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RAZÕES
PARA
AMPLIAR A
OFERTA DAS
FRUTAS E
HORTALIÇAS
NO SEU
CARDÁPIO
Nos últimos anos, as pessoas têm
consumido mais alimentos industrializados,
e deixado de lado as frutas, verduras e
legumes.
Tal fato leva a complicações de saúde, pois
este grupo de alimento é muito
importante na alimentação diária das
pessoas em qualquer fase da vida. Entenda
aqui o porquê.
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As frutas e hortaliças são
fontes de vitaminas, minerais,
ﬁbras e ﬁtoquímicos
(substâncias presentes nos
vegetais, que conferem cor,
sabor e aroma), indispensáveis
para uma vida ativa e
saudável.

Os ﬁtoquímicos têm ação
antioxidante e agem na
prevenção do
envelhecimento precoce e
alteração celular.

As vitaminas e minerais são
considerados nutrientes
reguladores do metabolismo.

Mas lembre-se de variar os
alimentos, pois quanto mais
colorido, maior a diversidade
de vitaminas, minerais e
substâncias antioxidantes
que protegem seu corpo.

As ﬁbras contribuem para o
bom funcionamento do
intestino, prevenindo o câncer
de cólon.

Existem centenas de formas e
combinações. Nesta edição
você vai encontrar várias
sugestões.
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FRUTAS: como garantir
qualidade
TIPOS, COMPRA E ARMAZENAMENTO
Os frutos das plantas são denominados de frutas e, são em sua maioria polposos, com aromas próprios e sabor
doce. Devem ser incluídas diariamente nos cardápios. Entenda os diferentes tipos e faça uma boa escolha:
Frutas duras (maçã, pêra)
Frutas com caroço (ameixa, cereja, damasco, nectarina, pêssego)
Frutas em bago (amora, framboesa, morango e uvas)
Frutas cítricas (laranja, limão, mexerica, grape fruit, lima da pérsia)

NA HORA DA COMPRA
Para assegurar a escolha de qualidade na compra de frutas, você precisa atentar-se para alguns detalhes, como:
Sem manchas ou defeitos causados por fungos ou insetos;
Grau de evolução completo: tamanho uniforme, ponto de maturação, aroma e cor próprios da espécie;
Nenhum amassado por armazenamento e transporte incorreto que afetem sua aparência.
Frutas duras:
Casca lisa e brilhante;
Cor forte;
Não totalmente maduras;
"Pesada" em relação ao tamanho.

Frutas de caroço:
Pele ou casca íntegra e uniforme, lisa e
brilhante;
Firme mas não dura, deve ceder a uma
leve pressão com os dedos;
"Pesada" em relação ao tamanho

Frutas em bago:
Aparência integra e firme;
Sem mofos;
Embalagem sem líquidos.

ARMAZENAMENTO ADEQUADO
Antes de armazenar retire das embalagens
secundárias (caixas de papelão, sacos de papel
ou caixotes) e troque por caixas limpas de sua
unidade;
Armazene em local destinado apenas para
alimentos, em prateleiras ou pallets, afastados
pelo menos a 10cm da parede e 25cm do piso;
As que foram adquiridas primeiro posicionar na
frente ou por cima das demais, para que a sua
utilização ocorra primeiro;
As que estiverem maduras conservar sob
refrigeração (+10ºC).
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HORTALIÇAS: como garantir
qualidade
TIPOS, COMPRA E ARMAZENAMENTO
Hortaliças é a denominação genérica para as verduras e os legumes, que são plantas ou partes de plantas que
servem para o consumo humano. Conheça as diferentes classificações e amplie o uso em seus cardápios.
As VERDURAS podem ser:

Os LEGUMES podem ser:

de folhas (alface, agrião, almeirão, acelga,

de fruto (abóbora, berinjela, chuchu, jiló , quiabo,

azedinha, catalonha, chicória ou escarola, couve,

maxixe, pepino, pimentão, tomate),

couve de bruxelas, espinafre, endívia, folhas de

de raízes e tubérculos (batata, batata doce,

parreira, mostarda, radicchio, repolho, rúcula);

beterraba, cará, cenoura, inhame, mandioca,

de flor (alcachofra, brócolis, couve-flor);

mandioquinha, nabo, rabanete),

de caule (aspargo, erva-doce, cogumelos,

de talos e bulbos (cebola, alho, alho poró)

salsão).

de semente (ervilha, vagem).

