
 

 



 

APROVEITAMENTO DOS ALIMENTOS 

 

No passado o contato direto com os alimentos permitia seu melhor 

aproveitamento e os conhecimentos eram transmitidos de geração em geração. 

Estamos nos referindo a um tempo anterior a revolução industrial, em que 

práticas agrícolas de produção tinham seu valor de verdade e eram a única 

alternativa a alimentação.  

 

Num mundo de práticas diárias de vida cada vez mais aceleradas devemos 

pensar na retomada dessa cultura alimentar, pois ao jogar fora, por exemplo, 

os talos, cascas e folhas do que comemos deixamos de aproveitar muitos 

nutrientes e contribuímos para o aumento da quantidade de lixo produzido 

diariamente.  

 

Além de um melhor consumo em termos de nutrientes, o aproveitamento 

integral dos alimentos também nos traz inúmeros benefícios diretos e indiretos, 

tais como: usos medicinais dos alimentos, reduzindo assim o gasto com 

remédios; preservação do meio ambiente; reduções financeiras em todo o 

processo de produção e distribuição de alimentos e é claro a economia 

doméstica na preparação de pratos talvez nunca pensados antes. E com isso 

podemos pensar até em redução dos índices de fome e desnutrição de 

diversas camadas da população brasileira.  

 

Apesar de todos os benefícios relacionados ao aproveitamento alimentar, 

muitas pessoas ainda desconhecem o valor nutritivo contido nas partes vistas 

como “menos nobres” dos alimentos e talvez até nem deem valor ao saldo 

positivo dessa prática tão urgente e necessária em termos de escassez de 

alimentos para muitas pessoas.  

 

Ao pensarmos nos benefícios comentados aqui e em outros que você possa ter 

em mente, tais práticas acabam se tornando um verdadeiro exercício de 

cidadania, empatia, melhoria das relações entre o homem e o meio ambiente 

cultural, pensando assim em alternativas válidas para um mundo mais 



 

sustentável e acessível para o maior número possível de pessoas em termos 

de alimentos naturais e seus reais benefícios.  

 

Aqui vão algumas dicas de aproveitamento dos alimentos: 

 

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

contém fibras e podem ser aproveitados em patês, refogados, recheios, 

no preparo de feijão, na sopa, etc; 

 Os talos do agrião contém grande concentração de ferro, cálcio e 

vitamina C; 

 As folhas da cenoura são ricas em vitamina A e podem virar bolinhos, 

sopas ou podem ser picadinhos em saladas; 

 A água do cozimento de batatas, beterraba, cenoura, entre outros, 

concentra as vitaminas solúveis em água, que podem enriquecer purês, 

arroz e gelatinas. 

 As cascas da batata e da mandioquinha podem ser assadas em forno ou 

fritas em óleo quente e servidas como aperitivo; 

 A casca da laranja é rica em cálcio e pode ser usada caramelizada ou 

em pratos doces à base de leite (arroz doce e cremes) ou até mesmo 

como lascas de frutas cristalizadas usadas como aperitivo ou no meio de 

preparações com chocolate; 

 As partes brancas (entrecasca) da melancia e do melão são ricas em 

fibras e potássio. Podem ser usadas para fazer doces e no preparo de 

recheios salgados; 

 Com as cascas das frutas – goiaba, mamão e abacaxi, por exemplo –, 

pode-se preparar sucos no liquidificador. O bagaço do suco (que sobra 

na peneira) pode ser aproveitado para preparar brigadeiros e bolos; 

 E as cascas do abacaxi desde que bem lavadas podem resultar num 

delicioso chá, que funciona como alimento curativo no caso de 

recuperação de cirurgias.  

 

Vale um lembrete importante: Lembre-se sempre de higienizar bem os 

alimentos, especialmente, quando for utilizar cascas, talos e folhas.  

 



 

PARA FAZER COM AS CRIANÇAS 

Está afim de ajudar o meio ambiente com uma pequena ação que pode reduzir 

em até 50% o lixo produzido em residências? Quer saber como? 

É só fazer uma pequena composteira em casa!  

A compostagem é uma forma de reciclar o lixo doméstico com o intuito de 

diminuir o volume de lixo que vai para os aterros, reduzir a poluição do ar, 

assim como obter gratuitamente adubo rico em nutrientes sem o uso de 

aditivos químicos. Além do adubo sólido, a compostagem gera um adubo 

líquido natural, liberado pelo chorume.  

Essa forma de tratamento do lixo é uma ótima alternativa simples e 

praticamente sem custos no reaproveitamento de resíduos em pequena escala. 

O meio ambiente agradece sua iniciativa! Vamos lá?! 

COMO FAZER A COMPOSTEIRA CASEIRA: 

Você vai precisar de: 

 2 embalagens de sorvete vazias; 

 1 chave de fenda; 

 1 faca de serrinha de cozinha; 

 um pouco de terra. Caso seja possível, com a presença de minhocas; 

 um tela fina, que pode ser produzida, por exemplo, com meia calça 

velha; 

 folhas e galhos secos, folhosos, cascas de frutas, legumes e ovos e 

borra de café. 

Como fazer: 

Pegue as embalagens de sorvete vazias. Enumere as duas. A embalagem de 

número 1 deverá ser cortada fazendo um retângulo na tampa (use uma 

faquinha de serra de cozinha), deixando somente as bordas. A embalagem 2 

deverá ser furada no fundo com uma chave de fenda. É importante colocar no 

fundo da embalagem furada a telinha escolhida. 



 

O pote de número 2 deverá ficar em cima do pote número 1. O número 2 será 

para colocar 1/4 de terra, se possível com minhoca e 1/4  de folhas, galhos 

secos e os alimentos que seriam para o lixo orgânico. A medida que os 

alimentos sofrerem decomposição com ajuda das minhocas, será liberado um 

chorume que irá se depositar no fundo do pote 1. 

Este chorume deverá ser diluído antes de ser jogado nas plantas.  

Forma de fazer a diluição: uma parte de chorume para dez partes de água. 

           Embalagem 1                                                            Embalagem 2 

                    

                               

Atenção! Para evitar acidentes, é importante ter sempre um adulto por perto 

durante a construção da composteira! 

Evite colocar na composteira frutas ácidas, tais como limão, laranja, abacaxi, 

mexerica. Coloque somente alimentos crus. 

Ótimo trabalho para a criança e toda a família!!! 


