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RESUMO

O presente trabalho visou orientar as famílias quanto ao aproveitamento
integral de frutas e hortaliças através de oficinas que vêm sendo realizadas de
maio de 2003 até outubro de 2004 em escolas municipais, estaduais e escola
especial, creches, vilas e nos grupos de senhoras no interior do município. Os
participantes são senhoras, professoras, alunos, merendeiras e agentes de
saúde que tiveram a oportunidade de preparar alimentos saudáveis como
salgados, doces, pães e sucos, aproveitando cascas, folhas, talos, sementes e
polpas de frutas e hortaliças, evitando o desperdício, melhorando a qualidade da
alimentação e valorizando o cultivo variado de hortaliças, sem uso de agrotóxico,
na propriedade ou escolas, garantindo uma produção para consumo próprio de
alimentos de excelente qualidade e valor nutritivo.

PALAVRAS-CHAVE

Frutas e hortaliças; mulheres rurais; alimentação escolar; segurança alimentar.

CONTEXTO

O município de Quaraí está localizado na fronteira oeste do Rio Grande do
Sul, com uma área de 3.238 km², a uma altitude de 112m, com uma população
de 24.002 habitantes, sendo 1.942 rurais e o restante urbanos, com uma
densidade demográfica de 7.41hab/km² no total e 0,64 hab/km² no meio rural.

Historicamente, sua base econômica está na pecuária bovina extensiva de
corte, ovinocultura e agricultura. Economicamente, o município está passando
por uma situação crítica. A pecuária bovina de corte está atravessando uma crise
e a ovinocultura reduziu muito em função do abigeato. A cidade faz fronteira com
o Uruguai e toda vez que o câmbio oscila, as vendas no comércio diminuem
muito; em conseqüência, o desemprego aumenta.

Na zona rural, alguns produtores, para permanecerem na propriedade,
diversificam suas atividades. Outros, na perspectiva de melhorar de vida,
abandonam suas terras à procura de emprego na cidade, juntando-se a outras
famílias carentes e aumentando o número de desempregados que buscam
assistência nas Secretarias Municipais para poderem sobreviver. Creches e
escolas são garantias de uma alimentação equilibrada para seus filhos no dia-a-
dia.

Um fato preocupante é que tanto na zona rural como urbana, a maioria
das famílias não possui uma horta no pátio de suas casas e não tem o hábito de
comer frutas e verduras ou não sabe como aproveitar as mesmas, o que



melhoraria a qualidade da alimentação, a economia nos gastos com alimentos e
preveniria doenças na família. Observando todos esses fatores é que se iniciou o
trabalho com o projeto ‘Saúde Alimentar – Aproveitamento Integral de Frutas e
Hortaliças’, nos grupos de senhoras do interior. Um grupo de produtoras passou
a confeccionar alguns doces, pães e sucos para vender nas feiras, atraindo
atenção de um público bem diversificado. Por esse trabalho, a Emater passou a
ser solicitada pelas entidades para trabalhar em vários pontos na cidade e no
interior, atingindo um público bem variado como produtoras, senhoras das
comunidades, professoras, alunos, merendeiras e agentes de saúde.

No município, o projeto foi desenvolvido nos seguintes locais:
Escolas Municipais: Escola Gaudêncio Conceição e Escola Pólo João Tubino
(Areal).
Escolas Estaduais: Escola Brasil, Escola Uruguai, Escola CIEP, Escola Roberto
Osório Júnior, Escola Pacheco Prates, Escola Especial Dr. Jonas Salk.
Creches: Serelepe (Vila Olimpo), Chapeuzinho Vermelho (Vila do Matadouro),
Casa da Criança Nossa Senhora de Luxemburgo. Nas escolas e creches o
trabalho foi realizado com professores, merendeiras, alunos e mães de alunos.
Interior do Município: Grupo ecológico (Areal, Sesmaria dos Vasconcelos), Grupo
Amizade (Salsal) – trabalho realizado com senhoras e jovens.
Sede: Vila Lauro Macedo (Parceria com o Lyons) – trabalho realizado com
famílias moradoras da vila.
Alunos do projeto ‘Alfabetiza Rio Grande’: trabalho com pessoas da terceira
idade (homens e mulheres).

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Em maio de 2003, a Emater/RS-Ascar, através do projeto ‘Aproveitamento
Integral de Frutas e Hortaliças’, proporcionou oficinas para várias pessoas
(senhoras, professoras, merendeiras, alunos e agentes de saúde) que, através
de demonstrações teóricas e práticas, tiveram a oportunidade de trabalhar a
parte de higiene pessoal, local e das frutas e hortaliças, preparar sucos, pães,
doces e pratos salgados com o uso de cascas, folhas, talos, sementes e polpas,
utilizando beterraba, cenoura, abóbora, batata, espinafre, couve, laranja, banana,
limão, temperos verdes, batata doce e chuchu; perfazendo um total de 37
receitas.

Normalmente, o que quase sempre é jogado fora é onde está a maior
concentração de vitaminas, ferro e cálcio e, aproveitando-se tudo, tem-se, além
da economia, uma alimentação correta e sadia.

