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já podemos ir ao
supermercado!

bem, sempre devemos fazer
uma lista com os produtos
que vamos comprar... mas

vocês exageraram!

querida! nós convi-
damos alguns amigos

para o almoço de
domingo, lembra?

eu sei! só acho que temos a maioria dos
produtos que estão nesta lista!

papai e eu
fizemos uma
listinha de

compras para o
almoço especial

de domingo!

COMER SEM
DESPERDIÇAR
COMER SEM

DESPERDIÇARem
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        além disso, com-
  binei com os
convidados de

cada um trazer
um prato!

e falei pra não exagera-
rem nas porções! assim, não
pesa pra ninguém e evitamos

o desperdício!

então...

como assim
desperdício,

mamãe?

se a gente não planejar, acabamos
comprando alimentos que ainda

temos em casa...

...ou comprando
muito mais do que

precisamos!

e eles
podem estragar,
antes de serem

consumidos!

para isso, devemos olhar
nos armários...

...na geladeira, pra ver o
que está faltando!

?
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os alimentos que vencem primei-
ro devem ficar mais à frente...

queijo

...nas partes visíveis, para serem consu-
midos primeiro e não estragarem!

queijo

validade: 1 s
emana

você tem razão! tanto
a geladeira...

isso porque sempre faço com-
pras menores e planejadas ao

longo do mês!

eu já peguei as sacolas
reutilizáveis, papai!

agora, sim! com a lista
do que realmente

precisamos, podemos
ir às compras!

...quanto
os armários
já estão bem
abastecidos!

então...

queijo

que é bem melhor
do que fazer uma
compra grande

uma vez por mÊs,
   não é, mamãE? 
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no domingo... entrem! sejam
bem-vindos!

chegaram bem na hora!            agora, sim, nosso al-
moço especial vai começar!

oi, meninas! que bom que vieram!

oi, magali!

venham comigo! vamos até a
varanda, lá nos fundos!

uau! legal!

mamãe preparou uma mesinha aqui fora,
especialmente pra gente!

isso mesmo! vão se acomo-
dando para o almoço!

estou me sentindo num
            restaurante!

que
chique!



7

a mãe da mônica preparou algumas
hortaliças bem gostosas!

hum! adoro comer
salada!

eu também, mônica! mas sabia que
hortaliça não é só salada?

hortaliças são grupos variados de
vegetais cultivados em hortas!

“existem as folhas, como...”

alface

rúculaespinafre

“e também as leguminosas!”

ervilhas

lentilha

feijão-
vagem

“e ainda as
raízes!”

cenoura

beterraba

mandioca
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“frutos!”

tomate

berinjela chuchu

“e flor, como...”

couve-flor

brócolis

alcachofra

“já a batata e o inhame são tubér-
culos e a cebola e o alho, bulbos!”

batata cebola

inhame alho

a primeira vez que comi espinafre
foi numa torta com queijo que a

mamãe preparou!

e eu adoro quando a mamãe faz suflê
de chuchu com suco de cenoura!

como estes muffins de abobrinha que
o pai da milena fez pra vocês!

hum!

as hortaliças podem
ser preparadas de várias

formas criativas, em pratos
com muito sabor!

já a minha mãe faz um
bolinho de arroz que

é uma delícia!
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e assim... hum! esse cheiro já está me dei-
xando com água na boca!

o carlito está caprichando 
no churrasco!

é! estou preparando um churrasco bem especial, planejado
com carinho, pra receber vocês, meus amigos!

isso aí, carlito! e esse planeja-
mento também pode ser feito

nas refeições do dia a dia!

a silvia e eu sempre nos organizamos
muito, para não haver desperdício lá

em casa!

nossa!

*embrapa: empresa brasileira de pesquisa agropecuária. **FGV: fundação getulio vargas.

eu vi uma pesquisa da embrapa*
e FGV** que diz que...

...uma família brasileira desperdiça, em
média, 128,8 kg de comida por ano!
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...e, de outro, ainda existir pessoas que sofrem com a
                                                     falta de comida?

tudo isso? eu
não sabia!

é! dá uma média de 41,6 kg de comida, por 
pessoa, desperdiçada por ano!

e jogar comida é o mesmo que jogar dinheiro fora!

como pode, de um
lado, haver tanto

desperdício...

que história é essa de
falta de comida?
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durante o
almoço...

estávamos falando sobre os altos
índices de desperdício de comida!

