não
utilizamos garçom, pois as travessas podem estar à mesa.

Os anfitriões têm três opções:
Servir todos os convidados – ou repetir travessas – ou usar o aparador e

deixar  os  convidados se  servirem à vontade,  antes  de sevir  outra  travessas
tenha o costume de retirar os objetos sujos. 

Em  restaurante,  consiste  em  preparar  as  travessas  de  comida  na
cozinha conforme os pedidos, cabendo ao garçom a tarefa de transportá-las até
o salão do restaurante  e colocá-las no meio  da mesa,  para  que os clientes
possam servir-se à vontade, com ou sem a ajuda do profissional. Serviço feito
pela direita.

Serviço de prato pronto / empratado

Modalidade mais usada em bons hotéis e restaurantes da alta cozinha.
Consiste  na  montagem  e  decoração  dos  pratos  na  cozinha  e  em  sua
apresentação já prontos ao cliente.

Existem basicamente dois tipos desse serviço: o “simplificado”, em que
são usados pratos de tamanho normal, redondos ou de outros formatos, e o
“sofisticado”,  em que se usam pratos  de tamanho maior,  cobertos  com uma
tampa denominada cloche.  Em ambos os casos, o serviço é feito pela direita.

Serviço à russa
Essa modalidade de serviço, como o próprio nome diz, deve sua origem

aos imperadores russos, também conhecidos como czares, e foi introduzida na
Europa Ocidental  pelos diplomatas russos e por  alguns chefes de cozinha e
maîtres d’hôtel que trabalhavam nas cortes. 

É  um  tipo  de  serviço  inadequado  aos  tempos  modernos,  por  isso,
praticamente  extinto.  Consiste  em apresentar  aos  convidados  ou clientes  as
travessas com grandes peças inteiras, como carnes, peixes e aves, que devem
ser trinchadas e servidas à frente dos clientes.

Como servir à mesa

A pessoa que servirá a mesa (o dono da casa, copeira ou garçom) deve
estar com aparência impecável. Deve ter boa postura, jamais se curvar sobre o
convidado (roupa sempre limpa, pois higiene é fundamental). A toalha também
deve  estar  limpa  e  bem  passada.  A mesa  bem  arrumada,  tudo  deve  estar
impecável.

Começa-se pela entrada (sopa, salada…). Se for sopa, prato fundo ou a
taça de consomê (poderá vir cheio para mesa). Se a entrada for fria, poderá
estar no prato e à mesa, antes dos convidados sentarem. Senão, será servida
pelo lado esquerdo após se sentarem. 

As bebidas são servidas pelo lado direito e de acordo com os pratos.
Nunca encha até a boca os copos (somente 2/3 da taça). 
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A primeira travessa é levada pelo lado esquerdo do convidado (se for à
francesa ele mesmo se serve).  Os pratos sujos devem ser retirados também
pelo lado esquerdo. Os pratos limpos sempre entram pela direita do convidado.

Servir homens e mulheres partindo sempre da convidada de honra.
Evite fazer pilhas ao retirar os pratos, primeiro são retirados os pratos e

depois os copos. Ao terminar a refeição, o café pode ser servido à mesa ou na
sala de estar. 

Dicas para comer alimentos difíceis

• Alcachofra: Se vier inteira, acompanhada de molho a vinagrete, é desfolhada
com as mãos. À mesa, costuma servir-se somente o coração da alcachofra. 

• Alface:  Não é cortada com a faca. Devemos sempre escolher o miolo para
servirmos à mesa. 

• Caviar: Quando servido na hora de drinques, como canapé, come-se com os
dedos. Quando servido como entrada, é apresentado sobre blocos de gelo e
acompanhado de torradas. Pegamos a torrada e colocamos um pouco na sua
extremidade para saborearmos com sobriedade e prazer. 

• Consomê: Se houver pedacinhos de torradas, come-se com a colher e depois
se leva à xícara de consomê aos lábios para beber o líquido. 

• Coquetel de  camarão:  Servido em recipiente  próprio,  com lugar  para gelo
moído na parte inferior. Come-se com colher de sobremesa na mão direita e
garfo de peixe na mão esquerda. Se houver camarões graúdos, devem estar
descascados, se estiverem sobre a borda da taça, devem ser colocado dentro
da taça e cortados com a colher antes de levá-los à boca. 

• Escargots:  São  servidos  em  pratos  especiais,  com  cavidade  para  cada
unidade. Devem ser segurados por uma pinça própria na mão esquerda e
com garfo próprio na mão direita retira-se o conteúdo para comê-lo. 

• Macarrão e  massas em geral:  Deve-se comer só com o garfo. No caso do
espaguete. Segundo Cláudia Matarazzo, ao contrário do que muitos pensam
não é elegante usar a colher para ajudar a enrolar o macarrão. 

