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DICAS PARA EVITAR O 
DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS 

 
Comprar BEM 

Comprar apenas as quantidades 
necessárias 

 
Conservar BEM 

Armazenar em temperaturas 
adequadas para cada tipo de 

alimento 
 

Preparar BEM 
Utilizar ao máximo os alimentos 

com casca; diversificar as técnicas 
de preparo e preparar apenas a 

quantidade necessária 
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815 milhões de pessoas no 

mundo passam fome 
 

30% de toda comida produzida pela 

população vai para o lixo 
 
 
 
 

 
Essas perdas ocorrem na colheita (10%), 
no transporte e manuseio (50%), nas 
centrais de abastecimento (30%) e nos 
supermercados, residências e unidade 
de alimentação (10%). E além disso, uma 
grande parte deste desperdício está 
relacionado aos hábitos dos 
consumidores. 
 
Como consumidores, devemos 
aproveitar tudo que o alimento pode 
nos oferecer como fonte de nutrientes, e 
com isso, evitar/diminuir o desperdício e 
contribuir para a saúde do nosso 
organismo.  

 

ORIENTAÇÕES DE 
REAPROVEITAMENTO 

INTEGRAL DOS ALIMENTOS  
 

  
Talos: sopas, massa de bolos, pães, 
panquecas, ensopados, molhos,  
farofas e omeletes. 
 
Cascas: geleias (laranja, mexerica e 
maracujá). Vitaminas (maçãs e 
mamão).  Sucos (limão e abacaxi). 
 
Sementes: torradas ou moídas em 
preparos de bolos e biscoitos. 
 
Chás ou água saborizada: com as 
cascas de abacaxi, melancia, maçã e 
laranja. 

 
 

As cascas de vários alimentos possuem 
mais nutrientes que as polpas, como 
por exemplo: 
 
 Maçã, limão e mexerica: 2x mais 

vitamina C 
  Abacaxi: 38% mais vitamina C  
 

A vitamina C auxilia no 
combate aos radicais 

livres do nosso 
organismo, prevenindo o 

envelhecimento.  
 

Além disso, as cascas são ricas em 
fibras.  
 

As fibras  auxiliam   
controle da glicemia e da 

pressão arterial, 
melhoram o 

funcionamento intestinal 
e  previnem doenças. 

 
 
 
 
 
 


