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odos os dias, milhões de quilos de alimentos são 
desperdiçados no Brasil, e de diversas formas. 
É na cozinha das casas e dos restaurantes que 
ocorre boa parte desse desperdício. Segundo a 

nutricionista Lorena Henrique, 35, o brasileiro costuma 
“comer primeiro com os olhos, então dá vontade de con-
sumir aquele alimento. Mas a gente tem que saber que 
aquele alimento não pode ser colocado em excesso no 
seu prato porque vai gerar desperdício”.

Segundo Lorena, os números relativos ao desperdício 
de alimentos no mundo aumentam progressivamente. Ela 
alerta que isso é veri� cado durante o transporte, o manu-
seio e a produção inadequada dos alimentos. Além disso, 

parte da comida produzida em cozinhas industriais, 
restaurantes, hotéis e lanchonetes tem como des-

tino o lixo. Ao mesmo tempo, milhões de pes-
soas morrem de fome anualmente. 

Para a nutricionista, é necessário 
mudar essa realidade. “Temos que 
re� etir e nos conscientizar”, opina.

Desperdício 
de alimentos: 
vamos evitar!

Atenção!
1. Planejar. É preciso ter um 
cuidado durante o preparo 
dos alimentos para que não 
haja uma superprodução e 
um consequente descarte. Na 
hora de cozinhar, calcule pre-
viamente a quantidade ideal 
para cada alimento, controle e 
supervisione a produção dos 
seus pratos para ter certeza 
de que não vai sobrar comida. 
O importante é não produzir 
mais alimento do que vai ser 
consumido.

2. Reutilizar. É importante 
sempre reaproveitar cascas, 
que têm muitas vitaminas e 
nutrientes. Vegetais como al-
face, acelga e couve-manteiga 
podem ter os talos reaprovei-
tados, desde que a higiene do 
alimento seja bem feita.

3. Não estragar. É impres-
cindível que você ponha no 
prato apenas aquilo que vai 
consumir. Resista à vontade 
de comer apenas pelo desejo. 
Mesmo que o alimento pareça 
apetitoso, não o coloque em 
excesso para evitar possíveis 
desperdícios.
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“Nem tudo que é feio tem que ir pro lixo. É necessário sempre fazer a 
higiene bem feita desses produtos, mas nem tudo precisa tirar os talos e 
cascas, então podemos reaproveitar isso porque são ricos em vitaminas 
e nutrientes. Somente aquilo que tiver com furos ou partes escuras, que 
podemos tirar aos poucos. Mas é sempre bom olhar detalhadamente, 
pois não precisa descartar como um todo aquele alimento”.

 Lorena Henrique, 35, nutricionista.

(Fonte: Dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, de 2013.)

1 Kg
Cada brasileiro gera em torno desta 
quantidade de  lixo por dia. Cerca de 58% 
é lixo formado por restos de comida.

3,4 milhões
de brasileiros estão 
em situação de 
insegurança alimentar.
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1,3 bilhão
de toneladas de alimentos 
são jogados fora por 
ano em todo o mundo.

Confira o vídeo da entrevista 
na íntegra com a nutricionista 
Lorena Henrique

805 milhões
de pessoas no mundo 
sofrem de fome.

A nutrição lida com o controle e 
planejamento da qualidade das refeições. 
O profissional pode colaborar oferecendo 

estratégias de reeducação nutricional que 
promovam a redução do desperdício.


