Título:
LIVRO DE RECEITAS: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA PARA SUA
CASA!

Identificação:
Município: Lontras
Elaboração:
- Ivonete weber machado – extensionista rural da Epagri
- Janaina de Liz santos – nutricionista da secretaria de educação de
lontras
- Merendeiras e agentes de serviços gerais da secretaria municipal de
educação de Lontras: Agostinha Machado Soares, Alatir da Cunha Arndt,
Alvacir Hermann de Britto, Ana Paula Goetz, Carmem Degenhardt, Claudete
Francisconi, Daiana Fátima da Silva Screpec, Daniela Pokriwieski, Ducilene
Jacobsen, Elecler de Espindola, Elisa da Silva, Evanir Joanne Jennrich da
Silva, Evelina Kriger Kuehl, Greice Rodrigues Alves, Leonita Hang, Lindair
Padilha Riske, Lindalva Patricio, Maragarete Suely Klaar, Maria Aparecida da
Silva, Maria Joceli Pereira, Marileia Puff, Marli da Silva Heinz, Marta Cardoso,
Olinda Maria Cardoso, Salete Correa, Silvia Dorly Kahl Polini, Sônia Paz de
Faria, Venila Ventura, Vera Lucia Santiago dos Santos.

Apresentação:
O projeto é o desenvolvimento/ elaboração de um livro de receitas, a
partir dos alimentos que são adquiridos na alimentação escolar do município,
principalmente da chamada pública da agricultura familiar, com o objetivo da
valorização das merendeiras e agentes de serviços gerais, mostrando o
trabalho delas em nossas unidades.

Desenvolvimento:
O projeto foi desenvolvido pela secretaria municipal de educação
(nutricionista, merendeiras e agentes de serviços gerais) e pela extensionista
rural da Epagri do município de lontras. As atividades foram desenvolvidas no
ano de 2012, com duração de 5 meses, desde elaboração das receitas,
desenvolvimento do livro e impressão dos mesmos.

Este projeto teve como objetivo, a valorização das merendeiras e
agentes de serviços gerais, para mostrar um pouco o seu trabalho dentro das
nossas unidades, levando as receitas das unidades para os lares familiares.
Elas elaboraram receitas doces e salgadas, utilizando apenas os produtos
adquiridos para a merenda escolar. Desta forma, algumas preparações foram
incluídas no cardápio escolar.
O livro de receitas é composto por: apresentação; dicas práticas para a
cozinha; cuidados com os alimentos; higienização dos alimentos; higiene do
manipulador de alimentos; receitas salgadas; receitas doces; sugestão de
sucos naturais e tabela de medidas caseiras.
O projeto nasceu a partir das capacitações realizadas todos os anos
com as merendeiras e agentes de serviços gerais da prefeitura em parceria
com a Epagri.
Para o desenvolvimento das atividades os equipamentos utilizados
foram: computador, máquina digital, os alimentos para as preparações das
receitas, forno, utensílios de cozinha e os recursos humanos.

Resultados e considerações finais:
Este livro foi distribuído para a comunidade, a fim de mostrar um pouco
do trabalho desenvolvido nas nossas unidades escolares. O projeto já foi
finalizado, mas o município pretende elaborar a 2ª edição do livro, para dar
continuidade ao projeto.
As dificuldades encontradas foram em ter orçamento para a impressão
dos livros e na montagem do livro. O desenvolvimento das receitas foi ótimo,
pois as receitas eram preparadas e degustadas por todos os envolvidos.
As merendeiras e agentes de serviços gerais, sentiram-se honradas em
desenvolver as receitas e, após a conclusão do material, foi realizado o
lançamento do livro com alguns convidados e degustação das receitas, e após
foi entregue como brinde no dia da mulher.
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