
Combinações... Ao preparar um cardápio é 

importante que ele seja equilibrado e variado, por 

isso observamos as cores, o modo de preparo dos 

alimentos, os cortes das 

carnes e legumes, a 

presença ou ausência de 

caldos ou molhos e o 

aporte nutricional.  

     Além dessas 

considerações, existem os 

gostos e preferências 

pessoais, que podem 

variar de acordo com os 

hábitos, as lembranças 

afetivas, as fases da vida e 

o desenvolvimento do 

paladar. Também existem 

os pratos comerciais como 

o estrogonofe, que é 

combinado com arroz e 

batata palha. Não significa 

que ele não possa ser 

oferecido com couve 

refogada, por exemplo. 

Apesar de fugir do 

comum, o prato ficará 

mais colorido e rico 

nutricionalmente, então 

variar é  uma boa pedida. 

Macarrão combina 

com... O macarrão, por 

exemplo, pode ser oferecido com, além da carne, 

legumes ou verduras (uma abobrinha ou uma 

escarola refogada, por exemplo), mas há quem prefira 

comê-lo com legumes em vez de folhas.  Há também 

quem acredite que macarrão não combina com 

chuchu, mas não há nenhuma questão que impeça a 

massa de ser consumida acompanhada de um 

legume, até mesmo o chuchu.   

“Chuchu é só água, não tem gosto”... Apesar das 

crenças difamatórias do chuchu, ele destaca-se por 

ser fonte de potássio, fósforo, magnésio, e vitamina C, 

micronutrientes importantes para 

o sistema imunológico e para o 

adequado funcionamento do 

metabolismo celular. 

    A casca do chuchu, apesar de 

não ser usualmente consumida, 

apresenta quantidades 

consideráveis de proteínas, 

vitamina C, ferro, cálcio e 

potássio, e elevadas quantidades 

de fibra alimentar quando 

comparada ao fruto. Veja no 

quadro central uma deliciosa 

receita com as cascas do chuchu. 

Alimentos potencialmente 

alergênicos... A introdução de 

alimentos como o peixe, o ovo, e 

os que contém glúten deve 

ocorrer normalmente no período 

de introdução da alimentação 

complementar (entre os 6 e os 8 

meses), pois neste período existe 

a chamada “janela imunológica”, 

período em que as reações do 

sistema imunológico do bebê não 

serão tão exageradas a ponto de 

desenvolver um quadro de 

alergia importante. 

Alimentação além da ingestão... A alimentação 

vai muito além do ato de ingerir o alimento e alcançar 

as necessidades de calorias e nutrientes. Além de 

nutrir, a alimentação é um processo social, de 

aprendizado, de crescimento, de descoberta, de 

relações, de simbologias. Mais do que nutrir, 

estamos aqui para alimentar as nossas crianças de 

maneira equilibrada e saudável. 

 

ASSADO DE CASCAS DE CHUCHU  

 

Ingredientes: 

 • 4 xícaras de chá de cascas de 

chuchu, bem lavadas, picadas e 

cozidas  

• 2 colheres de sopa de queijo 

ralado  

• 1 xícara de chá de pão amanhecido 

molhado na água ou no leite.  

• 1 cebola pequena  

• 1 colher de sopa de óleo  

• 2 ovos inteiros batidos  

• Sal a gosto  

 

Modo de Preparo  

Bater as cascas no liquidificador. 

Colocar a massa obtida em uma tigela 

e misturar o restante dos ingre-

dientes. Untar um pirex ou uma forma 

com óleo ou margarina. Despejar a 

massa e levar para assar até que 

esteja dourada. Servir quente ou 

frio. Esta receita pode ser 

enriquecida, juntando à massa uma 

lata de sardinha desfiada.  
 

Podem ser utilizadas as cascas de outros 

ingredientes: cenoura, abóbora, 

rabanete, beterraba, nabo ou talos de 

agrião, couve, brócolis. Refogados ou 

cozidos. 

 

FONTE: MESA BRASIL SESC 

 

 

INFORMATIVO 

Bibliografia:  

- Mesa Brasil SESC – Aproveitamento Integral dos Alimentos; 

- TACO – Tabela Brasileira de Composição de Alimentos da UNICAMP; 

- Sociedade Brasileira de Pediatria.                                                      papinhas@papinhas.com.br                                                                                                   

facebook.com/alimentacaoinfantilpapinhas 

                          

Por Renata Gosciola Vizeu CRN-3 45294 – Especializanda em Nutrição Pediátrica 

 

PAPINHAS - ALIMENTAÇÃO INFANTIL                 ABRIL, 2016             VOLUME 2, nº 3     

Você Sabia? 


