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APRESENTAÇÃO: O Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) na Universidade
Federal de Santa Catarina atende atualmente 189 crianças, sendo 93 no turno
matutino e 96 no turno vespertino, com a realização de um lanche em cada período.
Com o objetivo de aprimorar a oferta da alimentação adequada e saudável,
garantindo a segurança alimentar e nutricional, às crianças que frequentam o NDI,
além de reduzir os custos com a compra de alimentos integrais e orgânicos, o setor
de nutrição do Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) optou por produzir pães,
bolos e cookies na própria instituição.
DESENVOLVIMENTO: Os primeiros passos foram equipar a cozinha da instituição
com forno combinado, gastronorms, liquidificador, batedeira e outros utensílios, bem
como possibilitar a compra de ingredientes orgânicos (farinha de trigo branca e
integral, açúcar, ovos, cacau, maça, banana, cenoura e laranja) e ingredientes não
orgânicos (aveia, sal, fermento químico, fermento biológico seco instantâneo e óleo
vegetal), necessários para a confecção dos pães, bolos e cookies. As aquisições
foram realizadas via licitação.
Após a adequação da cozinha e aquisição dos ingredientes necessários,
realizou-se parceria com o Instituto Federal de Educação (IFSC), representado pela
professora do curso de panificação, Patrícia Matos Scheuer, procurando as
melhores técnicas para sovar, modelar, descansar a massa, assar, armazenar,
congelar e descongelar os pães.
O setor de nutrição identificou receitas de bolos e cookies para a realização
de testes, adequando as preparações ao objetivo de alimentação saudável do NDI,
ou seja, utilizando-se de alimentos integrais e orgânicos, com redução de açúcar e
gordura.
RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS: Atualmente o NDI produz pães tipo
bisnaguinha, bolos de cacau; de cenoura; de maçã; de laranja; de banana e cookies
de cacau e de laranja. Os bolos e cookies produzidos são integrais e orgânicos, os

pães possuem 30% de farinha integral e 70% de farinha branca e são orgânicos
também. Os alimentos produzidos além de serem saudáveis possuem menor custo
em relação às preparações semelhantes adquiridas anteriormente. Outro fator a
considerar é o melhor controle higiênico sanitário da produção.
Pode-se observar boa aceitação por parte das crianças, com isso as
preparações foram incluídas no cardápio da instituição na medida em que eram
testadas.
Tendo em vista que a cada ano aumentam os casos de crianças com alergias
e intolerâncias alimentares, a diversos alimentos, o setor de nutrição busca ampliar a
produção. Estão em fase de teste algumas receitas de pães, bolos, cookies e
panquecas livres de glúten, leite e ovos.
Dentre as dificuldades encontradas destacamos a compra, instalação elétrica
e manutenção do forno combinado. Ademais, a aquisição de ingredientes para
compor as preparações que ainda estão em fase de teste.
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