
BEM-VINDOS
3ª reunião do 



O Grupo

• Unir gestores de nutrição hospitalar

• Facilitar benchmark – ferramentas

• Desenvolver projetos piloto 

1. Sustentabilidade e Dietoterapia

2. Indicadores Gerenciais

3. Censo

• Compartilhar práticas



2020

O que estamos 
oferecendo para 

nossos pacientes?

Sustentabilidade 
e dietoterapia



Porque é tão 
difícil aceitar a 

dieta 
hospitalar?



• Nutrição oral
• Prescrição de dieta “normal” e “Hospitalar”

• Dieta Normal é a mais próxima da caseira
• Fracionamento com Snacks saudáveis
• Proteger horário da refeição
• NÃO para dieta hipossódica!!!!



Como?



Na prática

BIOMASSA DE BANANA VERDE

• Consistência - espessante

• > fibra

• Amido resistente

• Prebiótico



Na prática

GUASCA

• Substituto do Sal

• Realçador de sabor



Horta Hospital São Camilo – Cotia SP



Na prática

FEIJÃO MANGALÔ

• Variedade

• Orgânico / biodinâmico



Na prática

• Agricultura Familiar – Orgânicos
e Biodinâmicos

• Arroz Branco

• Arroz Integral 

• Arroz Parboilizado

• Feijão Preto Orgânico



Ora pró nobis

É um vegetal rico em ferro, ajuda a curar anemias 
das mais graves. Usa-se as folhas frescas ou secas 
e moídas na forma de pó. Também usada no 
preparo da farinha múltipla, complemento 
nutricional no combate à fome.

Na prática

Desnutrição Hospitalar



Jambu

- Mucosite, Xerostomia

- Aceitação Alimentar

Na prática



Cambuci
- Xerostomia

- Disgeusia

- Aceitação Alimentar

Na prática



Proteína animal Sustentável????



Andrea Jorge

Weruska Barrios

OBRIGADA

Ilustrações by korhan ercin

gnutrilider



Inovação em
Gastronomia e Nutrição

Hospitalar

com 

Peixes Selvagens do 
Alasca

Alaska Seafood Marketing Institute

Escritório América do Sul

e

NutriLíder

29 Outubro 2020



• Agência Governamental representada na América 
do Sul pela River Global

• Trabalho institucional: 
• Marketing de Origem e Construção da marca 
Alaska Seafood
• Suporte e educação da cadeia de pescado

• No Brasil desde 2011

• Importadores brasileiros trazem os produtos ao Brasil 
e os disponibilizam ao varejo e ao Food Service

Alaska Seafood Marketing Institute



Alasca, EUA



• Constituição do Estado proíbe a criação de peixes em cativeiro 

desde 1959

• Os peixes vivem livres em seu habitat natural, longe de fontes 

de contaminação 

• Não há uso de aditivos químicos, rações, corantes, hormônios, 

nem antibióticos

• Gerenciamento responsável dos recursos da indústria pesqueira 

para evitar a sobrepesca, danos ao meio ambiente e poluição. 

• Região de Pesca FAO/ONU 61 e 67 e Certificações de 

Sustentabilidade RFM e MSC

Selvagem, Natural e Sustentável







Peixes do Alasca: 
As Espécies



Salmões Selvagens do 
Alasca

King/Real

Coho/Prateado

Sockeye/Vermelho

Keta/Chum

Pink/Rosa



O Ciclo do Salmão 
Selvagem



Eviscerado sem cabeça



As Colorações Naturais

King/Real Coho/Prateado

Keta/Chum Pink/Rosa

Sockeye/Vermelho



As Variações de Cores



NOME CIENTÍFICO:
Oncorhynchus keta

NOME COMUM:
Salmão Chum/ 
Salmão Keta

• De sabor suave e carne firme, é ideal para 
preparar grelhado, assado ou marinado.

• Seu baixo teor de gordura demanda um 
preparo em cocção em baixa temperatura 
e lenta.

• Das cinco espécies é a mais distribuída no 
mundo.

• O Salmão Keta produz o maior e mais 
apreciado caviar de salmão do mercado 
(ikura em japonês).

Salmão Selvagem do Alasca 
Keta/Chum



Salmão Selvagem do Alasca 
Keta/Chum



NOME CIENTÍFICO:
Oncorhynchus nerka

NOME COMUM:
Salmão Sockeye/ 
Salmão Vermelho

• De sabor suave e carne firme, é ideal para 
preparar grelhado, assado ou marinado.

