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OS CEREAIS EM GERAL 

Cabe aos cereais, de maneira preponderante, a função energética 
num regime alimentar, pois contêm de 60 a 80% de hidratos de carbono. Sua ta- 
xa proteica esta entE« 6 a 14%, sendo suas proteínas de baixo valor biológico. 

Como fonte de ferro, as farinhas de cereais são pobres, com exces- 
são das de aveia, centeio e trigo. Não podem ser consideradas como fornecedo 
ras de cálcio, porque a quota dês se mineral é insignificante. 

Os grãos integrais do trigo, do centeio, da aveia e do arroz pos- 
suem boas quotas do complexo B, porem as modernas técnicas industriais para 
preparo de farinha, roubam a êsses cereais grande parte de seu conteúdo vita- 
mxnico. O que sobra e quase que exclusivamente hidratos de carbono. Eis por 
que os cereais têm na alimentação um papel essencialmente energético, de- 
vendo entrar nos cardápios junto aos alimentos plásticos e protetores, oomo o 
leite, a carne, os ovos, a manteiga, as frutas, os legumes e as verduras. 
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O ARROZ 

Brasil. 
O arroz e um dos alimentos mais usados em todas as regiões do 

Embora esteja longe de ser um alimento protetor e completo, o - 
arroz e uma fonte preciosa de hidratos de carbono. 

Em 100 g de arroz, ha 75 g de hidratos de carbono, os quais se 
transformam nos intestinos em açúcar (glicose). 

Nos musculos, o açúcar é queimado, sendo que a quantidade de 
açúcar fornecido por 100 g de arroz eqüivale a 320 calorias, que suprirão a 
duas horas de trabalho pesado, 

O arroz e uma das mais econômicas fontes de energia para o - 
trabalho diário. Porem não convém que ele tome o lugar de outros alimentos 
mais valiosos, como o leite, as verduras e as frutas, os ovos e a carne. O ar- 
roz so se torna verdadeiramente util, quando e servido com esses alimentos. 

ESTRUTURA DO ARROZ 

CASCA. 

PELÍCULA 

GRÃO 

Zonas de localização das vitaminas: 

PELÍCULA - Caroteno, Vitaminas BI, B2, B6, PP e. H. 

CASCA - Caroteno, Vitamina B2, H, B6 e ácido pantotênico. 

GERME - Caroteno, Vitamina BI. 
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VALOR NUTRITIVO DO ARROZ 

A maioria dos asiáticos vive inteiramente de arroz; milhões deles 
o consEímem em quantidade insuficiente, 
num verdadeiro regime de fome, enquanto 
outros - não tão pobres - vivem com a saú- 
de abalada com uma dieta sem discerni- 
mento, consistindo principalmente em ar- 
roz. O problema que aí enfrentam os die- 
tistas e o de suplementar a dieta com o - 
mais alto valor nutritivo possivel, fazendo 
apelo aos demais elementos alimentícios. 

A necessidade de um balanceamento dos nutrientes na dieta é gran 
demente realçada pelos nutricionistas. A deficiência de vitaminas pode ser pro- 
duzida pela carência de proteínas, quando então se da anão assimilação das mes^ 
mas; também pode ser origem de tal deficiência o fator puramente quantitativo 
em relação ao volume de proteínas ingeridas; ou pelo excesso do consumo de 
carbo-hidratos, que provoca uma maior necessidade de determinada vitamina. 

Entre os povos consumidores de arroz, o nível geral de saúde e 
baixo, existindo uma alta mortalidade nos países do Extremo-Oriente, Sua me- 
dia de vida é curta, muito sujeita a doenças varias e seu desenvolvimento físico 
pequeno, assim como sua capacidade para o trabalho. 

Outra das conseqüências de uma nutrição pobre e inadequada e a 
incidência do beribéri e numerosas doenças de carência menos impressionantes, 
mas com grande incidência sobre boa parte das populações. 