...e como isso causa muitos
        prejuízos, em vários

       sentidos!

e, hoje em dia, a agricultura
é baseada em ciência! ao

jogar comida fora...

...perde-se todo o esforço e tecnologia que
foram necessários para a produção

                  desses
               alimentos!

ou seja, além
de desperdiçar o
alimento em si...

“a energia e também o trabalho
de todas as pessoas que
fizeram o manuseio...”

“...também é jogada fora a água que foi
usada, por exemplo, pra irrigar os vegetais!”
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“...e o transporte, para os
alimentos chegarem até nós!”

“e, portanto, perde-se todo o dinheiro
que foi usado nessas etapas...”

“...fazendo com que o preço dos
alimentos continue elevado!”

“e mais, o desperdício de alimentos
contribui com o aumento do des-
carte de lixo orgânico!”

“toda comida que a gente joga fora...” “...ocupa, em vão, terras que poderiam
ser usadas para a agricultura!”

“e os gases, resultantes
da degradação dos
alimentos, são nocivos
à camada de ozônio...”

“...provocando ainda mudanças climáticas
que aumentam o efeito estufa!”

tomate
kg
R$

10,00

orgânico orgânico
orgânico
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ao adotar um consumo mais sustentável, as famílias estão contri-
buindo também com a preservação do meio ambiente!

sem falar que, ao jogarmos a comida,
reduzimos as oportunidades...

...de direcionar o excedente às
populações mais carentes!

acredito que será possível mudar esse
quadro quando as novas gerações...

...se conscientizarem
sobre o problema do

desperdício de alimentos!

por falar em alimentos,
estamos aprendendo sobre
a importância deles, papai!

sabia que
cuidamos de uma
horta que tem lá 

na escola?

que legal!
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“temos que respeitar e
valorizar as pessoas que
fazem este trabalho!”

“estamos aprendendo a origem
e o valor de cada alimento...”

“...e a importância de ter uma
alimentação saudável!”

“e, é lógico, de como cuidar do meio
ambiente também!” é muito bom ouvir

isso, filha!

compreender o cuidado com os
alimentos é o primeiro passo para

combater o desperdício!

“a professora nos ensinou que plantar e
cuidar dos alimentos dá trabalho!”
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o almoço estava maravilhoso!horas
depois...

muito
obrigado!

nós é que agradecemos a presença
      de vocês!

e mesmo tentando planejar as
porções, acabou sobrando um

pouco! por isso...

...separamos pra vocês levarem
de volta pra casa!

que bom, dá pra incrementar este
arroz pro almoço de amanhã!

e eu vou doar para o
vizinho que mora sozinho!

e não se esqueçam de
levar as hortaliças!

dá pra fazer outros pratos 
saborosos com elas também!
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com certeza! como uma abobrinha à
  bolonhesa!

ou uma torta
de couve-flor!

hum! já estou ficando
com fome de novo!

em casa, costumo acondicionar na geladeira
as sobras de arroz, feijão e carnes...

...em recipientes apropriados,
logo após as refeições!

eu também! assim dá para
reaproveitar melhor os

alimentos!

afinal, eu nunca jogo
comida fora!

“procuramos cozinhar o
tanto certo, para não
sobrar, ou criamos outros
pratos diferentes a
partir das sobras!”
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e, hoje em dia, dá
pra pesquisar muitas
receitas, de variados

alimentos!

é verdade! eu descobri uma de bolinhos
de arroz de dar água na boca!

que tal trocarmos algumas receitas?
eu sei uma pra fazer um delicioso

pudim com pães dormidos*!

*dormido: do
dia anterior,
amanhecido.

é isso aí! usando a criatividade dá
pra fazer muitos pratos...

...fresquinhos e saborosos com
as sobras que normalmente

       iriam para o lixo!

então...

adeus! o próximo almoço
vai ser lá em casa!
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fim

risoto de carne
com queijo, pudim
de pão e bolinhos

de arroz!

depois,
precisamos
pegar essas 
receitas com

eles!

sinto muito, mas não
vai dar pra fazer essas
receitas com sobras

de comida!

c-como assim? e tudo o quE
acabamos de falar?

desperdício de alimentos, dinheiro e
tecnologia jogados fora, lixo orgâ-
nico, mudanças climáticas, camada

de ozônio...

eu sei, mas não vai dar!

esqueceu que aqui em casa
não existe desperdício?

comida aqui não
sobra!