As oficinas foram solicitadas pelas entidades ligadas à educação estadual
e municipal, Secretaria de Assistência Social, Lyons Club e, no interior do
município, através da solicitação do grupo de senhoras.



         Normalmente, as oficinas eram executadas nas escolas ou creches, os
insumos ficavam a cargo de cada entidade e muitas recebiam apoio de
mercados e fruteiras.

A oficina era dividida em duas etapas: teórica e prática. Na parte teórica
se trabalhava a higiene em geral, as propriedades das frutas e hortaliças,
orientação sobre economia doméstica e o que é uma alimentação correta. Na
parte prática o grupo era dividido em subgrupos, por afinidade ou através de
técnicas. Cada grupo recebia uma receita e a executava, sempre orientado pela
extensionista, conforme a carga horária das oficinas e o público. As receitas e a
variedade eram diferenciadas. No término das oficinas, era realizada uma
avaliação da atividade. Cada grupo apresentava a sua receita, era montado um
bufê e todos os participantes degustavam os variados alimentos.

É através dessa variedade de alimentos que as famílias, escolas ou
creches procuram conscientizar para a forma correta de alimentar-se bem e criar
o hábito de consumir frutas e hortaliças. É nelas que se encontra uma
concentração maior de vitaminas, ferro e cálcio, aumentando a resistência do
organismo.

Através desse projeto mostrou-se a importância de implantar uma horta,
seja caseira, escolar ou comunitária, com produtos livres de agrotóxicos,
passando a ser valorizada, tendo em vista a economia nos gastos para adquirir
as frutas e hortaliças, além de produzir uma cultura sadia que só visa beneficiar
as famílias com um baixo custo.

Conforme solicitação de algumas escolas, creches e entidades, a
Emater/RS-Ascar iniciou trabalho de orientação na implantação de hortas com
alunos, professores e grupos de famílias do interior e da sede.

TABELA 1 – Dados sobre perdas das hortaliças no preparo dos alimentos
Hortaliças Peso Folhas Cascas Polpa Perda p/lixo

Atado
Beterraba

1250 kg 500gr 155gr 595gr 655gr

Atado
Cenoura

1000kg 500gr 150gr 350gr 650gr

Abóbora
Cabutiá

2375kg 600gr 1775gr 600gr

É muito importante avaliar o desperdício de folhas, cascas, talos e
sementes que são jogados no lixo e que poderiam ser utilizados em uma
variedade de preparo de alimentos com alto valor nutritivo, aproveitando
integralmente o custo do mesmo, procurando elaborar receitas de forma atrativa,
colorida e diversificada, e despertando a atenção principalmente das crianças,



que não têm o hábito de alimentar-se com frutas e hortaliças e sim com
guloseimas sem nenhum valor nutritivo.

As receitas elaboradas foram retiradas de livros existentes no Escritório e
algumas foram criadas através de experiências feitas pela própria extensionista
para evitar que nada fosse desperdiçado.

RECEITAS

PÃO ARCO-ÍRIS

INGREDIENTES:
Beterraba/espinafre/abóbora
3 xícaras de farinha de trigo
2 colheres de fermento
2 ovos
1 colher rasa de sal
2 colheres de açúcar
3 colheres de nata ou manteiga
1 xícara de beterraba passada no liquidificador
1 xícara de espinafre passado no liquidificador
1 xícara de abóbora  cozida passada no liquidificador
Água até dar o ponto
OBS: A abóbora pode ser substituída por cenoura crua ralada e liquidificada.

MODO DE FAZER:
1.Amassar cada massa separadamente pelo método direto
2.Deixar cada massa crescer separadamente
3.Abra cada massa com o rolo e depois junte as 3 massas uma em cima da outra
e enrole como rocambole e corte em fatias. Deixe crescer novamente e pincele
com gema ou água doce.
4. Leve ao forno para assar.

ARROZ COM CASCA DE CENOURA OU ABÓBORA

INGREDIENTES:
1 xícara de casca de cenoura ou fatias de casca de abóbora refogada
2 xícaras de arroz
Queijo parmesão ralado
2 colheres de sopa de manteiga ou azeite

MODO DE FAZER:
1. Cozinhe as cascas de abóbora ou cenoura e refogue-as com temperos a

gosto.
2. Faça o arroz separado e quando este estiver pronto junte ao refogado.
3. Coloque o queijo ralado por cima.
OBS: Pode-se utilizar a cenoura e abóbora juntas.



ASSADO DE TALOS

INGREDIENTES:
4 ovos
4 ou 5 colheres de sopa de farinha de trigo
2 colheres de sopa de maisena
3 colheres de sopa de óleo
2 colheres de sopa de Royal
Sal e tempero a gosto
Um pouco de leite
Talos de beterraba, couve-flor, brócolis, espinafre, cenoura, couve

MODO DE FAZER:
1. Lavar e cortar os talos bem miúdos
2. Refogá-los e reservar.
3. Bata bem os ovos e acrescente sal e temperos a gosto.
4. Numa tigela à parte, dissolva a farinha de trigo e a maisena no leite e em

seguida junte esta mistura aos ovos batidos.
5. Depois junte tudo e despeje numa fôrma untada e leve ao forno pré-aquecido.
6. Assar até dourar.