• Seu baixo teor de gordura demanda um 
preparo em cocção em baixa temperatura 
e lenta.

• Das cinco espécies é a mais distribuída no 
mundo.

• O Salmão Keta produz o maior e mais 
apreciado caviar de salmão do mercado 
(ikura em japonês).

Salmão Selvagem do Alasca 
Sockeye/Vermelho



Salmão Selvagem do Alasca
Sockeye



Peixes Brancos

Genuína Polaca do Alasca

Bacalhau Fresco

Sablefish/Black Cod

Halibut



Peixes Brancos do Alasca
Genuína Polaca do Alasca

• Espécie mais abundante no Mar de Bering (60%); segunda
mais abundante no Golfo do Alasca (20%). Alimenta-se de
camarão, krill e peixes jovens.

• Sua carne é branca, com sabor suave e textura delicada
com lascas definidas.

• Apresenta excelente custo benefício.

• Exportada em filés/blocos, congelados apenas uma vez,
sem aditivos químicos.

• Sem perdas anormais de volume ao ser descongelada.

• Não é o mesmo produto proveniente de outras origens.

NOME CIENTÍFICO:
Gadus (Theragara) 
chalcogramma

NOME COMUM:
Polaca do Alasca



Versatilidade

100% filés 
inteiros de 

peixe

Peixes Brancos do Alasca
Genuína Polaca do Alasca



Peixes Brancos do Alasca
Genuína Polaca do Alasca Porções de 

Peso Fixo
100g



• Peixe branco de alta qualidade, abundante, versátil e 
econômico

• Valorizado pela cor branca de sua carne, suculenta e 
com textura mais robusta - produto premium

• O Cod não é o Bacalhau tradicional salgado, mas o 
peixe é utilizado como matéria prima para o processo 
de salga.

• Conhecido como ingrediente do Fish ‘n chips inglês

• Idade de reprodução: 4-5 anos

• Tamanho comercial entre 2,5 - 4,5kg

Peixes Brancos do Alasca
Bacalhau Fresco do Alasca

NOME CIENTÍFICO:
Gadus macrocephalus

NOME COMUM:
Cod/Codfish/Bacalhau



Peixes Brancos do Alasca
Bacalhau Fresco do Alasca



• Ao atingir a maturidade, vive em uma 
profundidade de 150 a 1.500 metros

• Uma pesquisa mostrou que o Black Cod atinge 
migrações de até 1.600km

• É um excelente predador com uma dieta 
diversificada, que inclui pequenos tipos de peixes, 
lula, polvo e uma variedade de crustáceos.

• Com uma qualidade superior e rico em gorduras 
boas, esta espécie também é conhecida como "SEA 
BUTTER" (A manteiga do oceano).

Peixes Brancos do Alasca
Sablefish/Black Cod do Alasca

NOME CIENTÍFICO:
Anapoploma fimbria

NOME COMUM:
Black Cod/ Sablefish/ 
Gindara/ Peixe-
carvão-do-pacifico



Peixes Brancos do Alasca
Sablefish/Black Cod do Alasca



Produtos disponíveis no Brasil

Matéria prima importada 
do Alasca, EUA e 
processada no Brasil



Nutrição e Peixes Selvagens do 
Alasca

•Consumo de pescado ainda é baixo no Brasil: cerca de 10kg 
per capita/ano

•Proteína do peixe é a que tem mais nutrientes biodisponíveis

•Menor impacto ambiental: menor marca de carbono do que 
outras proteínas

•Por que do Alasca? Longe de fontes de poluição, livre de 
hormônios, antibióticos. Selvagem, Natural e Sustentável

•Ômega 3, Selênio, B12, Vitamina D



AS VANTAGENS DOS 
PEIXES DO ALASCA

• Os peixes são pescados no melhor momento da temporada, no alto do seu frescor.

• Peixes são congelados poucas horas depois de serem pescados, evitando oxidação 
e danos naturais do post-mortem. Barcos ou plantas em terra.

• São utilizados sistemas modernos de congelamento rápido. (IQF e Flash-freezing)

• O congelamento rápido diminui a formação de cristais de gelo que danificam as 
membranas da carne

• As baixíssimas temperaturas de congelamento inativa parasitas.

• Sustentável em amplo sentido – ambiental, social, econômico, utilização 
completa do recurso



AS VANTAGENS DOS 
PEIXES DO ALASCA

• Custo-benefício: preços competitivos

• Congelado: praticidade e planejamento, diminui a necessidade de compra recorrente do 
produto. O “bom” congelado.