EFEITO DO POLIMENTO DO ARROZ 

A perda dos nutrientes como decorrência do polimento do arroz é 
muito grande. O grau de beneficiamento e polimento determina a remoção de 
muitos nutrientes. Proteínas, gorduras, vitaminas e minerais estão presentes 
em grande quantidade no germe e nas camadas externas. A remoção do pericar^ 
po também facilita a extração de substancias solúveis que existem na parte ex 
terior do grão durante a lavagem imediatamente antes do cozimento. 

O arroz integral possue ainda grande quantidade de vitaminas, en- 
quanto o arroz polido tem pouca ou nenhuma. 
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PERDAS NO LAVAR, COZINHAR, E ARMAZENAR 

Ê hábito lavar-se o arroz antés de cozinha 
lo e, freqüentemente, em diversas águas 
para remover a sujeira, os insetos e ou- 
tras impurezas. A lavagem depende do - 
grau de sujidade do arroz, O arroz mal 
armazenado', contendo muitos grãos que- 
brados e sujos requer mais atenção que o 
arroz beneficiciado e convenientemente - 
armazenado. 

O efeito da lavagem e dissolver alguns dos nutrientes 4o grão, a 
quantidade removida depende do grau de beneficiamento e da lavagem. 

Os habituais consumidores de arroz afirmam que não há somente 
uma maneira de cozinhar o arroz, pois algumas variedades deste cereal reque- 
rem difereiíterã»maneiras de cozinhar. 

O armazenamento do arroz em más condições afeta a cocção,* - 
provavelmente como resultado de alterações do amido. Do mesmo' modo, o mau 
armazenamento facilita a perda de vitamiáas. 

DEFICIÊNCIAS NAS DIETAS DE ARROZ 

O arroz e submetido a uma série de condições e tratamentos, des- 
de a colheita ate a época de consumo, com uma grande perda dos nutrientes pro 
temas, gorduras e carbo-hidratos, minerais e vitaminas. As pessoas que se 
alimentam do arroz, consomem um produto de aparência satisfatória do qual fo- 
ram removidos quase todos os nutrientes. Algumas perdas são inevitáveis^) b». 
neficiamento e essencial, mas quando é mal feito, resulta em muita perda devi 
taminas por causa das quebras de grãos; lavar e cozinhar é essencial, mas o ar 
roz relativamente £j,em impurezas necessitaria menos lavagem, conseqUentemm 
te, menor perda de calorias e nutrientes. 

É aconselhável cozinhar o arroz com pouca água, afim de que a 
mesma seja absorvida, evitando o desperdício dos nutrientes. 

As maiores deficiências, nas dietas típicas de arroz são de gru- 
po das vitaminas B, A e cálcio. É aconselhável acrescentar ao regime fontes - 
de proteínas que não sejam as do arroz. 
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CONCLUSÕES 

1. Sempre devemos preferir os cereais integrais por serem mais ricos em vi 
taminas, 

2. O arroz sempre deve ser servido com a compiementação de alimentos ricos 
em proteínas e vitaminas. 

3. Sempre que possível, devemos enriquecer o arroz com ovos, queijo, horta- 
liças, leite qu carnes. 

TIPOS DE AR R 0_Z 

Ha mais de mil variedades de arroz no mundo. No Brasil ha mui- 
tas variedades, duas das quais são bastante conhecidas: o arroz agulha, cujos - 
grãos são compridos e finos, e o blue-rose, cujos grãos são pequenos e gros- 
sos. De ambos os tipos, há diversas graduações no mercado. O amarelão e o - 
japonês são também muito conhecidos e de boa qualidade. 



MANEIRAS DE PREPARAR 
O ARROZ 

ARROZ SIMPLES COZIDO 
Tempot 45 minutos 
Porções; 10 a 12 pessoas 

Ingredientes 

3 xícaras de arroz 
2 colher es de sopa de banha 
6 xícaras de água 
1 tomate picado 
1 pimentão picado 
1 cebola picada 
cheiro verde picado 
1 colher de sopa de sal 

Modo de fazer 

1. Escolha e lave muito bem o arroz. 
2 Aqueça a banha, 
3. Doure a cebola na banha. 
4. Junte o tomate, o pimentão e o cheiro verde, refogan» 

do mais um pouco. 
51 Junte o arroz e refogue-o bem sem tostar, mexendo - 

para não pegar na panela. 
6. Acrescente o sal e a agua. 
7. Mexa tudo muito bem; tampe a panela e deixe em fogo 

brando. 
8. Quando estiver quase pronto, retire do fogo, abafe a - 

panela e deixe secar. 