NA HORA DA COMPRA
Folhas não podem apresentar sinais de mordidas
de insetos, estar murchas e amareladas.
Geralmente as variedades mais novas e tenras
têm sabor suave;
Verduras de flores devem ser bem compactas e
sem sinal amarelado;
Talos e bulbos devem ser firmes, úmidos e
crocantes;
Legumes devem ser firmes, com a pele lisa e
brilhante. Não devem estar moles, flácidos ou
enrugados;
Raízes e tubérculos não podem apresentar sinais
de bolor, manchas ou brotos.

ARMAZENAMENTO ADEQUADO
Assim como nas frutas, selecione os produtos e
efetue a troca das caixas. Para maior durabilidade
conserve as verduras sob refrigeração (+10ºC);
Verduras são mais sensíveis e devem ser utilizadas
de forma mais rápida, proteja-as em saco plástico
para conservar a cor e o frescor natural;
Legumes são mais resistentes ao armazenamento,
portanto podem ser comprados em maior
quantidade e utilizados por mais tempo.

Assim como para as frutas, opte
sempre pelas hortaliças da
estação e varie cores e sabores.
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TÉCNICAS DE HIGIENIZAÇÃO E
PREPARO
HIGIENIZAÇÃO E OS TIPOS DE CORTES DE LEGUMES

Para que uma receita seja preparada adequadamente, é necessário além de uma eficiente higienização o conhecimento
dos diferentes tipos de cortes, de maneira a adequar a cada preparação e manter o corte uniforme no tamanho e na
forma.

HIGIENIZAÇÃO CORRETA

TIPOS DE CORTES

Devem-se adotar, de modo geral, os seguintes
procedimentos:

Separe uma tábua e faca específicas para o corte de
vegetais. Para os vegetais mais duros (cenoura, batata, nabo,
entre outros) são utilizados os seguintes cortes:

1

Preparar um local próprio para higienização
dos alimentos (bancadas, cubas, panelas,
monoblocos etc.), fazendo desinfecção destes
locais;

2

Desfolhar as verduras, folha a folha, e fazer a
triagem dos legumes e frutas um a um,lavando
em água corrente;

3

Desinfetar, imergindo durante 15 minutos, em
solução clorada a 200 ppm que deve ser
diluída da seguinte maneira: 10 ml (1 colher
de sopa rasa) de água sanitária para uso geral
a 2,0 - 2,5% em 1 litro de água;

4

Enxaguar em água potável;

5

Picar, cortar, descascar ou cozinhar, de acordo
com o preparo planejado.

ATENÇÃO:
Frutas delicadas, tais como morango, uva, pêssego,
devem permanecer menos tempo na solução
clorada, apenas 5 minutos.
Vegetais que serão preparados com tratamento
térmico (cozido, assado ou frito) não necessitam de
desinfeção com cloro.
Também estão dispensadas da desinfeção as frutas
cujas cascas não são consumidas, tais como:
laranja, mexerica, banana e outras, exceto as que
serão utilizadas para suco;
Não pique os vegetais antes da cloração, em função
da reação química, exceto o repolho.

Bastão
Corte em pedaços tipo palito, chamamos de
Batonnet.
Em tiras finas chamamos de Julienne, com
cerca de 4,5cm de comprimento x 4mm de
espessura.
Em tiranhas bem fininhas chamamos de
Allumente, de 2 a 4,5cm de comprimento x
2mm de espessura.

Cubos
Corte de aproximadamente 4mm para cubos
pequenos (Brunoise), 7mm para cubos médios
e 2cm para cubos grandes.
Para fazê-los primeiro são feitos cortes em
bastão e em seguida transversalmente em
tamanhos iguais.
Tourné
Tornear vegetais é dar forma a eles, a mais
comum é na forma de barril, pode ter de 5 a 7
faces.
Paysane
Corte retangular com aproximadamente 7mm x
7mm x 2mm (azulejo fino).
Para fazê-lo, corte o vegetal em bastão largo e
depois tire lâminas no sentido transversal

Outros cortes comumente empregados em restaurantes são:
rodelas, meia lua, diagonal, oblíquo e chifonado (folhas).
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Este material foi útil
para você?
Siga a gente nas redes
sociais e deixe seus
comentários

Empresa Júnior Apetite
@ejapetite
ejnutriufms@gmail.com
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