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Saúde

RESUMO

A alimentação constitui-se em um elemento vital à sobrevivência dos seres humanos, já que supre as necessidades nutricionais e energéticas tão 
necessárias à vida. A interferência da escolha alimentar da população decorre de alguns fatores como o sabor, preço, cultura, entre outros, o que 
se converte num verdadeiro desafio aos profissionais do ramo da alimentação que precisa agregá-los para obterem maior satisfação dos clientes. 
A preocupação crescente dos indivíduos com a saúde e a qualidade de vida tem buscado cada vez mais equilibrar a sua alimentação e para isso 
tem consumido mais produtos enquadrados no rol dos vegetarianos por serem saudáveis e menos calóricos. O trabalho teve como objetivo a 
avaliação qualitativamente das preparações do cardápio de um restaurante vegetariano localizado em São Luís - MA. Tratou-se de uma 
investigação documental, de caráter descritivo e qualitativo. Foram analisados os cardápios de um restaurante que trabalha com cardápios 
vegetarianos, supervisionado por nutricionista, aberto ao público e fornece almoço, em média de 100 a 150 refeições diárias. A pesquisa realizou-
se em cardápios do almoço dos dias úteis de segunda-feira à sexta-feira, durante o mês de outubro de 2015. A amostra foi constituída por 20 
cardápios e a avaliação realizada através do método Análise Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC). Os cardápios analisados tiveram 
100% de hortaliças, leguminosas e de alimentos integrais, 30% de enlatados e conserva, 100% cores iguais e alimentos sulfurados e ausência total 
de embutidos. A análise permitiu concluir que o cardápio fornece alimentos saudáveis, com boa quantidade de hortaliças, leguminosas, alimentos 
integrais, pois se fez presente em todos os cardápios, contudo alimentos sulfurados e monotonia foram observados no local de estudo. As 
refeições devem, ainda, garantir um nível sensorial que estimule o seu consumo por meio de combinações apropriadas e diversidade de escolhas. 
Desta forma, constata-se que a análise das refeições através do método da AQPC permite a observação simultânea tanto dos aspectos 
nutricionais e sensoriais envolvidos em cada preparação e que auxiliam na garantia do seu equilíbrio nutricional, quanto na identificação de 
incompatibilidades nas preparações, de forma a se implementar modificações que resultem em um cardápio mais variado e atrativo.
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