AR_R_q Z _ C 0_Z_I_D_0 JA _A ME_R I_C A N_A 

Tempo;-30 minutos 
Porções: 3 a 4 pessoas 

Ingrediente s : 

8 xícaras de água quente 
2 colher es de sopa de sal 
1 xícara de arroz cru 
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Modo de fazer: 

1. Ferva a agua com sal numa panela funda. 
2. Acrescente o arroz a agua fervente; cozinhe com a pa- 

nela destampada, fervendo devagar. 
3. Depois de 15 minutos tire um pouco de arroz numa co- 

lher. Tome alguns grãos entre os dedos, aperte-os pa 
ra verificar se o centro ainda está cru. 

4. Quando o arroz estiver cozido (15 a 25 minutos) escor 
ra num coador. 

5. Despeje um pouco de agua quente para separar os grabs. 
Escorra bem. Deixe o arroz no coador. 

6. Ponha o coador sobre uma panela com água fervendo - 
com a tampa por cima e deixe-o ai até terminar de co 
zinhar com o vapor. 

Observação; Êsse prato pode ser consumido puro, ou então é possível misturá 
lo ligeiramente com 4 ou 5 colheres de sopa de manteiga derretida 
antes de servi-la. Pode ainda acompanhar ovos, ou ser servido com 
queijo, salsa ou tomates. 

SUBSTITUIÇÕES E VARIAÇÕES DO ARROZ X AMERICANA 

Fôrmas individuais 

1. Comprima o arroz em xícaras quentes. Espere 5 minutos con- 
servando no calor. 

2. Entorne as xícaras sobre os pratos a serem servidos e salpi- 
que com salsa picada ou colorau (vermelhão): 

For mas grandes; 

1. Escorra o arroz. 

2. Acrescente 1 1/2 colher de sopa de manteiga para cada xícara de arroz 
cozido, 

3. Misture bem. 
4. Comprima o arroz dentro de uma fôrma untada. 

5. Asse em banho-maria cerca de 20 minutos em forno quente. 
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ARROZ AO VAPOR 

Tempo; 45 minutos 
Porções: 3 a 4 pessoas 

Ingredientes: 

1 xícara de arroz cru 
2 xícaras de água ou leite 
1 colher de cha de sal 

Modo de fazer: 

1. Coloque o arroz, a água ou leite e o sal numa panela 
em banho-maria sobre fogo forte. Cubra a panela. 

2. Deixe cozinhar por uns 40 minutos. 

Observação; Êsse arroz e especialmente indicado para doente s e crianças. Tem 
as seguintes características; branco, úmido,maçip ..e com os grãos 
separados. 

SUBSTITUIÇÕES E VARIAÇÕES DO ARROZ AO VAPOR 

i; Se a agua nãoe pUTa e contém minerais, constituindo a chamada 
água dura, acrescenta-se-lhe 1/2 colher de suco de limão ou 
cremor de tartaro para garantir um arroz bem branquinho e 
solto. 

2. Para conservar o arroz quente, coloque-o num coador, sobre 
panela com agua fervendo. Sobre o coador, um guardanapo umi 
do. 