• Zera a perda por validade ou diminuição de frescor e qualidade visual.

• Facilita a estocagem e reduz contaminação cruzada.

• Produto vem pronto para o uso.

• Zero perdas ao processar o produto e redução de hora/homem.

• Produto alinhado com todas as especificações sanitárias. 

• Compras de maior volume possibilitando negociar melhores condições e aproveitar 
eventuais oportunidades e promoções.

• Padronização de ficha técnica.

• Garantia de poder oferecer o produto no menu o ano inteiro com a mesma qualidade de 
quando foi pescado.



Calculando o 
valor de um 

prato

Matéria Prima; 35%

Folha de Pagamento; 25%

Custos fixos; 13%

Impostos; 10%

Taxas; 3%

Outras; 2%

Lucro; 12%

1. Custo Kg R$ R$44,00
2 Peso da porção gramas de proteína 220
3 Custo Insumos custo demais ingredientes e acompanhamentos R$10,00

4 Custo Prato: (CMV) (valor kg/1000)*valor porção + Insumos R$28,70
5 Custo Operacional: Soma dos custos de produção e operação 43%
6 Impostos: impostos de 4% à 19% , média = 12%
7 Margem de Lucro Desejada: Margem de lucro sobre a operação 20%
8 Soma percentuais: 1 – 0,43 + 0,12 + 0,20 = 26%
9 Mark-up (4 casas decimais): 1 / percentual mark-up = 3,9216
10 Preço de Venda: R$ CMV * Mark-up = R$112,55

1. Índice de Cocção (IC = PC ÷ PL) IC — índice de cocção

?
2. PC — peso do alimento cozido e pronto
3. PL — peso do alimento limpo e cru
4. Rendimento ?

5. Perda no cozimento ?



Nossos Canais Online

fb.com/peixesdoalasca

www.alaskaseafood.com.br

@peixesdoalascabrasil

Alaska Seafood Brasil

https://www.facebook.com/peixesdoalasca/
http://www.alaskaseafood.com.br/
https://www.instagram.com/peixesdoalascabrasil/
https://www.youtube.com/channel/UCov_Rs5a1PjoNsazigBkyYg


Muito Obrigada!
Equipe Alaska Seafood

América do Sul

Carolina Nascimento
cnascimento@riverglobal.net

11 97618-0831



Peixes Selvagens 
do Alasca & 

Nutrição
Dra. Andrea Esquivel – nutricionista

Diretora da Gastronomia Nutritiva

Consultora Técnica para o Alaska Seafood Marketing 
Institute Brasil



DADOS DE CONSUMO:

• O brasileiro consome em média 9,5 kg de peixe por ano, a 
média mundial é de 20 kg/habitante/ano. 

• A FAO OMS recomenda que o ser humano ingira ao menos 12 
kg/hab/ano.

• O consumidor está preocupado com a procedência do alimento, 
seu modo de fabricação e os prejuízos que podem causar tanto 
para sua saúde como para o meio ambiente. Ele está mais 
consciente de sua importância na preservação da vida com 
qualidade na Terra.

• O Brasil é o quarto maior produtor de tilápia, espécie que 
representa 55,4% da produção do país. Os peixes nativos, 
liderados pelo tambaqui, participam com 39,8% e outras 
espécies com 4,6%.

• Os peixes selvagens do Alaska ainda são pouco conhecidos no 
Brasil, prescritores possam conhecer opções seguras, saudáveis e 
sustentáveis.









Benefícios nutricionais dos peixes selvagens do Alasca









Considerações finais:

Peixes selvagens do Alasca são:

 excelente fonte proteica de alta qualidade e fácil digestibilidade

Excelente fonte de Vitamina D biodisponível

Excelente fonte de vitamina B12 biodisponível

Excelente fonte de minerais essenciais como Fósforo, Cálcio e 
Magnésio

Excelente fonte de Ômega 3 (EPA e DHA) com alta
biodisponibilidade

Fonte de astaxantina com alta biodisponibilidade

Devem ser preparados e consumidos com pele para aumentar a 
dose de O3

 Sustentáveis e isentos de antibióticos

Manipulados e comercializados com toda a segurança alimentar

Boa variedade de peixes ofertados no mercado brasileiro



Obrigada!

