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RESUMO 
 

O progresso na propriedade e resultados na elaboração dos gêneros alimentar é 
fruto de uma expansão de rendimento, algo substancial e essencial à conservação 
dos negócios no comércio.  A Unidade de Alimentação e Nutrição (UANs) é a união 
de áreas com a finalidade de operacionalizar o fornecimento nutricional de uma 
sociedade. Em função disso, o trabalho em evidência tem em vista ser um meio para 
a inserção de padrão, buscando a estandardização dos modos de preparo por 
intermédio de procedimentos padronizados nas UANs, no qual se encontram 
catalogadas as quantidades e as qualidades precisa dos componentes em conjunto 
com a continuidade correta da preparação, produto e atividade e que precisam ser 
contínuos em todo o procedimento de elaboração. Desse modo os procedimentos 
certificam que as preparações e produtos conservem o mesmo modelo de 
propriedade, independente do funcionário que irá realizar o serviço. A seguinte 
monografia trata-se de um estudo de revisão literária, tendo como critério o uso da 
receita padrão em UANs e sua importância para o bom funcionamento das mesmas. 
O estudo consistiu em uma busca de referenciais e conteúdos em sites científicos, 
livros e periódicos a respeito do assunto em questão. Pode-se concluir que a 
uniformização assegura evoluções na propriedade, tendo em vista promover 
semelhança na apresentação física e sensorial do alimento, em que alcançará com 
agrado do cliente e crescimento de rendimento. 

 

Palavras-chave: Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs); Receituário padrão; 
Padronização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALVES, Sarah Mascarenhas. A importância do receituário padrão nas UANs 
(Unidades de Alimentação e Nutrição). 2017. 39 páginas. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Graduação em Nutrição) – UNIME, Lauro de Freitas, 2017. 

 

ABSTRACT 

Progress in ownership and results in the elaboration of food genres is the fruit of an 
income expansion, something substantial and essential to the preservation of 
business in commerce. The Food and Nutrition Unit (UANs) is the union of areas with 
the purpose of operationalizing the nutritional supply of a society. As a result, the 
work in evidence is intended to be a means for the insertion of a standard, seeking 
the standardization of the preparation modes through standardized procedures in the 
UANs, in which the precise quantities and qualities of the components are cataloged 
with the correct continuity of the preparation, product and activity and which must be 
continuous throughout the elaboration procedure. In this way procedures ensure that 
the preparations and products retain the same ownership model, regardless of the 
employee who will perform the service. The following monograph is a study of literary 
revision, having as criterion the use of the standard recipe in UANs and their 
importance for the proper functioning of the same ones. The study consisted in a 
search of references and contents in scientific sites, books and periodicals on the 
subject in question. It is possible to conclude that the uniformity assures evolutions in 
the property, in order to provide similarity in the physical and sensorial presentation 
of the food, in which it has reached the customer's satisfaction and income growth. 

 

Key-words:  Food and Nutrition Units (UANs); Standard recipes; Standardization. 
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INTRODUÇÃO 
 
Num momento de alta competividade e sustentabilidade, o mercado de 

refeições coletivas no Brasil vem ganhando um novo perfil, que se caracteriza pela 

busca de maior produtividade, melhor padrão de qualidade, sabor e serviços 

agregados e ainda com redução de custo final da refeição. 

Em consequência a estas tendências, a concorrência tem gerado 

transformações nos processos operacionais e administrativos das empresas, 

promovendo mudanças relevantes no dia-a-dia das mesmas. Comparando-se os 

sistemas produtivos e o ambiente entre as empresas tradicionais e modernas 

percebem-se tais mudanças e necessidades.  

Desse modo, a economia brasileira vem vivenciando amplas modificações 

que ocasionaram na criação de Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs), que 

são estabelecimentos onde são desenvolvidas atividades necessárias para a 

produção e distribuição de refeições coletivas.  

Tais atividades consistem em um serviço organizado, que busca fornecer 

refeições adequadas ao padrão dietético e higiênico dos indivíduos à qual se 

destinam. Para que as UANs venham inovar, com o propósito de assegurar sua 

continuidade no empório cada vez mais concorrente, tentando concorrer posição 

não somente por intermédio da sua produtividade, mas também pela propriedade de 

seus trabalhos, eles estão utilizando o Receituário Padrão.  