3. Para reaquecer o arroz, ponha-o dentro de um caçarola com 
algumas colheres de agua. Tampe. Coloque em fogo lento - 
ate que a agua se evapore e o arroz se torne solto e quente. 
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ARROZ TRICOLOR 

Tempo; 55 minutos 
Porções: 10 a 12 pessoas 

Ingredientes: 

10 a 12 porções do arroz cozido simples. 
3 gemas 
1 colher de sopa de manteiga 
suco de beterraba 
1/4 de xicara de nata 
1/2 xicara de queijo ralado 
1 xícara de ervilhas cozidas 

Modo de fazer; 

1. Faça o arroz cozido simples (sem o tomate e o pimen 
tão). 

2. Separe o arroz em três partes iguais. 
3. Misture a uma dessas partes 3 gemas cruas e Icolher 

de sopa de manteiga. 
4. Tinja outra parte com suco de beterraba ou couve. 
5. Tempere a 3a. parte com nata. 
6. Unte uma forma com manteiga. 
7. Coloque em camadas, segundo as cõres, o arroz na 

forma, separando as partes de cõres diferentes com 
queijo ralado e ervilhas. 

8. Na hora de servir, vire a fôrma e enfeite o prato à vm 
tade. 

AR_R_OZ RICO 

Tempo: 50 minutos 
Porções: 6 a 8 pessoas 

Ingredientes: 

2 xicaras de arroz cozido simples 
2 colheres de sopa de manteiga 
1/2 xícara de queijo ralado 
2 ovos 
1 xicara de ervilhas cozidas 
1 cebola media 
1/4 colher de cha de pimenta do reino 
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Modo de fazer: 

1. Faça o arroz cozido simples. 
2. Cozinhe os ovos (ovo® duros). 
3. Pique os ovos e misture-os com as ervilhas e o queijo 

ralado. 
4. Misture tudo com o arroz. 

Observação; Se quiser que o arroz fique mais rico, poderá acrescentar galinha 
desfiada, quadradinhos de presuntada, sardinha ou camarão. 

OJ4ELE_T_E_ ^_E__A_R Rp_Z_ 

Tempo: 60 minutos 
Porções: 6 a 8 pessoas 

Ingredientes : 

2 xícaras de arroz simples cozido (sobras) 
1 xicara de carne moida ou peixe (sobras) 
2 ovos 
1 colher de sopa de farinha de trigo 
1/4 xicara de gordura 
1 colher de cha de sal. 

Modo de fazer: 

1. Tome o arroz cozido simples. 
2. Misture o arroz com os ovos batidos crus,a carne moi 

da, a farinha de trigo e mexa tudo. 
3. Tempere com o sal. 
4. Frite a mistura em gordura quente, dos dois lados. 
5. Ponha a escorrer em papel e sirva logo. 

B OS_ D_E_^R R OJ^ 

Tempo: 30 minutos 
Porções; 6 pessoas 

Ingredientes: 

2 xicaras de arroz cozido simples 
1 ovo batido 
2 colheres de cha de sal 
1/4 colher de cha de pimenta 
salsa e cebola verde picadinhas 
manteiga para fritar 
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Modo de fazer; 

1. Misture o arroz, o ovo e os temperos. 
2. Faça os bolinhos chatos. 
3. Doure-os na manteiga dos dois lados. 

Observação Coma-os como salgado, ou como sobremesa, servidos com creme 
e açúcar, com frutas em calda, ou pasta de frutas. Não use pimen 
ta se for consumi-los como sobremesa. 

A_R_R_0 Z_ A ESPANHOLA 

Tempo: 45 minutos 
Porções: 3 a 4 pessoas 

Ingredientes: 

1 xicara de arroz cozido simples 
1 cebola pequena 
1/4 xícara de pimentão picado 
l/4 colher de chá de pimenta 
2 pedaços de lingüiça ou salsicha 
3/4 de xícara de tomate 
1 colher de chá de sal 
1 colher de sopa de colorau (vermelhão) 

Modo de fazer; 

1. Corte a lingüiça ou salsicha em cubos e frite-os ligei- 
ramente . 

2. Adicione o pimentão, a cebola e refogue. 
3. Adicione o arroz e refogue ligeiramente. 
4. Junte os tomates. 

5. Junte os temperos e coloque numa caçarola untada. 

6. Asse em forno regular, durante meia hora. 
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ARROZ COM BACALHAU 

Tempo: 60 minutos 
Porções: 6 pessoas 

Ingredientes: 