andreaesquivel@uol.com.br



DEGUSTAÇÃO
• Antepasto

CARPACCIO DE SALMÃO SELVAGEM SOCKEYE COM AZEITE AROMÁTICO COM DILL, FLOCOS 
DE SAL E BROTOS DE RÚCULA

• Entrada

QUENELLE DE BACALHAU FRESCO DO ALASCA EM CALDO DE PEIXE COM FAVAS E BROTOS

• Primeiro Prato

SOUFLÊ DE POLACA DO ALASCA COM MINI SALADA

• Segundo Prato

PAPELOTE DE SALMÃO SELVAGEM KETA COM ERVAS AROMÁTICAS COM PIRÃO PEIXE E 
GUASCA E LASCAS DE CENOURA



CARPACCIO DE SALMÃO SELVAGEM SOCKEYE DO ALASCA COM AZEITE AROMÁTICO 
COM DILL, FLOCOS DE SAL E MIX DE BROTOS

Rendimento 4 porções de 63g
Tempo de Preparo 15 min

Quantidade Ingrediente Custo* R$
200 g Filé Salmão Sockeye Congelado 19,95
40 ml Azeite de oliva extra virgem

2,40
10 g Dill fresco (folhas)
5 g flocos ou flor de sal
A gosto Brotos frescos

Custo
Total Receita 4 porções de 63g 22,35
Por porção 63g 5,59

Modo de Preparo
Bata no liquidificador o azeite com o dill até dissolver bem. Reserve.
Ainda congelado corte o salmão em lâminas finas, disponha em pratos, regue com um fio do azeite aromatizado e 
espalhe por cima as lascas de sal. Sirva decorado com brotos frescos.

Valores nutricionais por porção
VCT 160 Kcal
Carboidratos -
Proteína 13 g
Lipídeos 12 g
Ômega 3 (EPA + DHA) 400 mg
B12 2 mcg
Selênio 15 mcg

Indicações terapêuticas

Uso seguro para consumo cru por ser congelado na origem a menos de -18°C (assim como todos os peixes do 
Alasca), que mata todos os possíveis parasitas e ser fatiado ainda congelado para servir a seguir. 
O azeite de oliva com dill contribui para aumento de palatabilidade e digestibilidade
O salmão sockeye é fonte natural de ômega 3, vit D, vit B12 e antioxidantes como astaxantina e selênio.

*valores estimados, sujeito a disponibilidade de estoque junto a distribuidores



QUENELLE DE BACALHAU FRESCO DO ALASCA

Rendimento 8 porções de 120g
Tempo de Preparo 40 min

Quantidade Ingrediente Custo* R$
500 g Filé de Bacalhau Fresco do Alasca Congelado Sem Pele 23,36
30 g Manteiga

1,20

125 g Farinha de Trigo
5 Ovos
220 ml Leite
1 litro Fumê de Peixes
10g Sal
A gosto Pimenta

Custo
Total Receita 8 porções de 120g (62,5g bacalhau) 24,56
Por porção 120g (62,5g bacalhau) 3,07

Modo de Preparo

Em uma panela ferva o leite, adicione a manteiga o sal e a farinha. Misture cuidadosamente até que esteja uma massa lisa e 
não grude na panela. Adicione os ovos 1 a 1 e deixe bem lisa a massa. Adicione a carne do peixe picada miúda ou triturada. 
Deixe descansar na geladeira por 2 horas. Separe em porções, forme bolinhos com o auxílio de colheres. Cozinhe em caldo de 
peixe por 15 a 20 minutos. Retire delicadamente. Sirva com o fumê de peixe coado e favas verdes cozidas à gosto.

Valores nutricionais por porção
VCT 134 Kcal
Carboidratos -
Proteína 20 g
Lipídeos 6 g

Ômega 3 (EPA + DHA) 120 mg
B12 1,5 mcg

Indicações terapêuticas

Indicado para dieta pastosa, para disfagia, hiperproteica, hipossódica, dieta geral, para crianças e para pessoas que tenham 
restrição do consumo de peixe inteiro.
Em Lion na França, quenelle é tratado como um “comfort food” por ser servido quente e satisfazer o paladar principalmente 
nos dias frios. A receita foi criada em 1830 por Felix Benoit. Trata-se de um bolinho de massa delicada que pode ser utilizado 
como entrada ou prato principal dependendo do molho que acompanha, que inclusive pode ser gratinado ao forno.