O receituário padrão vem com uma vasta novidade para a unidade de 

alimentação e nutrição trazendo grandes conquistas na organização e 

aperfeiçoamento na prestação de serviços. Pois traz os métodos manuscritos para 

elaborar um produto alimentício em porção e propriedades detalhadas para 

utilização num delimitado local. Esse produto deve demonstrar a porção e a 

propriedade certa dos componentes ligados com a ordem certa de manipulações e 

trabalho. 

Os fins do mesmo são a porção e propriedade dos componentes que 

precisam ser consumidos, certificando dessa maneira parâmetros de aquisição; lucro 

que é provável obter pelo receituário padrão; gasto por quantidade dos alimentos e o 

valor nutricional de um estipulado alimento modelo. Podem ser fichado por 

composição do prato; estruturação alfabética ou organização numérica.  
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      É comum notar que em todos os tipos de UANs há a falta de 

uniformização do preparo dos alimentos, no qual isso reflete negativamente no 

cuidado para com o paciente nos seus lanches. Possivelmente isso ocorra por 

ausência de planejamento, por falta de um nutricionista especifico para área de 

unidade de alimentação e nutrição e por achar que não é tão fundamental para 

unidade a parte de composição nutricional e a receita padrão para os lanches. 

   Desse modo a esta pesquisa bibliográfica se torna essencial para 

compreender a composição nutricional dos macronutrientes e alguns 

micronutrientes, e a padronização das receitas, propondo e recomendando formas 

de minimizar riscos nutricionais e melhorando a qualidade dos lanches, 

desempenhando uma forma com que as preparações não tenham muita perda ou 

falta e dando uma maior agilidade para os funcionários que são responsáveis pelas 

elaborações das preparações. 

O receituário padrão tem uma grande influência nas UANs, pois proporciona 

uma padronização de qualidade; também contribui no padrão do sabor do prato; 

ameniza os gastos e traz organização para o estabelecimento além de também 

proporcionar agilidade para o funcionário que elabora a refeição. 

No entanto, o mesmo também possibilita que se insiram novas receitas à 

UANs sem desprezar as outras; além de ser essencial para propiciar aos 

consumidores preparações apetitosa e com vastos números de nutrientes. Tendo 

como objetivo planejar tecnicamente preparações que respondam pré-condições 

como costumes alimentares, propriedades nutricionais da freguesia, características 

microbiológica e higiene-sanitária propiciando que a preparação seja 

permanentemente idêntica; mesmo que seja outro colaborador que venha a 

preparar; também favorece a redução de perdas e favorece a elaboração de pratos.    

A seguinte monografia trata- se de um estudo de revisão literária, tendo como 

critério o uso da receita padrão em UANs e sua importância para o bom 

funcionamento das mesmas. O estudo consistiu em uma busca de referenciais e 

conteúdos em sites científicos, livros e periódicos a respeito do assunto em questão. 

O trabalho terá uma abordagem dialética, onde centraliza o tema estudando em 

seus diferentes aspectos pelo fato do problema poder ser estudado sob diferentes 

enfoques. 

Em relação ao levantamento bibliográfico realizado, a atenção foi dada a 

questão conceitual das UANs, bem como seu histórico, e a importância do uso das 
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receitas padrão nesse ambiente de trabalho a fim de se revisitar a literatura 

especializada.  

Este trabalho divide-se em três capítulos. O primeiro apresenta o conceito 

empregado de Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) e seus objetivos. O 

segundo capítulo apresenta o conceito do receituário padrão. O terceiro capítulo 

aborda a importância, aplicações e elaboração do receituário padrão para o bom 

funcionamento das UANs. Todos esses objetivos tendo como principal intenção 

demonstrar a real relevância do receituário padrão nas UANs. 

Para tanto, a discussão sobre esse tema se tornou uma questão cada vez 

mais urgente e importante para a sociedade. Sendo assim busco a partir desse 

trabalho fazer uma revisão bibliográfica a fim de que possamos entender o real 

conceito da receita padrão, além de perceber o quanto a mesma pode atuar como 

suporte de qualidade nas UANs. 
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1 AS UANs 
 
Diante do momento de alta competividade e sustentabilidade, o mercado de 

refeições coletivas no Brasil vem ganhando um novo perfil, que se caracteriza pela 

maior produtividade, melhor padrão de qualidade, sabor e serviços agregados e 

ainda com redução de custo final da refeição. No entanto, esta tendência tem gerado 

transformações nos processos operacionais e administrativos das empresas, 

principalmente em seus sistemas produtivos. 

