
Pratos típicos como elemento de educação 

alimentar na preservação e intercâmbio de 

tradições alimentares

A alimentação é uma condição para sobrevivência de animais e
seres humanos e essa necessidade biológica está relacionada a
hábitos socioculturais desenvolvidos pelas comunidades. Esses
hábitos são característicos de povos e são importantes para
manter a identidade cultural de cada país, região e comunidade.
As mudanças nos hábitos alimentares da população por conta da
rotina de excesso de trabalho impõem uma maior praticidade na
alimentação, o que promoveu um aumento do consumo de
fastfood e a redução na preparação de alimentos mais regionais.
Este projeto tem por principal objetivo realizar atividades de
reeducação alimentar de crianças, baseando-se em alimentos
regionais. Além do fortalecimento da alimentação regional, este
trabalho propõe o intercâmbio de comidas típicas dos países
envolvidos no projeto como forma de fortalecer laços e
apresentar as crianças outra realidade cultural. O projeto será
dividido em etapas, onde serão trabalhadas crianças do ensino
fundamental, feita avaliação nutricional, atividades lúdicas de
remetendo a hábitos de alimentação saudável e alimentos
típicos da região nordeste. Uma vez fundamentada a ação,
membros da equipe viajarão até o Chile para intercâmbio de
experiências e teste das atividades com estudantes de
gastronomia chilenos. Após a estada no país os membros da
equipe apresentarão aos pais e estudantes brasileiros um pouco
da cultura e gastronomia chilena. Como resultados deste projeto
espera-se melhorar a alimentação das crianças envolvidas no
projeto, fomentar um núcleo de segurança alimentar e
promover o intercâmbio cultural entre Brasil e Chile.
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Figura 1 – Capa do Livro com as preparações e ficha técnica

Figura 2 – Preparação de Tapioca recheada com presunto e queijo

Figura 4 – A – Preparação de receita típica de cuscuz;  B – Ficha técnica do Cuscuz; C – Rótulo.
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Padrão de Identidade e Qualidade

Figura 5 -Tipos de caracterização visual das amostras comercializadas nas cidades de

Limoeiro do Norte-CE. (A) Pamonhas (B) Canjicas.
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Pamonha: é o produto obtido da massa de milho verde comum
ralado ou triturado, sem coar, adicionado de leite, açúcar e sal,
cozida na própria palha do milho, podendo ser adicionado de
outros ingredientes, tais como as gorduras vegetais: margarina e
óleo vegetal, e/ou gorduras de origem animal: creme de leite,
queijo, nata de leite, manteiga e manteiga da terra.

Canjica: é definida como uma sobremesa láctea obtido dado
caldo do milho verde triturado, coado, adicionado de leite,
açúcar cristal e cozido até ponto de mingau e que após frio
adquire a textura de doce em massa. Também chamado de
curau em algumas regiões do Brasil. Após o cozimento pode
ser adicionado de especiarias como a canela.

Figura 3 – Preparação de Peixe a Delícia

Tabela 1. Valores médios e desvio padrão dos minerais: fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, 
ferro, zinco, cobre e sódio de amostras da Cidade de Limoeiro do Norte-CE. 

 Macrominerais (g/100g) 

Fósforo  Potássio  Cálcio  Magnésio  Enxofre 

P
a
m

o
n
h

a
s
 LP1 0,19a ± 0,00 0,61b ± 0,00 0,10a ± 0,06 0,06a ± 0,00 0,09a ± 0,02 
LP2 0,19a ± 0,01 0,66a ± 0,01 0,18a ± 0,10 0,07a ± 0,01 0,10a ± 0,00 
LP3 0,18a ± 0,00 0,55c ± 0,01 0,11a ± 0,00 0,06a ± 0,00 0,09a ± 0,01 
LP4 0,18a ± 0,04 0,42d ± 0,02 0,05a ± 0,03 0,06a ± 0,01 0,07a ± 0,02 

C
a
n
ji
c
a
s
  LC1 0,24b ± 0,04 0,78b ± 0,06 0,41a ± 0,06 0,06a ± 0,00 0,11a ± 0,00 

LC2 0,31a ± 0,01 0,92a ± 0,03 0,48b ± 0,01 0,06a ± 0,00 0,11a ± 0,01 
LC3 0,31a ± 0,00 0,81ab ± 0,02 0,63b ± 0,00 0,06a ± 0,00 0,13a ± 0,01 
LC4 1,15c   ± 0,02 0,42c   ± 0,05 0,05c ± 0,02 0,06a ± 0,00 0,06a ± 0,01 

 

Análise antropométrica das crianças

Figura 6 –Questionário Recordatório para os pais das crianças aprovado pelo Comitê de

Ética do IFCE sob o número 83661317.6.0000.5589.
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