• Frutas: 
• Abacate – deve ser servido à mesa como creme. 
• Abacaxi – descascado e cortado em rodelas, come -se com garfo e faca de

sobremesa 
• Cereja – deve comer com um garfo de sobremesa 
• Caqui – com garfo e faca de sobremesa. 
• Ameixa – comer com um garfo e uma faca de sobremesa 
• Laranja – descascada, come -se com garfo e faca de sobremesa. 
• Mamão –  Deve  ser  descascado,  fatiado  ou  picado  em  forma  de  cubos,

come-se com garfo de sobremesa. Quando com casca e a metade, come -se
com colher de sobremesa. 

• Manga – a melhor maneira de servir a manga é cortadas em cubos. Come -se
com garfo e faca de sobremesa. 

• Melão – é apresentado em fatias com a casca. Firmando a fatia com o garfo,
separa-se pedacinho a pedacinho da polpa para comer. 

• Pêssego –  com  a  faca  e  garfo,  descasca-se,  vai  cortando  e  comendo
pedacinho por  pedacinho,  não se  leva o  caroço à  boca quando estiver  à
mesa. 
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• Uva – Servir em cachos já lavados cuidadosamente. É necessário porém uma
tesoura própria para cortar os galhos. Come-se como as cerejas. 

Flores, frutas, cores e arranjos

Alguns componentes de decoração contribuem para dar o tom na sua
recepção.  O  item  de  cores  é  um  item  que  traduz  a  essência  de  um
acontecimento,  elas  estão  nas  flores,  frutas  toalhas  e  louças.  Para  saber
escolher, dosar e combinar é necessário conhecer o significado de cada cor e o
impacto que podem causar no ambiente. Confira:
-  Vermelho -  é  o matiz  mais  dramático que existe.  Transmite  energia e  tem
visualização rápida, pode surtir um belo efeito, por isso deve ser utilizado com
moderação.  As  flores  mais  utilizadas  com  essa  cor  são  as  rosas,  tulipas,
gérberas, crista de galo. 
- Laranja – tem quase a mesma intensidade do vermelho, transmite otimismo e
alegria. Duas flores com essa cor são utilizadas atualmente, o girassol e o lírio. 
- Rosa – Ideal pára dar um ar romântico à ocasião, traz suavidade ao ambiente,
excelente  para  casamentos.  As flores  mais  usadas com essa cor  são:  rosa,
amarílis, dália, angélica. 
- Amarelo – transmite idéia de riqueza afinal, é a cor do ouro. Ligados a ela
sentimentos  de  força,  entusiasmo  e  trazem  positivismo  ao  ambiente.  Lírios,
girassóis, narcisos, crista de galo, palmas são as flores que mais prestam às
decorações. 
-  Verde – essencial em qualquer arranjo, é uma das cores que mais lembram
harmonia e paz. São inúmeras as plantas que se prestam à decoração, entre
elas as dracenas, ciprestes, eucalíptos, samambaias, avencas, etc. 
-  Azul – leva otimismo e esperança ao ambiente e as flores mais comuns nas
decorações são: jacintos, papoulas, agapantos, etc. 
- Branco – indispensável até mesmo para compor um arranjo com outras cores,
é a cor da paz. Copos de leite, rosas, lírios, boca de leão e orquídeas dão a vida
e harmonia às outras flores do arranjo. 

Obtido em "http://pt.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_%C3%A0_mesa"

3. CARDÁPIO DO ADULTO

Reflexão: Para você, o que é uma alimentação saudável?

Qual é a importância de ter bons hábitos alimentares?

Uma boa alimentação é aquela em que só se comem frutas e verduras?

Uma alimentação saudável é aquela que atende todas as exigências do
corpo,  ou  seja,  não  está  abaixo  nem  acima  das  necessidades  do  nosso
organismo. Além de ser a fonte de nutrientes, a alimentação envolve diferentes
aspectos, como valores culturais, sociais, afetivos e sensoriais. 
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As pessoas, diferentemente dos demais seres vivos, ao alimentar-se não
buscam apenas suprir as suas necessidades orgânicas de nutrientes.

Não nos “alimentamos de nutrientes”, mas de alimentos palpáveis, com
cheiro,  cor,  textura  e  sabor,  portanto,  o  alimento  como  fonte  de  prazer  e
identidade  cultural  e  familiar  também  é  uma  abordagem  importante  para
promover a saúde por meio da alimentação.

Uma alimentação saudável deve ser: 
• Variada:  que  inclui  vários  grupos  alimentares,  a  fim  de  fornecer  diferentes

nutrientes.
• Equilibrada: respeitando o consumo adequado de cada tipo de alimento
• Suficiente: em quantidades que atendam e respeitem as necessidades de cada

pessoa.
• Acessível:  baseada  em  alimentos  in  natura,  produzidos  e  comercializados

regionalmente  (acessibilidade  física),  que  são  mais  baratos  que  alimentos
industrializados (acessibilidade financeira).

• Colorida: mais adequada será em termos de nutrientes. Além de assegurar uma
refeição variada, isso a torna atrativa, o que agrada aos sentidos, estimulando o
consumo de alimentos saudáveis

• Segura:  Isenta  de  contaminantes  biológicos,  físicos  ou  químicos  ou  outros
perigos que comprometam a saúde do indivíduo ou da população.  Respeitar
regras de higiene e manipulação de alimentos.