Com o intuito de garantir sua permanência no mercado cada vez mais 

competitivo, passando a disputar lugar não somente por meio dos seus produtos, 

como também pela qualidade de seus serviços, foram criando as UANs. (AKUTSU et 

al., 2005). As Unidades de Alimentação e Nutrição surgiram no Brasil, na década de 

20, quando o país começa a reestruturar suas indústrias na tentativa de fortalecê-

las, apesar de ainda manter, como sua principal atividade econômica, a agricultura 

baseada na monocultura do café e agropecuária.  

A UAN é um serviço extremamente complexo, pois é uma empresa dentro de 

outra, e esse conceito pode ser aplicado devido a sua extensão e particularidades 

(CANDIDO et al., 2006). De acordo com Abreu, Spinelli e Pinto (2013), as UANs 

podem ser:  

 
▪ Institucionais, ou seja, aquelas situadas dentro de empresas, escolas e 
outras, cuja demanda de clientes é fixa; 
▪ Comerciais, aquelas representadas por restaurantes abertos ao público; 
▪ Hotéis; 
▪ Comissárias ou caterings; 
▪ Cozinhas dos estabelecimentos assistenciais de saúde. 
 
 

A atividade da UAN é produzir as refeições dos pacientes e dos funcionários. 

Por conseguinte, tanto os aspectos de segurança microbiológica e físico-química dos 

alimentos quanto o seu valor dietético e nutricional são questões de fundamental 

importância para a qualidade dos serviços prestados (WENDISCH, 2010). 

Sobre as UANs Abreu et al. (2013), evidencia:  

  

Consiste em um serviço organizado compreendendo uma sequência e 
sucessão de atos destinados a fornecer refeições balanceadas a 
coletividades dentro dos padrões dietéticos e higiênicos, visando atender as 
necessidades nutricionais de seus clientes, de modo que se ajuste aos 
limites financeiros da instituição. 
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De acordo com o CFN (Conselho Federal de Nutrição) na resolução n° 

380/2005 que a Alimentação Coletiva engloba atividades de alimentação e nutrição 

define as atividades realizadas na Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), 

entendidas como:  

 

 As empresas fornecedoras de serviços de alimentação coletiva, serviços de 
alimentação e autogestão, restaurantes comerciais e similares, hotelaria 
marítima, serviços de Buffet e de alimentos congelados, alimentação 
escolar, alimentação do trabalhador, entre outras que compreendam 
atividades com produção de refeições para coletividade (CFN). 

 

 

Para Teixeira et al (2004), UAN pode ser definida como uma unidade de 

trabalho ou órgão de uma empresa, que tem por finalidade desempenhar atividades 

relacionadas à alimentação e nutrição. A mesma é responsável por fornecer 

alimentos com boas qualidades nutricionais, sensoriais e higiênico-sanitárias.  

A Unidade de Alimentação e Nutrição trata-se de unidade de trabalho ou 

órgão de uma empresa, que desempenha atividades relacionadas à alimentação e 

nutrição, sendo órgãos de estrutura administrativa simples, porém de funcionamento 

complexo (VEIROS, 2002).  

À vista disso, Colares (2005) afirma que as UANs são unidades que 

pertencem ao setor de alimentação coletiva, cuja finalidade é administrar a produção 

de refeições nutricionalmente equilibradas com bom padrão higiênico-sanitário para 

consumo fora do lar, que possam contribuir para manter ou recuperar a saúde de 

coletividades, e ainda auxiliar no desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. 

Assim, Ribeiro (2002) descreve a UAN como um conjunto de áreas com o 

objetivo de operacionalizar o provimento nutricional de coletividades, ocorrendo 

dentro destas todos os processos administrativos, operacionais e de controle, tal 

como uma unidade fabril ou indústria clássica. 

Lanzillotti (2000 apud COLARES, 2005), define ainda que UAN é parte 

integrante do Setor de Alimentação Coletiva distinguindo-se de qualquer outro 

processo de produção de refeições, por seu compromisso com a saúde, uma vez 

que devem oferecer uma alimentação equilibrada nutricionalmente, obedecendo às 

Leis da Alimentação (quantidade, qualidade, harmonia e adequação), e ser 

adequada ao comensal (consumidor em alimentação coletiva), no sentido da 

manutenção ou recuperação da sua saúde, com vistas a auxiliar no desenvolvimento 
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de hábitos alimentares saudáveis (educação alimentar); devem ainda, possuir bom 

padrão higiênico-sanitário, além de ter um Nutricionista como responsável técnico. 