1/2 kg de bacalhau 
4 colheres de sopa de manteiga 
1 xicara de nata batida 
Sumo de limão na proporção de 1 a 2 colheres de sopa por xícara de arroz 
1/2 xicara de tempero verde picado 
1 cebola 
2 xicaras de arroz cozido simples 
sal, pimenta 

Modo de fazer: 

1. Deixe o bacalhau de molho em bastante água. 
2. Mude esta 2 a 3 vezes para sair todo o excesso de sal 
3. Depois leve o bacalhau ao fogo em agua limpa. 
4. Deixe ferver ate ficar tenro. 
5. Desfie bem o bacalhau, retirando a pele e todas as es 

pinha s. 
6. Frite-o na manteiga bem quente. 
7. Quando estiver dourado, junte~lhe a nata batida, o li 

mão, o tempero verde e a cebola em rodelas. 
8. Deixe-o engrossar um pouco e retire-o do fogo. 
9. Prepare o arroz simples cozido que deve ser amolda 

do numa fôrma untada com azeite. 
10. Na hora de servir.desenforme o arroz e sirva junta 

mente com o bacalhau. 

BOLINHOS DE ARROZ COM LEGUMES 

Tempo: 60 minutos 
Porções: 6 a 8 pessoas 

Ingredientes: 

1 xícara de arroz cozido simples 
3 ovos 
1/4 de xícara de queijo ralado 
1 colher de sopa_de manteiga 
1/4 colher de çha de pimenta 
1 colher de cha de sal 
salsa 

200 g de vagens 
2 xuxus 
2 talhadas de abobora 
6 batatas inglesas 
2 cenouras 
3 tomates 
100 g de ervilhas 



Modo de fazer: 

1. Quando o arroz estiver pronto, junte a salsa picada,as 
gemas, as claras batidas em neve, o queijo, a pimenta 
e a manteiga, mexendo tudo para misturar bem. 

2. Frite colheradas dessa massa em banha eu azeite bem 
quente. 

3. *Afervente os legumes da segunda coluna, menos os to- 
mates, numa panela com pouca agua e sal. 

4. Quando os legumes estiverem cozidos, conservando - 
ainda a firmeza, retire-os da panela. 

5. Corte-os em figuras diversas. 
6. Lave os tomates e retire-lhes as sementes, através - 

de uma abertura praticada na parte superior. 
7. Frite as ervilhas ligeiramente em manteiga quente e - 

com estas recheie os tomates. 
8. Arranje o prato com os bolinhos e os vegetais. 
9. Sirva quente. 

BÕLO DE ARROZ E _F_fG A_p O 

Tempo: 60 minutos 
Porções; 9 a 12 pessoas 

Ingredientes: 

3 xícaras de arroz simples cozido 
1/2 kg de fígado 
1 cebola 
2 colheres de sopa de banha 
1 tomate 
1 colher de cha de sal 
1/4 colher de cha de pimenta 
1 xícara de queijo raíkdo 

Modo de fazer: 

1. Limpe o fígado e pique-o bem miudinho. 
2. Frite a cebola picada em banha quente. 
3. Junte o tomate pelado e picado e o fígado picado. 
4. Tempere tudo a gosto. 
5. Regue tudo com um pouco de agua fervente e mexa de 

vez em quando, ate a mistura ficar bem cozida. 
6. Prepare o arroz, 
7. Unte uma forma com gordura. 
8. Dentro dela arranje camadas alternadas de arroz, figa 

do e queijo ralado.^ , 
9. Leve a fôrma ao forno médio, e deixe dourar o bolo, 

10, Desenforme na hora de servir, enfeitando-o á vontade. 
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ARROZ DE CARRETEIRO 

Tempo; 45 minutos 
Porções; 5 pessoas 

Ingrediente s ; 

1 xícara de arroz 
2 xícaras de agua 
1/2 kg de charque 
1 colher de cha de sal 
1 cebola 
1 colher de sopa de gordura 
Salsa e cebola verde 

Modo de fazer: 

1. Lave o charque e deixe-o de molho para perder o sal. 
2. Corte-o depois em pedacinhos não muito miúdos. 
3. Refogue o charque com todos os temperos,retirando-o 

quando estiver em meia cozedura. 
4. Acrescente o arroz escolhido e lavado. 
5. Misture com uma colher e cubra o preparado totalmen 

te com agua fervente. 
6. Dê-lhe uma mexida e deixe-o sobre fogo brando até o 

arroz secar. 