Dieta mediterrânea 

De  acordo  com  a Oldways  Preservation  &  Exchange  Trust, uma
reconhecida organização sem fins comerciais que realiza estudos sobre ciência
nutricional  e  alimentação  saudável,  o  conceito  de  dieta  mediterrânica  foi
introduzido em 1993 pela Oldways, pela Escola de Saúde Pública de Harvard e
pela Organização  Mundial  de  Saúde.  Baseia-se  num  conjunto  de  tradições
alimentares  de  países  do  mediterrânico,  como  a  Grécia,  Itália,  Espanha  e
Portugal. 

Esta dieta inclui, essencialmente:
> Azeitonas e azeite
> Grãos inteiros, especialmente em pães e cereais em vez de massas
> Muito pouca carne vermelha
> Peixe e mariscos
> Queijos, mas pouco leite
> Bastantes vegetais
> Legumes e frutos secos
> Vinho tinto

PIRÂMIDE MEDITERRÂNEA
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As pessoas que vivem nesta área do mediterrânico tendem a comer
alimentos  ricos  em  gordura,  mas  também  têm  uma  incidência  menor  em
doenças cardiovasculares e câncer que em outras partes do mundo. 

Este  fato  não  é  comum,  já  que  as  dietas  ricas  em  gorduras  estão
normalmente  relacionadas  com  maiores  índices  de  morte  provocados  por
doenças de origem alimentar. Esta diferença pode estar relacionada com o uso
praticamente exclusivo de azeite em detrimento de outros tipos de gordura. 

Contudo,  esta  diferença  deve-se  à  dieta  como  um  todo  e  à  sua
complexidade nutricional, e não apenas ao uso de azeite. A dieta mediterrânica é
também muito rica em fibras e antioxidantes derivados de vegetais, legumes e
frutos secos e pobre em gorduras saturadas. Consome-se muito pouca carne
vermelha e leite, exceto em queijos e iogurtes.

Como começar uma dieta mediterrânica 

Não  é  necessário  viver  na  Grécia,  Itália  ou  Portugal  para  ter  uma
alimentação mais saudável, de acordo com a dieta mediterrânica.

A Oldways concebeu  uma  pirâmide  específica  para  este  tipo  de
alimentação que o ajuda a escolher quais os alimentos melhores para a saúde. A
base da pirâmide é formada por alimentos como pão, cereais, massas, batatas e
arroz. Frutas, legumes, vegetais e frutos secos são outra parte importante da
sua dieta  diária,  juntamente  com pequenas quantidades de queijo,  iogurte  e
azeite.  Aves,  peixe  e  ovos  são  consumidos  numa base  semanal  e  a  carne
vermelha apenas uma vez por mês. 

A Oldwayssugere ainda que se deve beber seis copos de água por dia,
juntamente com um consumo moderado de vinho tinto.  A dieta mediterrânica
permite até um doce por semana. 

Coma vegetais - bastantes vegetais -  Nunca é demais insistir  neste ponto.
Todas  as  dietas  saudáveis  incluem  bastantes  vegetais.  Muitas  pessoas  do
mediterrâneo consomem cerca de 450 g de vegetais diariamente. Os vegetais
verdes são particularmente ricos em antioxidantes e de baixas calorias. Prepare
pratos vegetarianos e saladas várias vezes por semana.
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Opte por grãos integrais -  Elimine o pão branco refinado e massas da sua
dieta.  Os  grãos  inteiros  e  cereais  são  ricos  em fibras,  para  além de  serem
deliciosos. Batatas, arroz e polenta são também utilizados como substitutos de
amido.

Coma aves e peixe -  O peixe contém gorduras ricas em ómega 3 que são
excelentes para o coração e cérebro, podendo ser uma das principais razões
porque a dieta mediterrânica é considerada com um exemplo de alimentação
saudável.  Além  do  mais,  o  peixe  é  pobre  em  gorduras  e  calorias  e  uma
excelente fonte proteica. As aves e ovos são também uma fonte aceitável de
proteínas. Coza ou grelhe o peixe e aves, não os frite. Os fritos, sendo alimentos
pouco saudáveis, não encaixam neste modelo mediterrânico.

Iogurte e queijo são fontes de cálcio  - Ingira algum tipo de iogurte light e de
queijo  todos  os  dias.  Pode  mesmo  fazer  um  complemento  para  iogurte  ou
saladas com tomate e queijo branco.

Limite o consumo de carne vermelha -  A carne vermelha possui gorduras
saturadas pouco saudáveis para o coração, não existindo muito espaço para
bifes e hambúrgueres nesta dieta, apenas uma refeição por mês. Substitua os
hambúrgueres gordurosos do Mcdonald's ou Burguer King por hambúrgueres
caseiros  de  frango.  Junte  alface,  cebola  e  tomate  para  uma  refeição  mais
completa.

