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Programa Cozinha Brasil

Prof. Dra. Fernanda Chaves de Oliveira

Nutricionista graduada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (2002).
Pós graduada pela VP Consultoria Nutricional em Nutrição Clínica Funcional.
Nutricionista do Programa Cozinha Brasil desde abril de 2005, sendo supervisora do mesmo desde abril de 2010.

Como funciona o Programa Cozinha Brasil e quais os seus 
principais objetivos?

O Programa Cozinha Brasil do SESI (Serviço Social da Indústria) 
ensina a população a preparar os alimentos de forma inteligente e sem 
desperdício, ao combinar três ingredientes fundamentais para uma boa 
refeição: qualidade, economia e sabor. A iniciativa, em andamento desde 
2004, foi inspirada no programa Alimente-se Bem, do SESI de São Paulo. 
Desde então, combinando alimentos e temperos a um novo modo de 
preparo, o Cozinha Brasil introduz na vida da comunidade cardápios com 
alto valor nutritivo e baixo custo.

Nutricionistas do SESI ensinam receitas saborosas e nutritivas, 
respeitando as diversidades regionais e aproveitando todas as partes 
dos alimentos, inclusive o que normalmente é dispensado, como caule, 
talos, cascas, folhas e sementes. São 30 unidades móveis em todo o 
país, equipadas com cozinha experimental e didática, onde nutricionistas 
ministram cursos gratuitos. Os cursos de educação alimentar para o 
público geral têm 10 horas de duração e ocorrem em parceria com 
empresas, escolas, associações, prefeituras, instituições religiosas e 
ONGs. O conteúdo dos cursos abrange, além das receitas: higiene e 
conservação dos alimentos; prevenção de doenças não transmissíveis, 
como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares; alimentação 
infantil e outros.

Quais as principais preparações elaboradas e como você 
conseguiu aplicar os conceitos da Nutrição Funcional nelas?

Nosso carro chefe é o Suco da Horta, preparado com couve, 
maracujá e limão. Durante o preparo, ressaltamos a propriedade 
detoxificante das brássicas, o processo de conversão do glicosinolato em 
isotiocianato, a combinação de ferro com vitamina C e a combinação do 
cálcio com magnésio. Discute-se a carga de xenobióticos a que o estilo 
de vida moderno nos deixa expostos e de que forma podemos reduzi-los 
consumindo sucos como esse. Além do suco, a introdução de algumas 
cascas e talos nas preparações aumenta seu conteúdo de fibra solúvel 
e insolúvel, como a quiche de casca de abóbora, carne ensopada com 
entrecasca de melancia, entrecasca de maracujá recheada, bolo de 
abobrinha com canela, sementes de casca de abóbora torrada e outros. 
Os alunos são orientados, ainda, a fazer o planejamento de compras de 
alimentos de acordo com a safra dos mesmos, pois estarão mais nutritivos 
e com menor quantidade de agrotóxicos.

Com relação aos custos, quais as opções de ingredientes mais 
em conta para a população que podem colaborar para o equilíbrio 
das funções metabólicas?

Os alunos do Programa Cozinha Brasil recebem uma tabela de 
safra dos alimentos e percebem que frutas e hortaliças da época, além 
de serem mais saborosas e saudáveis, são mais baratas e, portanto, 
devem ser consumidas em maior quantidade. Temperos naturais como 

alho, cebola e ervas aromáticas apresentam baixo custo, realçam o sabor 
dos alimentos e reduzem a quantidade de sal utilizado, contribuindo, 
assim, para o equilíbrio do organismo.

Com planejamento de compras, utilização de alimentos da 
safra, quebra de tabus alimentares e aplicação de conceitos de 
biodisponibilidade, aumenta-se o consumo de micronutrientes e fibras, 
otimizando a absorção dos nutrientes. Com o consumo de frutas e 
hortaliças de baixo custo (couve, laranja, abóbora, repolho, e outros), a 
ação de antioxidantes é ainda maior.

Uma alimentação mais saudável favorece o sistema imunológico, 
e as noções de higiene que lhes são repassadas diminuem os riscos 
à integridade do sistema gastrointestinal, e dessa forma, o gasto com 
medicamentos e idas às unidades de saúde, são reduzidos naturalmente.
As receitas elaboradas possuem boa aprovação pelos alunos? 
Como vocês fazem essa avaliação?

Ao final da aula, as receitas preparadas são degustadas pelos alunos 
do programa, momento em que os mesmos expressam sua opinião, que 
geralmente é de aprovação. No caso do Suco da Horta, foi realizado um 
teste de aceitabilidade, de acordo com a Resolução/CD/FNDE nº 38, com 
73 alunos com idade entre 6 e 14 anos do Ensino Fundamental da rede 
municipal de ensino de Macaé (RJ). A preparação teve boa aceitação no 
teste, tendo resposta positiva por 82 % dos alunos. Testes sensoriais com 
preparações com abóboras serão realizados em breve, em uma parceria 
com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

Quais os principais conceitos teóricos da Nutrição Funcional que 
são passados aos participantes? Eles conseguem compreender 
para aplicá-los nas escolhas do dia-a-dia?

Um conceito simples que faz toda a diferença em nossas aulas 
é a questão da otimização do processo digestório por meio de boa 
mastigação, restrição de líquidos junto às refeições, prevenção da 
constipação intestinal associada ao consumo de pré e probióticos de 
baixo custo, como iogurte natural preparado em casa, entrecasca do 
maracujá e biomassa da banana verde, além da utilização de chás 
digestivos, como hortelã, alecrim e hortelã pimenta. Essas são estratégias 
de manutenção da saúde intestinal que evitam a disbiose. Além disso, o 
tema “estresse oxidativo” é abordado de forma lúdica, fundamentando 
a antiga recomendação de alimentar-se a cada três horas e ingerir ao 
menos cinco porções de frutas/hortaliças ao dia.

Quanto à satisfação por parte dos parceiros (empresas, prefeituras, 
associações, sindicatos), você observou alguma mudança?

Os parceiros buscam o Programa Cozinha Brasil como forma de 
praticar responsabilidade social e, em geral, esperam um curso de 
culinária de baixo custo. Porém é comum que o programa supere as 
expectativas dos parceiros com o conteúdo, que vai muito além da 
preparação e degustação de receitas de baixo custo.
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