RISOTO DE GALINHA 

Tempo: 120 minutos 
Porções: 6 a 7 pessoas 

Ingredientes: 

1 galinha 
2 colheres de sopa de gordura 
1 xicara de ervilhas 
1 colher de sopa de manteiga 
2 xícaras de arroz cozido 
1 xicara de queijo ralado 
2 colheres de cha de sal 
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Modo de fazer; 

1. Tempere a galinha. 
2. Refogue-a 
3. Quando estiver bem macia, e cozida, retire-a do fogo e 

desfie-a bem. 
4. Cozinhe as ervilhas com o sal e passe-as na manteiga. 
5. Arranje num prato camadas alternadas de arroz^ga- 

linha e ervilhas, intercalando cada camada com queijo 
ralado. 

6. Doure o risoto em forno quente. 

RIS O T_0_ _D_E _B AC_A_LHA_U 

Tempo; 90 minutos 
Porções; 6 pessoas 

Ingrediente s 

2 xícaras de arroz 
4 xicaras de agua 
300 g de bacalhau 
2 colheres de sopa de azeite 
1 cebola picada 
2 tomates 
1 colher de cha de sal 
1/2 xícara de queijo ralado (parmesão) 
2 ovos cozidos 
Temperos verdes 

Modo de fazer: 

1. Deixe o bacalhau de molho, mudando a agua algumas - 
vezes. 

2. No dia seguinte prepare o arroz cozido simples. 
3. Pele obacalhau, e desfie-o, retirando todas as espinhas. 
4. Faça um refogado com o azeite, a cebola, os tomates, 

o sal e o tempero verde. 
5. Deite o bacalhau refogado. 
6. Junte 3 xícaras de agua e deixe cozinhar bem, mexen- 

do de vez em quando. 
7. Retire o bacalhau do fogo. 
8. Unte uma forma pirex com manteiga e arrume cama- 

das alternadas de arroz e bacalhau, intercalando com - 
queijo ralado. 

9. A ultima camada deve ser de arroz, polvilhado com quájo. 
10. Leve ao forno quente e deixe o risoto dourar. 
11. Enfeite com rodelas de ovos cozidos e sirva quente. 
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CONSELHOS ÚTEIS 

1. Não misture jamais qualidades diferentes de arroz, porque o tempo de co- 
zimento varia de uma qualidade para outra. 

2. Para que o arroz fique solto: 
a) Depois de bem refogado, use água fervente. 
b) Junte a agua em que for feito o arroz, algumas gotas de limão, isso tam- 

bém ajudara no clareamento dos grãos. 

c) Faça o arroz duas horas antes de ser servido. 

d) Quando o arroz estiver em meia cozedura, reduza ao mínimo o calor do 
fogo, a fim de que o arroz termine de cozer e seque so com a ação do va- 
por em panela tampada. 

3. Se o arroz queimar, coloque a panela numa vasilha contendo água fria, sepa- 
re a boca da panela e a tampa com um pano umidecido em água fria. Deixe 
assim algum tempo, depois passe o arroz para outra panela, tendo o cuidado 
de não raspar a parte queimada, que fica pegada ao fundo da panela. 

4. Guarde o arroz em vasilha bem fechada em lugar seco, a fim de que não - 
embolore. 

BIBLIOGRAFIA: 

"Comida gostosa" - Perpétua de Lemos 
"Saúde e Alimentação" - SAPS 
"Food" - The yearbook of agriculture 1959 
"99 Anuário estatístico do Arroz" - IRGA 1954 

Boletim técnico preparado por; 
LEONY ZIEBELL 
DED = DERU - PCER/ASCAR 
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