Descubra  os  legumes  e  frutos  secos  -  Os  legumes  são  ricos  em  fibras,
proteínas  e  outros  nutrientes  que  podem  substituir  uma  refeição  completa.
Escolha  feijão,  favas,  grão  e  outros  legumes  secos.  Os  frutos  secos
complementam na perfeição uma refeição de legumes.

Fruta fresca como sobremesa - Evite bolos de pastelaria, bolachas e biscoitos.
As frutas possuem poucas calorias e são ricas em vitaminas e outros nutrientes
essenciais.

Água e Vinho - A pirâmide mediterrânica inclui, para uma alimentação saudável
completa, seis copos de água por dia e um ou dois copos de vinho tinto. A água
é boa para todos, mas não ingira vinho tinto se estiver grávida, for menor de
idade ou se a ingestão de álcool põe-lo a si ou aos outros em risco.

Substitua o óleo que utiliza por azeite -  Provavelmente não quer adicionar
mais calorias á sua dieta, por isso use azeite em vez de manteiga, margarina ou
molhos para saladas. O azeite é ainda excepcional para cozinhar. 

Ervas -  Em  primeiro  lugar,  o  que  são  ervas  aromáticas  e  especiarias?  As
especiarias derivam das raízes, casca, botões e frutos das plantas. As ervas
aromáticas são normalmente retiradas das folhas de uma variedade de plantas.
Ambas  retêm  a  sua  potência  durante  longos  períodos  de  tempo  se  forem
armazenadas convenientemente. A fitoterapia pode ser vista como a precursora
da farmacologia moderna – aliás, muitos medicamentos modernos são derivados
das plantas. Portanto, incluir sabores herbários na dieta diária pode fazer uma
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grande diferença na sua saúde alimentar.  As ervas aromáticas  e especiarias
podem ajudar a digestão, infecções respiratórias, reumático e podem ajudar a
melhorar  o  apetite,  o  trato  urinário,  insônias,  bem  como  os  sintomas  de
constipação ou gripe. 

No entanto, como as ervas aromáticas e especiarias são consumidas em
quantidades  pequenas  em  relação  a  outros  alimentos,  é  um  pouco  injusto
comparar o seu conteúdo nutritivo numa base por refeição. Por exemplo, mesmo
que muitas ervas tenham um alto teor de vitamina C, não se chega nada perto
das necessidades diárias com um ramo de salsa numa tigela de sopa. 

Contudo,  quando  se  mergulha  um pouco  mais  fundo  e  se  vêem os
potentes  componentes  das  plantas  nas  ervas  aromáticas  e  especiarias,
conhecidos como fitoquímicos e bioativos, a erva é mesmo muito mais verde.

Em reconhecimento dos enormes benefícios das ervas e especiarias, os
especialistas  sugerem alterações nos manuais  de educação nutricional,  para
que  recebam atenção  específica,  como nos  tempos  passados.  Propõem um
novo tipo de pirâmide alimentar, com as ervas na maior parte da camada inferior
de outros alimentos altamente protetores “ para serem comidos em variedade e
quantidade”.

Como adotar o “5 ao Dia” – dicas para o dia-a-dia 

Dê preferência  para  os  produtos  da estação,  pois  são mais  baratos,
saborosos e mais ricos em nutrientes. Em alguns lugares, como as feiras livres,
são mais frescos. Esses alimentos são perecíveis, por isso a compra deve ser
realizada  em  pequenos  intervalos  (em  geral,  semanalmente),  na  quantidade
suficiente até a próxima compra.

 Incremente suas refeições com frutas, legumes ou verduras. As frutas
podem  ser  usadas  para  enriquecer  e  dar  um  toque  diferente  nas  saladas.
Algumas  verduras  ou  legumes  podem  ser  cozidos  juntos  com  o  arroz  (ex:
brócolis,  agrião,  tomate),  com  algum  tipo  de  carne  (agrião  ou  cenoura)  ou
acrescentados  à  farofa  (couve  ou  cenoura).  Eles  conferem  cor  e  sabor  às
preparações,  aumentam  o  teor  de  vitaminas  e  minerais  e  permitem  maior
variedade no cardápio do dia-a-dia.
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 Varie  o  tipo  de  corte  e  a  forma  de  preparo  das  frutas,  legumes  e
verduras  para  estimular  o  consumo,  principalmente  entre  as  crianças.  Deixe
sempre à mão frutas prontas para serem consumidas, isto é, higienizadas e em
lugar visível. Não há quem resista a um prato de frutas coloridas e saborosas.
Sempre que possível, coma frutas, legumes e verduras crus e/ou com casca
(desde  que  devidamente  higienizados):  eles  fornecem  menos  calorias  por
porção e são mais ricos em fibras.

Agrotóxicos e aditivos químicos 

Os agrotóxicos são quaisquer produtos de natureza biológica, física ou
química que têm objetivo de exterminar pragas ou doenças que ataquem as
plantações. Os agrotóxicos podem ser:
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Pesticidas ou praguicidas – combatem insetos em geral.
Fungicidas – atingem os fungos.
Herbicidas – eliminam as plantas invasoras ou daninhas.

