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RESUMO 
 
 

A questão problematizadora deste estudo foi a seguinte: é possível tornar o sabor dos 
alimentos saudáveis agradável ao paladar de crianças e jovens? Partindo dessa questão, 
iniciamos nossas pesquisas, levantando dados sobre os hábitos alimentares de pessoas de 
diversas idades e costumes. A partir da análise dos dados, observamos que as pessoas dão 
preferência aos alimentos industrializados e rápidos, mesmo sabendo dos prejuízos à saúde. 
Após o levantamento de dados, começamos a estudar sobre as formas de transformar os 
alimentos que as crianças e jovens não gostam de comer, de modo a não mudar de forma tão 
brusca seus costumes alimentares. Estudamos o aparelho digestivo e os benefícios dos 
alimentos para o organismo, a forma como os alimentos saudáveis melhoram o funcionamento 
do organismo e como são pouco consumidos pelos sujeitos abordados em nossa pesquisa. 
Vale ressaltar que várias das pessoas entrevistadas se mostraram dispostas a modificar seus 
hábitos alimentares, mas por sua vida “corrida” não se preocupam tanto em mudar por não ter 
tempo ou até mesmo dinheiro para essa mudança. Por isso, nosso objetivo foi encontrar um 
modo de preparar comidas saudáveis de forma rápida, fácil e acessível para todos que 
estiverem dispostos a mudar o seu mau hábito alimentar. De acordo com a pesquisa pudemos 
avaliar que os índices de obesidade infantil estão cada vez mais altos, cada vez mais as 
pessoas ficam com problemas de diabetes e colesterol por conta de uma má alimentação. 
Nosso principal público-alvo são as crianças, pois são as que mais não gostam de alimentos 
saudáveis e, infelizmente, essa é a fase na qual o ser humano mais necessita de nutrientes. 
Pensando nisso, modificamos os ingredientes de biscoitos, sorvetes e até mesmo balas e 
pirulitos, fazendo com que se tornassem alimentos saudáveis. Esperamos que nosso trabalho 
ajude a diminuir as doenças que tomam conta de nosso dia a dia, de uma forma que as 
pessoas possam degustar alimentos saborosos e saudáveis ao mesmo tempo. 


