
Re
vi

st
a 

Br
as

ile
ir

a 
de

 N
ut

ri
çã

o 
Fu

nc
io

na
l -

 a
no

 1
3,

 n
º5

6,
 2

01
3

44

Jornalista José Maria Filho

Cardápio Planeta Azul Inspirado nos Bentôs Japoneses 
Elaborado 100% com Alimentos Orgânicos

Baseado nos modelos dos bentôs japoneses (refeições saudáveis e pratos decorados com foco na atratividade para o 
público infantil), a equipe voluntária de nutrição e alimentação da Fundação Mokiti Okada, de São Paulo, desenvolveu e 
serviu refeições para mais de 360 crianças de escolas públicas e privadas na faixa etária dos 4 aos 12 anos que visitaram 
o 9º Fórum Nacional de Alimentação Escolar, evento promovido pela FENERC – Federação Nacional das Empresas de 
Refeições Coletivas.

O termo “bentô” (bem-tô), em japonês, significa “lancheira do almoço”. Apesar disso, está longe de ser aquela marmita 
que estamos acostumados a ver. O objetivo do bentô é montar uma refeição que tenha tanto apelo aos olhos quanto ao 
paladar. “Não é incomum para as mães japonesas preparar uma lancheira decorada, elaborada e divertida, para incentivar 
seus filhos a comerem todo o almoço na escola.”

 O desafio de criar os bentôs adaptados à realidade brasileira foi lançado à equipe da FMO em 2012 pela nutricionista 
Dra. Joana D’Arc, presidente do Comitê Científico do Fórum Nacional de Alimentação Escolar.

As preparações elaboradas totalmente com alimentos orgânicos foram servidas em embalagens de fibras de bambu, que 
não transferem toxidade aos alimentos pela ação do calor.

Para Fernando Buck, coordenador da equipe de alimentação da Fundação Mokiti Okada, vários foram os desafios 
para viabilizar o Cardápio Planeta Azul: o cardápio deveria ser atrativo, saboroso e saudável, com ingredientes orgânicos e 
funcionais, com baixos teores de sódio, açúcar e gorduras nocivas, sustentáveis, de baixo custo, tecnicamente adequados, 
dentro das normas de segurança alimentar, viável para transporte (pois todos os bentôs foram elaborados na nossa cozinha 
experimental), nutricionalmente adequado, acondicionado em embalagens que viabilizassem a saúde e a proteção das 
crianças, sendo isentas de bisfenóis, NDPcal % adequado.

Para a nutricionista Maria Tereza Casulli, a proteína do cardápio representa mais de 50% do custo da refeição. “Como 
decidimos introduzir no cardápio o frango isento de promotores de crescimento – que tem custo elevado –, por meio de 
um pormenorizado estudo avaliamos a viabilização de uma composição proteica de ingredientes que tornasse possível esta 
escolha: o molho de salada à base de extrato de soja e a adoção de ovo caipira cozido na salada. Desta forma, reduzimos o per 
capita do frango pela metade, sem que isso afetasse o NDPcal %”. Também foram utilizadas técnicas dietéticas adequadas ao 
alimento orgânico, como, por exemplo, a utilização de cascas e talos no ato do preparo, “potencializando o valor nutricional 
e garantindo o aproveitamento de quase 100% do alimento”, acrescenta. 

De acordo com Maria Tereza “Acreditamos que ainda poderemos reduzir em cerca de 30% os custos relativos aos 
ingredientes estocáveis, perecíveis e hortifruti quando comprados no atacado. Além disso, por praticidade, devido ao transporte 
e logística para distribuição, optamos por embalagem tetra pak individual do suco orgânico de alto custo, porém podemos 
viabilizar nas unidades escolares o preparo de sucos naturais, complementa.”

Por outro lado, os per capitas idealizados ainda podem ser trabalhados quando o cardápio for direcionado de forma 
adequada a cada faixa etária, reduzindo ainda mais os custos.

A nutricionista sugere a introdução da horta caseira com produção de legumes e verduras, que, além de viabilizar custos, 
é uma oportunidade de trabalho de educação nutricional com as crianças, já que elas terão vontade de experimentar os 
alimentos que plantaram. Outra forma importante de redução de custos é a compra dos gêneros diretamente do produtor ou 
de associações de produtores, diz.
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Viabilizando a produção dos bentôs orgânicos

Tanto Fernando Buck como a nutricionista Tereza Casulli apontam caminhos a ser seguidos antes de implantar um 
sistema de cardápio orgânico. 

Para eles, a primeira providência a ser adotada seria a tomada de decisão a favor da saúde, bem estar e preocupação com 
o futuro das crianças.

Inicialmente devemos mudar conceitos e/ou aprofundar alguns pontos importantes na cozinha:

* Tratar os alimentos como seres vivos, e não como simples mercadoria.
* Retirar os temperos químicos industrializados, substituindo-os por ervas, especiarias e temperos naturais e funcionais.
* Adotar gordura saudável e adequada, substituir margarinas nas preparações e usar azeites e óleos indicados.
* Substituir margarina por manteiga, pastas e patês e geleias caseiras em quantidades adequadas.
* Substituir o açúcar branco refinado pelo açúcar orgânico escuro, adequando per capitas menores e educando para um 

consumo mais restrito e consciente.
* Adotar cardápios com receitas sem frituras, embutidos e frios e, ao mesmo tempo, apetitosas e atrativas.
* Adotar utensílios tecnicamente seguros e técnicas de higienização ambiental e dos alimentos não agressivas à saúde 

e ao meio ambiente.
* Educar, capacitar e treinar a equipe sobre noções de sustentabilidade e a importância do impacto das nossas ações no 

meio ambiente.
* Adotar receituário adequado ao novo perfil de saúde com receitas que utilizem ingredientes orgânicos e funcionais, 

sendo atrativas e saudáveis.