Os  aditivos  químicos  são  inseridos  no  alimento  pela  indústria,  e
possuem tipos, funções e riscos diferentes, segundo a tabela abaixo:
 

Alimentos funcionais
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DICAS CULINÁRIAS -  COMO PREPARAR 
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Limpar 

• As verduras devem ser lavadas folha por folha, em água corrente, deixando 
• correr no sentido da folha para o talo, para uma melhor higienização.
• Após a higienização você deve fazer a desinfecção das verduras. 
• Para isso, coloque as folhas lavadas numa vasilha limpa com 1 litro de água

tratada ou fervida e acrescente 1 colher de sopa de água sanitária (ou 2 gotas
de hipoclorito de sódio).

• Deixe de molho por trinta (30) minutos.
• Escorra a água. Lave com água tratada ou filtrada.
• Os  legumes  e  as  frutas  devem  ser  lavados  antes  de  serem  utilizados,

principalmente se forem consumidos na forma crua. Não lave com sabão, ele
retira a proteção natural dos alimentos, use uma escova própria.

Descascar 
• Utilize facas de aço inox e evite as de ferro.
•  Quando descascar as frutas e legumes, retire as cascas bem finas e rentes,

pois as vitaminas se encontram em maior quantidade perto da casca.

Picar 
• Corte os alimentos pouco antes de serem utilizados, para não perderem parte

do valor nutritivo.
• Evite picar os alimentos em pedaços muito pequenos antes do cozimento,

prefira cozinhá-los inteiros.

Preparar 
•  Ao iniciar o preparo dos alimentos, lave bem as mãos com água e sabão. 
• use luvas descartáveis se necessário e para proteger as mãos, caso haja

algum ferimento ou ferida, e nunca use-as próximo ao fogo.
•  Prepare os alimentos no dia em que for consumi-los. Evite deixá-los prontos

dias antes.
•  Procure consumir o alimento assim que estiver pronto.
•  Evite deixar o alimento muito tempo em temperatura ambiente, antes e após

sua preparação, pois estragam com facilidade.
•  Quando  cozinhar  vegetais,  use  pequena  quantidade  de  água  fervente  e

conserve  a  panela  tampada  para  evitar  perda  de  vitaminas.  Prefira  os
vegetais cozidos no vapor.

•  Não utilize bicarbonato de sódio no cozimento de vegetais verdes escuros

(ex: brócolis), pois o bicarbonato retira parte das vitaminas dos alimentos.
•  Utilize pequena quantidade de óleo, dê preferência a preparações cozidas,

assadas, grelhadas e refogadas. Se for usar óleo ou azeite, adicione-o após o
cozimento.

• Evite as frituras 
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Cozimento a vapor

Algumas dicas de utilização 

 Ao acondicionar os alimentos previamente temperados para o cozimento,
os mesmos devem ser  dispostos sem serem pressionados,  permitindo
assim, um espaço para uma melhor circulação do vapor úmido entre eles;

 O  alimento  não  pode  encostar  na  água  durante  o  cozimento.  Tome
cuidado com a altura da cesta para que ela não fique mergulhada na
água;

 Dê ainda mais sabor aos alimentos acrescentando ervas, gengibre, alho,
folha de louro ou especiarias á água. Se você preferir, substitua a água
por sucos, vinho ou leite;

 Feche a panela hermeticamente para evitar a perda de vapor, mantendo
assim o aroma, a cor e a consistência do alimento. Evite abrir a panela
durante o cozimento, pois isso pode interromper a circulação do vapor.

 Mantenha sempre uma chaleira de água fervente pronta para se a água
secar;

 Peixes ideais para cozimento no vapor: linguado, salmão e as variedades
da pescada.

 Observe o tempo médio de preparo de alimentos no vapor:

DICAS CULINÁRIAS

 Não jogue fora folhas de cenoura, de rabanete ou de batata doce. Com
elas, prepare refogados, sopas, coloque na farofa ou faça bolinhos. As
folhas verdes-escuras são uma importante fonte de vitaminas.
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 Aproveite a água do cozimento de verduras e legumes para usar quando
cozinhar feijão, arroz ou use como caldo para sopas. Muitas vitaminas
ficam na água. Não as jogue fora! 

 Nas preparações das receitas, acrescente farelo de trigo, aveia, fibra de
soja, farinha de trigo integral e etc. As receitas preferidas vão ficar muito
mais nutritivas.

 Prepare  a  quantidade  certa  de  sucos  e  saladas  para  cada  refeição.
Procure  consumi-las  o  mais  rápido  possível,  para  não  perder  as
vitaminas.

 Prefira  verduras,  frutas  e  legumes  bem frescos,  pois  tem mais  poder
nutritivo.