SUFLÊ DE CASCA DE BETERRABA

INGREDIENTES:
2 copos de casca de beterraba
2 ovos
1 xícara de leite
Tempero verde a gosto
1 colher de sopa de margarina
1 colher de sopa de farinha de trigo
3 colheres de sopa de queijo ralado
Sal a gosto

MODO DE FAZER:
1.Lavar bem as cascas e cozinhar em água e sal.
2.Moa-as e refogue em margarina e tempero verde.
3.Acrescente as gemas, os demais ingredientes e, por último, as claras em neve.
4. Asse em fôrma untada e forno quente.



SUCO DE BETERRABA

INGREDIENTES:
2 litros de água
1 beterraba
2 laranjas sem sementes

MODO DE FAZER:
1. Ralar a beterraba e colocar a laranja em fatias com água e liquidificar
2. Coar e adoçar.
OBS: Podemos aproveitar a massa que restou depois de coar o suco para fazer
docinho de beterraba.

DOCINHO DE BETERRABA

INGREDIENTES:
Duas medidas de massa
Uma medida de açúcar

MODO DE FAZER:
1. Misturar tudo e cozinhar até aparecer o fundo da panela.

FAROFA DE FOLHAS DE CENOURA

INGREDIENTES:
Óleo, sal, alho, cebolinha verde
Folhas de cenoura
Farinha de mandioca

MODO DE FAZER:
1. Lavar bem as folhas e cortar fininho
2. Numa panela coloque o óleo, a cebolinha, alho e demais temperos.
3. Logo acrescente as folhas de cenoura e refogue, deixando secar bem.
4. Quando estiver frito, desligue o fogo e acrescente a farinha de mandioca.
5. Se desejar, acrescente ovos picados.

RESULTADOS

A experiência vem despertando nas pessoas o quanto é importante saber
aproveitar, de forma inteligente, tudo o que normalmente é jogado no lixo,
reduzindo o grande desperdício de alimentos através do uso de talos, folhas,
cascas e sementes de frutas e hortaliças, cenoura, beterraba, couve, espinafre,
abóbora, chuchu, laranja e limão, no preparo de sucos, pães, doces e pratos
salgados. A partir de alguns depoimentos, soube-se que esse procedimento está



sendo colocado em prática em várias escolas e creches e que algumas famílias
já estão adotando alguns pratos e sucos na alimentação.

É através dessa variedade de alimentos que as famílias, escolas ou
creches procuram conscientizar para a forma correta de alimentar-se bem e criar
o hábito de consumir frutas e hortaliças.

TABELA 2 – Dados sobre número de participantes do projeto no município

Professores Merendeiras Alunos Famílias Total

28 16 172 236 452

OBS: Manoel Viana...............14 pessoas
         Uruguaiana...................56 pessoas

TABELA 3 – Instituições educacionais existentes e trabalhadas no
Município de Quaraí

Escolas Total Trabalhadas

Estaduais 09 06
Municipais 12 02
Educação Infantil 06 02
Especial 01 01
Creches 03 03

Na Vila Lauro Macedo, houve o interesse dos moradores em implantar
uma horta comunitária, hoje realidade. A horta comunitária está sendo orientada
pela Emater/RS-Ascar com o apoio do Lyons Club. As famílias, em forma de
mutirão, organizaram a horta em uma área cedida pela Brigada Militar. As
pessoas cadastradas terão o direito de consumir e vender os produtos. As
famílias, que até então eram marginalizadas e esquecidas, hoje se sentem
valorizadas, buscando com as próprias mãos melhorar a alimentação de seus
filhos.

Os alunos das escolas trabalhadas passaram a participar das feiras de
ciências com esse tema. Os alunos de uma escola participaram de um seminário
do Meio Ambiente, em Livramento, concorrendo com outros trabalhos da região.
Eles se classificaram com a oficina sobre aproveitamento de hortaliças e
participaram da final em Porto Alegre.

O grupo de 12 idosos, que freqüentam o projeto Alfabetiza Rio Grande,
utiliza o aproveitamento integral das frutas e verduras.



O Grupo Charrua, composto por 30 jovens, utiliza frutas e verduras na
alimentação e implantou uma horta comunitária na área do 5º RCMEC.

Outro resultado positivo desta experiência é que se obteve maior
diversificação de produtos para comercialização por parte das famílias do
interior.

IMPACTO

Tendo em vista a importância desse projeto, a oficina foi solicitada pelo
Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar de Manoel Viana, atendendo à
solicitação do Sindicato Rural de Manoel Viana. Conseqüentemente, a oficina foi
ministrada a um grupo de senhoras da sede e interior.

Em Uruguaiana a oficina foi desenvolvida com todas as merendeiras e
professoras através da solicitação da Secretaria de Educação.

POTENCIALIDADES E LIMITES

Potencialidades

Interesse crescente dos consumidores em uma alimentação saudável, limpa e
nutritiva.

Limites

Falta de hábito da população dessa região no consumo de frutas e hortaliças.
Falta de recursos para aquisição dos mesmos.
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