*valores estimados, sujeito a disponibilidade de estoque junto a distribuidores 0



SOUFLÊ DE PEIXE POLACA DO ALASCA

Rendimento 4 porções de 140g
Tempo de Preparo 30 min

Quantidade Ingrediente Custo* R$

200 g Peixe Polaca do Alasca desfiado ou picado em cubos pequenos 6,18

30 g Manteiga

2,80

20 g Farinha de trigo
200 ml Leite
10 g Cebola picada
1 colher de chá Salsinha picada
10 g Queijo parmesão ralado
2 Gemas
2 Claras em neve
A gosto Sal
Pitada Noz moscada

Custo
Total Receita 4 porções de 140g 8,98
Por porção 140g 2,25

Modo de Preparo

Em uma panela derreta a manteiga adicione a cebola e deixe dourar. Acrescente, aos poucos a farinha de trigo misturando 
bem, adicione o leite e continue mexendo até engrossar. Adicione o queijo, as gemas, o peixe e a salsinha. Bata as claras em 
neves e adicione aos poucos e delicadamente, coloque a massa em um refratário pequeno e leve ao forno já aquecido a 
180°C por 20 a 25 minutos. Sirva a seguir.

Valores nutricionais por porção
VCT 193 Kcal
Carboidratos 10 g
Proteína 18 g
Lipídeos 9 g

Ômega 3 (EPA + DHA) 150 mg
B12 1,6 mcg
Selênio 20 mcg

Indicações terapêuticas

Indicado para disfagia, para crianças, para hipertensos, dietas pastosas e geral, dietas hiperproteicas, para pessoas que 
possuem dificuldade de consumir peixe inteiro. 
A polaca do Alasca é um peixe de carne branca, magro, de sabor suave, apresentado em blocos congelados de filés sem pele 
e sem espinhas porcionados em 100g. A polaca do Alasca é excelente fonte de proteína, fonte natural de ômega 3, vit B12 e 
selênio.

*valores estimados, sujeito a disponibilidade de estoque junto a distribuidores



PAPELOTE DE SALMÃO SELVAGEM KETA (OU CHUM) DO 
ALASCA COM PIRÃO DE GUASCA

Rendimento 1 porção de 100g

Tempo de Preparo 12 min

Quantidade Ingrediente Custo* R$

100 g Filé Salmão Keta (ou Chum) Com Pele Congelado 4,29

30 ml Azeite de oliva extra virgem

1,20

1 galho pequeno Tomilho

1 galho pequeno Estragão

1 galho pequeno Manjericão

1 fio Azeite de oliva extra virgem

1 folha Papel Manteiga

A gosto Sal

A gosto Pimenta

Pirão de guasca (sugestão de acompanhamento)

1 ½ xícara Fumê de peixe

¼ xícara Farinha de mandioca bem fina

½ xícara Folha de picão branco (guasca)

1 colher de chá Alho picado 

A gosto Sal

A gosto Pimenta

Custo

Total Receita 1 porção de 100g 5,49

Modo de Preparo

Salmão: Salpique sal e pimenta sobre o filé de salmão, coloque o filé sobre a folha do papel 
manteiga com a pele para baixo, já com 1 fio de azeite sobre ela. Acrescente as ervas sobre o 
peixe e regre com mais um fio de azeite. Junte as quatro pontas do papel e amarre. Leve ao forno 
pré aquecido a 180°C por 10 minutos.

Pirão: Em uma panela coloque um fio de azeite, acrescente o alho e as folhas de guasca bem 
picadas, deixe refogar. Adicione o fumê de peixe e vá acrescentando a farinha aos poucos, deixe 
ficar bem cremoso e transparente mexendo sempre. Sirva como acompanhamento do papelote.

Valores nutricionais por porção

VCT 145 Kcal

Carboidratos -

Proteína 25 g

Lipídeos 5 g

Ômega 3 (EPA + 
DHA)

700 mg

B12 3 mcg

Selênio 40 mcg

Indicações terapêuticas

Indicado para dieta hiperproteica, hipossódica, dieta geral, dieta 
cetogênica. 
O salmão Keta é mais claro na sua coloração devido sua dieta ser 
diferente, possui boa quantidade de ômega 3, apesar de ser mais 
magro. Sua carne é bem suave e de muito fácil cozimento, necessitando 
pouco tempo de aquecimento. Pode ser preparado congelado indo 
direto ao forno. Possui alta biodisponibilidade dos nutrientes.

*valores estimados, sujeito a disponibilidade de estoque junto a 
distribuidores



Muito Obrigada!

NutriLíder
Alaska Seafood Marketing Institute

Weruska Barrios
Andrea Jorge

Carolina Nascimento
Andrea Esquível