4. Cardápio da criança e adolescente

As  quantidades  de  alimentos  mudam  de  acordo  com  a  idade.  Não
podemos oferecer para uma criança a mesma porção de um adulto. Seguem
alguns valores de per capitas de alimentos abaixo:

Cereais Adulto Infantil Escolar

Arroz
30-120g
20g (sopa)
40-50g (eventos)

12-15g 30-60g

Feijão
30-120g
25-30g (sopa) 10-15g 30-40g sopa

Macarrão
30-80g 
 

      
12-15g

30-40g(sopa)
45-60g 
(macarronada)

Farinha de 
mandioca

30-50g 10-15g -

Farinha de milho 40g (farofa) 5 a 8g(farofa) -
Baião de dois 30-60g(feijão) e

30-60g (arroz)
-           35 a 45g

Amido para 
mingau

3 a 5%- mingau ralo
5-7%-mingau médio

3 a 5%-mingau
ralo
5-7%- mingau 
médio

3 a 5%- 
mingau ralo
5-7%-mingau 
médio

Biscoito cream 
craker ou Maisena

- - 30-40g

Frutas Adulto Infantil Escolar

Abacate 100g - -
Banana 01 unidade (120g) 40-50g -
Melão 150g - -
Melancia 250g - -
Maçã 1 unidade (90-120g) - -
Mamão 150g - -
Manga 1 unidade - -
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Salada de fruta 80 a 100g 12-20g 150 a 250g
Frutas - - 50 a 100g
Uva 120g - -
Frutas carnudas 100 a 180g - -

Vegetais Adulto Infantil Escolar
Alface 50 a 70g - -

Acelga 50 a 80g - -

Batata inglesa ou 
doce

150 a 200g
sautée e frita

6 a 10g -

Beterraba 80g cozida
50g crua

- -

Cenoura 60-80g cozida
60g crua

- -

Chuchu 80-100g salada - -

Couve manteiga 80 a 100g - -

Tomate 80 a 100g
35g - salada mista

- -

Vegetais para 
sopa

- 15 a 25g -

Salada crua ou 
cozida

100 a 170g 10 a 15g -

Folhas 5 a 8g(sanduíches)
10 a 30g (mista)

- -

Alimento Adulto Infantil Escolar

Carnes, peixes e 
aves para 
preparações em 
geral

100-250g1
150 a 200g

34 a 40g 20-30g(sopa)

Carne moída 80-120g - 20-40g
Filé de peixe 100g vatapá / 100g - -
Filé de frango 30 a 50g/ lasanha, 

panqueca/ 100g
- -

Alimento Adulto Infantil Escolar

Alho 1g a 1,5g 0,05 a 0,10g 0,3 a 0,5 g

Sal
Calculado 
sobre o peso da 
porção antes da 
cocção

Arroz e macarrão:2-3%
Carnes em geral, feijão,
cuscuz, farofa: 1 a 2%
Batata frita, ovos, 
pipoca: 0,30 a 0,5g
4g de sal/dia:0,5g arroz,
0,3g macarrão, 0,8 a 1g
carne, 0,3g hortaliças, 
0,5g feijão, etc

- -

3 a 5ml refogados
2ml frituras em 

- -
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Óleo

antiaderente, 
5 a 10ml frituras em 
utensílios que não são 
antiaderentes
5ml feijão sem carne 
3ml feijão sem carne
5-7ml arroz
20 a 30ml para todas as
preparações

Cuidados adicionais a serem observados no preparo da alimentação da
criança pequena (até 1 ano)

• Lavar sempre as mãos antes de preparar qualquer alimento
• Utilizar alimentos frescos (hortaliças, frutas e carnes)
• Lavar bem as frutas e hortaliças e descascar, se for o caso
• Utilizar o mínimo de água na cocção 
• Utilizar pouco sal e açúcar nas preparações
• Quanto ao tempero, são permitidos salsa, cebolinha, cebola e alho, evitando

os temperos industrializados
• Cozinhar  os  alimentos,  deixando-os  bem  macios,  evitando  a  cocção

prolongada, que destrói boa parte das vitaminas
• Acrescentar  uma  colher  de  chá  de  óleo  vegetal  no  preparo  da  papinha

salgada
• Peneirar as preparações (consistência pastosa), nunca liquidificar. Contudo

na fase inicial, quando a mastigação é bastante limitada, a carne pode ser
liquidificada para melhor aproveitamento. 

• Alimentos que devem ser evitados: Alimentos crus, de difícil mastigação,

frituras,  lingüiça,  milho integral,  feijão com casca,  batata  frita,  frutas com
sementes,  pipocas,  leite  de  vaca fresco,  clara  de ovo,  tomate,  mariscos,
amendoim,  farinha  de  trigo,  chocolate,  carne  de  porco,  enlatados,
embutidos, mel, aveia, açúcar branco, doces, presunto, espinafre, beterraba,
chás, cafés, refrigerantes, adoçantes e sucos artificiais.

Após o primeiro ano de vida: 

• Introduzir novas texturas e sabores gradualmente
• Ampliar  a  experiência  da  criança  com novos  alimentos  e  no  máximo de

formas possível
• Oferecer alimentos individualmente e não apenas na forma de misturas, para

que  a  criança  aprenda  a  apreciar  e  distinguir  os  alimentos  pelas  suas
próprias texturas e sabores.

