
Comida para viagem........................................................
Incentive seus clientes a levarem o que sobrou dos pratos para casa, 
considere embalagens sustentáveis e apoie iniciativas contra o 
desperdício. Acesse para ver uma delas: bit.ly/projetosatisfeito  
 
Novas e saborosas receitas........................................
Acesse para conhecer receitas com cascas, talos e folhas dos vegetais 
para aproveitá-los: bit.ly/evitedesperdicio
 
Planeje as compras .................................................
Não compre coisas demais para que os alimentos não estraguem antes de 
serem utilizados e organize seu estoque, informando até quando os 
alimentos devem ser consumidos

Use frutas, legumes e verduras orgânicas da época....
Você pode economizar dinheiro e energia utilizada para a produção fora 
de época, além de eliminar a necessidade de fertilizantes e agrotóxicos 
 
Compre localmente......................................................
Produtos locais são mais frescos e trazem mais qualidade ao prato, além 
de que podem ser mais baratos
 
Crie uma horta orgânica ..........................................
Comece com temperos, dando um aroma agradável e servindo também como 
decoração para seu restaurante.  Acesse para saber mais: bit.ly/hortaurbana

Use temperos naturais.....................................................
Substitua o uso excessivo de sal e açúcar por temperos naturais, pois são 
mais saudáveis e tão saborosos quanto. Acesse para ver algumas opções: 
bit.ly/tnaturais
 
Reduza leites e queijos............................................
Utilize menos ingredientes de origem animal. Troque o leite e o queijo de 
suas receitas por frutas, castanhas e óleos vegetais, e veja novas receitas: 
bit.ly/novossabores

Já realizei _____ de 16 desafios.
Acesse e conte sua experiência para nós: 

bit.ly/menudesafiocresca

Mais opções vegetarianas..................................
Dê opções de pratos sem carne e indique-os no menu. Acesse a 
campanha Segunda Sem Carne: bit.ly/sscarne

 

Adote as feiras ecológicas.........................................
Faça parcerias com feiras ecológicas e garanta alimentos livres de 
agrotóxicos. Acesse o Mapa de Feiras Orgânicas: feirasorganicas.org.br
 
Evite os intermediários..........................................
Alguns alimentos são caros demais por passarem por muitos 
intermediários. Procure comprar diretamente de produtores, fortalecendo 
o comercio justo e a economia solidária
 
Participe da rede.................................................
Envolva-se em um Grupo de Consumo Responsável para comprar 
coletivamente alimentos mais saudáveis. Saiba mais: 
bit.ly/gruposresponsaveis

 

Poupe energia e água.................................................
Utilize mais a panela de pressão, deixe grãos de molho e desligue 
aparelhos da tomada para poupar energia e dinheiro
 
Promova pratos frios e saladas.............................
Incentive o consumo de pratos frios e saladas para economizar os 
insumos usados para cozinhar. Acesse para conhecer algumas 
receitas: bit.ly/cozinhaeficiente
 
Diminua sobras e resíduos................................
Cozinhe sob medida para evitar o descarte de lixo exagerado e evite 
produtos muito embalados, dando preferência para comprá-los a granel.

Apresentamos um menu sustentável para o seu 
restaurante! Aqui você encontrará ingredientes preciosos 
que podem contribuir para a sua economia, o bem-estar 
social e para a conservação do meio ambiente.

O Desafio

O Desafio Cresça trata do que cada um de nós pode 
fazer para ajudar a modificar um sistema de produção 
e distribuição de alimentos que deixa quase 900 
milhões de pessoas com fome e dificulta o acesso a 
alimentos saudáveis e sustentáveis para maioria das 
pessoas no mundo.

O Menu

Este menu oferece 5 princípios simples para você 
praticar no seu restaurante, e podem fazer uma enorme 
diferença para uma cozinha mais criativa e sustentável, 
seja na hora das compras, no armazenamento e preparo 
de alimentos, ou na estrutura de seu estabelecimento.
Use-o como um guia e pratique o Desafio Cresça: 
Acesse: bit.ly/menudesafiocresca

Os níveis de dificuldade 

Este folheto contem algumas dicas do que você pode 
fazer em seu restaurante para cada um dos 5 
princípios. Cada dica ou orientação possui um nível 
de dificuldade. Assim, você pode começar pelas 
iniciativas mais simples e aos poucos adotando 
práticas mais sustentáveis no seu restaurante. 

Legenda:
    = Baixo
        = Médio
            = Alto

Menu Desafio CresçaComo você pode aderir a uma 
gastronomia sustentável?
Encare o Desafio Cresça

Evite o desperdício

Sazonal e regional

Menos Carne

Apoie o pequeno produtor

Cozinha eficiente



Divulgue sua experiência do Desafio Cresça: 
bit.ly/desafiocresca

Conheça a Oxfam
Cresça é uma campanha da Oxfam em defesa de um 
sistema alimentar em que a produção seja justa, o consumo 
seja responsável e o direito à alimentação garantido para 
todos e todas. 
Oxfam é uma confederação internacional de 17 
organizações que trabalham juntas em 94 países para 
encontrar soluções duradouras para a pobreza e a injustiça. 
Saiba mais:  facebook.com/CampanhaCresca

Conheça o Idec
O Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) 
é uma associação de consumidores, sem fins 
lucrativos. A missão do Idec é promover a educação, 
a sensibilização, a defesa dos direitos do consumidor 
e a ética nas relações de consumo, com total 
independência política e econômica. O Idec é um dos 
parceiros da Campanha Cresça e tem como objetivo 
promover a aproximação entre consumidores e 
pequenos produtores. 
Saiba mais: www.idec.org.br

Conheça o Slow Food
O Slow Food é uma associação internacional sem fins 
lucrativos com o intuito de questionar os efeitos 
padronizantes do fast food, ao ritmo frenético da vida 
atual, ao desaparecimento das tradições culinárias 
regionais, ao decrescente interesse das pessoas na 
sua alimentação, na procedência e sabor dos 
alimentos e em como nossa escolha alimentar pode 
afetar o mundo. 
Saiba mais: slowfoodbrasil.com

Sustentabilidade à mesa
ENCARE O DESAFIO CRESÇA

Saiba como seu restaurante pode promover 
formas mais sustentáveis de produzir e 

consumir alimentos
São Paulo

Slow Food