Ingredientes
- Sobra de arroz branco (Pode ser 
integral, como na foto)
- 1 batata;
- Farinha branca ou integral (até dar o ponto);
- Cheiro-verde a gosto;
- Queijo ralado;
- Pedaços de muçarela (se quiser rechear).

- Sobra de arroz branco (Pode ser 

Bolinho 
   de Arroz   de Arroz   de Arroz

Bolinho 
   de Arroz

Bolinho 

RECEITA de Maria aparecida salim.

Modo de Preparo
Misture todos os ingredientes e modele 
os bolinhos. Depois é só fritar com óleo 
quente ou assar no forno (como na foto).

Crédito: Cyntia carneiro, eduardo akio e vagner furlan.



Ingredientes
- 3 pães de forma ou francês amanhecidos 
(pode ser integral, como na foto);
- 1 litro de leite (integral ou desnatado);
- 4 ovos;
- 1 lata de leite condensado.

para calda:

- 1 xícara de açúcar;
- 1/2 xícaras de água;
- Se optar por calda de frutose, coloque 
1/2 xícara desse ingrediente e 1 xícara de água.

- 3 pães de forma ou francês amanhecidos 

Pudim 
   de Pão   de Pão   de Pão
Pudim 

   de Pão
Pudim 

Crédito: Cyntia carneiro, eduardo akio e vagner furlan.

RECEITA de Maria aparecida salim.

Modo de Preparo
Bata todos os ingredientes no 
liquidificador e coloque em uma 
fôrma caramelizada. Deixe 
assar em banho-maria 
por uma hora.

para calda:

Levar os ingredientes 
ao fogo até dourar.



Que tal comer a melancia toda?

Sucos e polpas

Geleias e doces*

Aperitivos 
(depois de torradas)

*Opte por alimentos orgânicos.

semdesperdicio.org@SemDesperdicioBrasil @semdesperdiciobr

Encontre nas nossas redes sociais informações,
dicas, receitas e boas ideias para reduzir o 
seu desperdício de alimentos e ter um
estilo de vida mais sustentável.



Hortaliça 
Acesse

Como comprar, conservar 
e consumir hortaliças

Como evitar o desperdício 
de alimentos

Conheça:

Mais de 150 receitas de 
pratos, bolos, doces, sucos
e tortas com hortaliças

Hortaliça e saúde

Hortaliça e economia

E muito mais...

não é só Salada
www.embrapa.br/hortalica-nao-e-so-salada

Acesse o site



Instituto Cultural Mauricio de Sousa
Rua Werner Von Siemens, 111 - Prédio 19 - Espaço 01 - Lapa de Baixo - São Paulo - SP

Cep.: 05069-010 - Tel.: (0xx11) 3613 5100 / 3613 5159  http://www.institutomauriciodesousa.org.br
Direitos Autorais cedidos exclusivamente para o Instituto Cultural Mauricio de Sousa



Você sabe o que é o desperdício de alimentos? 
E sabe por que é tão importante acabar com esse hábito? 
Desperdiçamos comida em casa diariamente, mas agora vamos 
aprender novas maneiras e atitudes para reduzirmos esse 
desperdício no nosso dia a dia.

Para ajudar a diminuir esse problema, a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em parceria com o WWF-Brasil, 
lidera um projeto no programa de cooperação Diálogos Setoriais 
União Europeia - Brasil voltado para promover o consumo
sustentável via redução do desperdício de alimentos. Embarque 
conosco nesta historinha e seja mais um a viver #semdesperdício! 
Ah! E não deixe de compartilhar com seus amigos e sua família.

Jogar comida fora é ruim para a natureza, pois para
produzir alimentos, utilizamos recursos naturais como solo e água, 

energia e diferentes insumos. Além disso, essa produção requer 
muito trabalho que vai desde a pesquisa de novas tecnologias, 

passando pelo cultivo de vegetais ou criação de animais, o 
processamento, quando não são consumidos in natura, diferentes 

etapas de transporte e comercialização, até o preparo e o consumo 
à mesa. E aí, quando não consumimos o que produzimos,

todos os esforços e recursos usados 
também vão para o lixo.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Contatos: + 55 61 3448-4433 / sac@embrapa.br