• Procurar sempre oferecer um alimento novo junto com outro já bem aceito e
familiar para a criança
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• Fazer adaptações no cardápio da família, em relação a alimentos duros e
difíceis de mastigar, para evitar que a criança se engasgue.

• Se a criança rejeitar o alimento, oferecê-lo em outro momento, feito de outra

forma.
• Incluir alimentos coloridos, que chamem a atenção da criança.
• Oferecer  alimentos que a criança possa pegar  e deixar  que ela suje,  se

“lambuze”, pois faz parte do aprendizado dela 
• Evitar condimentos e usar sal com moderação
• Observar em que hora do dia a criança aceita melhor os alimentos, e tentar

adequar seu esquema alimentar.
• Evitar oferecer alimentos quando a criança estiver cansada ou agitada.

Alimentação do escolar e adolescente

• Aumente e varie o consumo de verduras e legumes (5 porções diárias) 
• Ofereça  feijão,  acompanhado  com  suco  de  limão,  laranja  ou  acerola  (4

porções por semana). 
• Evite  alimentos  gordurosos.  Prefira  preparações  assadas  ou  cozidas

(Máximo 1 porção por semana). 
• Diminua  o  sal.  Evite  temperos  prontos,  alimentos  enlatados,  mortadela,

presunto e linguiça. 
• Procure  oferecer  três  refeições  e  dois  lanches  por  dia.  Para  os  lanches

prefira frutas. 
• Oferecer  doces,  bolos,  biscoitos  recheados  no  máximo  02  vezes  por

semana. 
• Evite o consumo diário de refrigerantes!
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• A criança deve comer devagar e mastigar bem os alimentos. Evite comer
enquanto assiste TV. 

• Acompanhe o peso do seu filho! Peça para a equipe de saúde anotar na

caderneta. 
• Estimule seu filho para que seja ativo.

5. Cardápio da gestante

Recomendações gerais - Guia alimentar – CGPAN/MS (2005)

• Fazer pelo menos três refeições por dia (café da manhã, almoço e jantar) e
dois lanches saudáveis por dia. Não “pular” refeições.

• Utilizar as porções diárias recomendadas por grupos de alimentos.
• Ficar atento ao consumo extra de alimentos gordurosos e doces.
• Diminuir a quantidade de sal na preparação, à mesa (saleiro) e alimentos

industrializados (glutamato monossódico).
• Beber de 6 a 8 copos de água por dia
• Atividade física leve a moderada entre 4 e 6 meses, evitando no primeiro e

último trimestre.
• Abstenção de fumo, álcool e outra drogas.
• Reforçar a necessidade de fracionamento alimentar e evitar jejum prolongado
• Dar  preferência  aos  carboidratos  complexos  e  integrais  quando  possível

como cereais (farelo de aveia, pães, massas e milho);
• Limitar  o  uso  de  carboidratos  simples  como  sacarose  e  glicose  (açúcar

refinado ou mascavo, refrigerantes, mel e doces em geral);
• Os adoçantes e produtos dietéticos podem ser  utilizados com moderação

(aspartame, stévia) no caso de diabetes gestacional.

Para evitar mal-estar matinal, naúseas,vômitos, pirose e plenitude:

• Ingerir alimentos secos pela manhã
• Alimentos gelados; gelo
• Alimentação fracionada
• Pequenos volumes
• Não ingerir líquidos durante as refeições
• Evitar alimentos gordurosos
• Aumentar líquidos e frutas com caldo nos intervalos
• Não deitar após as refeições
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• Utilizar roupas confortáveis

Para evitar distensão abdominal, flatulência e constipação

• Estimular o consumo de fibras: frutas, hortaliças,cereais integrais, farelos.
• Líquidos e água nos intervalos
• Atender ao reflexo retal: criar hábito - horário
• Atividade física regular
• Não usar laxantes

6. Cardápio do idoso

Nos  idosos  ocorrem  alterações  orgânicas  que  determinam  o  regime
alimentar dos mesmos, por exemplo:

• Diminuição da sensibilidade gustativa e olfática, reduzindo o prazer de comer.
No jovem, há mais de 250 gemas gustativas por papilas linguais, no idoso
com 70 anos, esse número é menor que 100. Para perceberem a mesma
intensidade  de  sabor  dos  alimentos,  as  pessoas  idosas  sentem  a
necessidade  de  adicionar  uma  quantidade  maior  de  tempero  durante  a
preparação das refeições.

• Redução da secreção gástrica e demais enzimas digestivas (Fermentação). 
• Insuficiência biliar, impedindo a digestão e a utilização normal das gorduras.
• Reservas reduzidas de vitaminas lipossolúveis, devido a pouca digestão ou

má absorção dos alimentos.
• Atividade  física  menor,  fraqueza  muscular  e  maus  hábitos  alimentares

reduzem a qualidade de vida. 
• Declínio da audição: Com a menor capacidade de ouvir afeta a capacidade

de  comunicação.  Assim,  o  idoso  passa  a  recusar  a  sentar  à  mesa  na
companhia de outras pessoas e fica alheio aos diálogos que promovem a
integração durante a refeição.