A chave principal para o sucesso é a viabilização do elemento humano espiritualmente consciente, que suas ações gerem 
impactos positivos na natureza e no bem estar das pessoas.

Receitas do Cardápio Planeta Azul

Ingredientes:
Arroz cateto integral cru – 1 xícara de chá, 165 g
Caldo de legumes caseiro – 3 e ½ xícaras de chá, 700 ml
Cenoura em cubos pequenos – ½ xícara de chá, 62,5 g
Milho em espiga cozido no vapor – ½ xícara de chá, 250 g
Tomate-cereja – 10 unidades, 90 g
Azeite de oliva extravirgem – 2 colheres de sopa, 16 g
Sal moído – 1 colher de chá, 3,5 g
Brócolis ninja – 2 xícaras de chá, 150 g
Peito de frango Korin cozido e desfiado – 1 xícara de chá, 200 g
Cúrcuma – 1 colher de chá, 3,5 g
Cebolinha picada – 3 colheres de sopa, 15 g

Molho:
Caldo de legumes caseiro, ½ xícara de chá – 100 ml
Amido de milho – 1 colher de chá, 6 g 
Queijo parmesão ralado – 3 colheres de sopa, 12 g
Lavar o arroz, passando duas vezes em água corrente. Colocar o arroz com o caldo de legumes em uma panela. Tampar 

e cozinhar por cerca de 20 minutos. Desligar o fogo e reservar.
Em uma frigideira grande, colocar o azeite e saltear os tomates com a cebolinha até murcharem. Adicionar os legumes 

e o brócolis juntamente com o frango desfiado, a cúrcuma e o sal moído, por aproximadamente 3 minutos em fogo baixo. 
Colocar o arroz e misturar bem. Reservar, mantendo aquecido. Levar ao fogo ½ xícara de chá de caldo de legumes dissolvido 
com o amido de milho, até engrossar. Misturar esse creme ao arroz. Regar com um fio de azeite, polvilhar o queijo e servir. 

Rendimento: 4 porções 
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Salada do Tico - Receita
Ingredientes para a salada:
Alface americana – 8 folhas
Rúcula – 4 folhas
Pepino japonês – ½ unidade pequena
Ovo Korin – 2 unidades
Tomate-cereja – 4 unidades

Colocar todos os ingredientes do molho, exceto o óleo, em um liquidificador. Com o liquidificador ligado, vá acrescentando, 
aos poucos, um fio fino de óleo, até atingir a cremosidade desejada.

Cozinhar os ovos. Picar a alface em tiras, o pepino em rodelas e os ovos em cubos. Dispor as alfaces, em seguida a 
rúcula, os pepinos, os ovos e o tomate.

Regar a salada com o molho e servir.

Rendimento: 4 porções

Brigaderango
Ingredientes:
Mandioca crua descascada – 4 xícaras de chá, 800 g
Óleo de canola – 10 colheres de sopa, 80 g
Açúcar claro –  9 colheres de sopa, 72 g

Modo de preparar:
Cozinhar a mandioca até desmanchar. Escorrer e amassar. Reservar. Misturar a mandioca e o óleo primeiramente. Juntar 

os demais ingredientes e cozinhar até desprender do fundo da panela. Modelar em bolinhas e passar no achocolatado em 
pó ou no chocolate granulado.

Para servir com morango:
Pode-se enrolar o morango cortado ao meio na massa. Ou ainda, como brigadeiro de colher, colocar o morango picado 

no fundo de uma taça ou copo, acrescentar a massa e finalizar com castanha-do-pará moída ou chocolate granulado e enfeitar 
com um pedaço de morango.

Obs.: Para fazer beijinhos, substituir o achocolatado em pó por coco ralado.
Rendimento: 20 porções 60 g

Cardápio Planeta Azul: Quantidade per capita média calculada para faixa etária dos 4 aos 12 anos.
* Salada de alface americana com rúcula, pepino, tomate-cereja e ovos + molho rosé (60 g de salada + 5 g de molho)
*Risoto feliz (250 g)
*Brigadeiro de mandioca com morango (70 g, sendo 40 g de brigadeiro e 30 g de morango) 
*Suco de maracujá orgânico (200 ml)

Custos per capita:
Risoto Feliz – R$ 3,73
Salada do Tico – R$ 0,80
Brigaderango – R$ 2,37
Suco de maracujá orgânico (industrializado) – R$ 3,80 
Custo Total: R$ 10,90
Obs.: Todos os ingredientes foram adquiridos em loja de varejo: se comprados no atacado ou direto de produtores, o 

custo pode cair em média 40%.

A Fundação Mokiti Okada é uma instituição sem fins lucrativos, com atuação em todo o território nacional, que cria e 
desenvolve projetos e atividades nas áreas de alimentação, nutrição, agricultura natural, saúde, arte, educação e meio ambiente. 

O setor de alimentação natural é formado por um grupo multidisciplinar com a participação de nutricionistas, culinaristas 
e engenheira de alimentos que estudam sobre a alimentação natural/orgânica, testam receitas, promovem diversos cursos e 
palestras na área.

Saiba mais: www.fmo.org.br

Ingredientes para o molho rosé:
Caldo da beterraba – 1 xícara de chá
Extrato de soja em pó – 4 colheres de sopa
Cebola picada – ½ unidade
Sal moído – 1 colher de café
Alho – ¼ dente
Azeitona verde picada – 4 unidades
Óleo de canola – o suficiente

Extrato de soja em pó –  1 xícara de chá, 100 g
Achocolatado em pó –  7 ½ colheres de sopa, 75 g
Chocolate granulado para enrolar (opcional)
Essência de baunilha orgânica (opcional)
Morango (a gosto) 