• Declínio  do olfato:  há  dificuldade em sentir  cheiro  e  gosto  dos alimentos
diminui o prazer do ato de comer, além de não conseguir detectar vazamento
de gás ou fumaça ou alimentos estragados.

Outros fatores que afetam o consumo alimentar do idoso:

 Situação social, econômica e familiar em que vive.
 Condições físicas para desempenhar as atividades diárias.
 Presença de doença e uso de múltiplos medicamentos.
 Aspectos culturais, religiosos e disponibilidades de alimentos.
 Perda de dentes e uso de prótese.
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Tendo  em  vista  tais  alterações  fisiológicas,  as  características  da
alimentação são:

• As refeições  devem ter  alimentos  de  fácil  digestão,  aparência  atraente  e
saborosa.

• Preferir  alimentos  de consistência  macia  e  fáceis  de mastigar.  Exemplos:

carnes moídas, sopas, vegetais cozidos e picados, peixes, frutas de polpa
macia, pudins, etc. 

• Ensinar o idoso, a limpar corretamente a língua. Uma língua limpa facilita o

contato com o alimento, favorecendo a percepção do sabor,  e desperta o
apetite.

• Não deixar açucareiro ou saleiro à vista quando a refeição já estiver à mesa.
• Usar mais temperos naturais como alho, cebola e cheiro verde e à base de

ervas aromáticas (coentro, hortelã, manjericão, orégano, etc) para preparar a
refeição no lugar do sal. 

• Em relação ao declínio da audição, o contato visual entre o idoso e a pessoa

que conversa com ele  deve  ser  mantido.  Deve-se  deixar  a  cabeceira  da
mesa disponível para a pessoa idosa sentar-se e em momentos de diálogos,
evitar  ruídos  que  possam  dificultar  a  audição  (música,  televisão,  rádio,
conversas paralelas).

• As pessoas que convivem com o idoso não devem demonstrar impaciência

com a dificuldade de audição da pessoa, repetindo a informação para que
seja entendida. 

• Limpar  o  nariz  diariamente  para  facilitar  o  contato  com  as  substâncias

voláteis  do  alimento.  Cortar  o  excesso  de  pelos  que  saem  das  narinas.
Facilita a higiene do nariz e deixa a aparência melhor. Motivar a pessoa idosa
a desenvolver o hábito de cheirar o alimento antes de levá-lo à boca. 

Necessidades nutricionais x alimentação da pessoa idosa

Necessidades Nutricionais Alimentação  

Há uma queda das necessidades calóricas

com a idade.

Reduzir carboidratos e gordura particularmente das

gorduras saturadas na dieta. 

Manter a mesma quantidade de proteínas, vitaminas e

minerais

Mesmo sem doença o trato gastrintestinal

do idoso tem uma digestão e uma

absorção protéica reduzida.

A saúde do idoso melhora quando se dá complexo B,

vitamina C e vitamina A. 

Dos minerais, o cálcio e o ferro são provavelmente os

de maior importância na nutrição do idoso

Os idosos têm uma redução de tolerância

a glicose e por conseguinte estão mais

sujeitos a hipo e hiperglicemia.

Incluir alimentos com amido (frutas e hortaliças) na

dieta. Eles são aproveitados mais lentamente do que o

açúcar.

Os triglicérides séricos elevam-se com Evitar excessos de massas, açucares, alm de alimentos
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decorrer da idade. processados, amanteigados e com gordura trans.

Os idosos possuem menos água no

organismo 

A importância da água na dieta aumenta com a idade.

Ajuda a digestão e previne a constipação intestinal. 

Como planejar uma alimentação saudável: 

• Reduzir o consumo de açúcar e sal.
• Diminuir o consumo de embutidos e enlatados. 
• Utilizar com moderação os óleos vegetais.
• Retirar  a  gordura  visível  das  carnes  e  pele  de  frango  e  incluir  peixe  no

cardápio.
• Beber leite desnatado e queijo branco e probióticos.
• Comer ovos com moderação (gema).
• Utilizar mais frutas cozidas com cereais  (banana, maçã, pêra, etc.)
• Tomar chá de erva–doce e chá verde.
• Tomar 6 a 8 copos de água por dia e beba refrsecos e sucos naturais.
• Incluir iogurte e leite fermentado em seu cardápio (probióticos).
• Usar ervas, alecrim, salsinha, coentro, orégano e gengibre etc para diminuir o

consumo de sal.
• Comer uma fruta após a atividade física.
• Não substituir refeições por guloseimas.
• Usar com moderação alimentos ricos em cafeína e evitar bebida alcóolica. 
• Estabelecer horários para fazer as refeições
• Fazer 5 a 6 refeições por dia.
• Evitar comer fora de hora.
• Consumir refeições menos volumosas mais vezes ao dia.
• Dispor de refeições atrativas, saborosas, seguras e realizadas em ambiente

agradável. 
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!