Segundo Abreu, Spinelli e Pinto (2013), as UANs podem estar estabelecidas 

em complexos industriais, empresas, escolas e hospitais sob diversas formas de 

gerenciamento. São elas: 

 

▪ Autogestão – A própria empresa possui e gerencia a UAN, produzindo 
refeições que serve aos seus funcionários. 
▪ Concessão – A empresa cede seu espaço de produção e distribuição para 
um particular ou para uma empresa especializada em administração de 
restaurantes, livrando-se dos encargos da gestão da UAN. 

 

 

Na perspectiva da produção de refeições, a promoção da saúde acontece na 

prática do nutricionista que atua vinculado a UAN. Durante a formação acadêmica do 

nutricionista parte das disciplinas versa sobre saúde e bem estar de indivíduos e 

populações. Entretanto, numa UAN cabe ao nutricionista as funções de 

planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação, de acordo com os 

incisos II, VI e VII do artigo 3º, incisos II, IV, IX, e X e Parágrafo único do artigo 

4º, da Lei nº 8.234/91. Fazem parte de suas atribuições:  

 
 

▪ Participar do planejamento e gestão dos recursos econômico-financeiros 
da UAN; 
 
▪ Participar do planejamento, implantação e execução de projetos de 
estrutura física da UAN; 
 
▪ Planejar e executar a adequação de instalações físicas, equipamentos e 
utensílios, de acordo com avanço tecnológico; 
 
▪ Planejar, coordenar e supervisionar a seleção, compra e manutenção de 
veículos para transporte de alimentos, equipamentos e utensílios; 
 
▪ Planejar cardápios de acordo com as necessidades de sua clientela; 
 
▪ Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de seleção, compra e 
armazenamento de alimentos; 
 
▪ Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo 
das refeições/ preparações culinárias; 
 
▪ Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-
preparo, preparo, distribuição e transporte de refeições e/ou preparações 
culinárias; 
 
▪ Avaliar tecnicamente preparações culinárias; 
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▪ Desenvolver manuais técnicos, rotinas de trabalho e receituários; 
 
▪ Efetuar controle periódico do resto-ingestão; 
 
▪ Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de 
higienização de ambientes, veículos de transporte de alimentos, 
equipamentos e utensílios; 
 
▪ Estabelecer e implantar formas e métodos de controle de qualidade de 
alimentos, de acordo com a legislação vigente; 
 
▪ Participar do recrutamento e seleção de recursos humanos; 
 
▪ Coordenar, supervisionar e executar programas de treinamento e 
reciclagem de recursos humanos; 
 
▪ Integrar a equipe de atenção à saúde ocupacional; 
 
▪ Participar dos trabalhos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(ABREU; SPINELLI; PINTO, 2013). 

 
 
 

Nas UANs, conforme Teixeira et al (2004), são desenvolvidas atividades que 

se enquadram nas funções técnicas, administrativas, comerciais, financeiras, 

contábil e de segurança. Em relação a sua estrutura, as áreas de uma UAN incluem 

aquelas destinadas ao recebimento de mercadorias, armazenamento à temperatura 

ambiente e à temperatura controlada (câmaras frigoríficas e refrigeradores), ao pré-

preparo e preparo, à cocção, à expedição das preparações, à higienização de 

utensílios, à distribuição das refeições, refeitório, higienização de bandejas, ao 

depósito de lixo, à guarda de botijões de gás, ao depósito e higienização do material 

de limpeza, às instalações sanitárias e vestiários e à administração (LIBERATO; 

LANDIM; COSTA, 2015). 

A estrutura física da UAN, bem como o seu processo de manipulação, deve 

seguir um padrão higiênico adequado e ininterrupto. O dimensionamento da 

edificação e das instalações, segundo Akutsu et al. (2005), deve ser compatível com 

todas as operações, devendo existir separação entre as diferentes atividades por 

meios físicos ou por outros meios eficazes a fim de evitar a contaminação cruzada.  

As instalações como rede elétrica hidráulica, de vapor, de emergência e 

outras que proporcionam boa infraestrutura à UAN devem receber devida 

identificação (TEIXEIRA, 2004). Ainda sobre a estrutura ABERC (2003) elucida: 

 

O piso deve ser de cor clara e mantido em bom estado de conservação, 
constituído de material liso, antiderrapante, impermeável, lavável, resistente 
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ao tráfego e ao ataque de substâncias corrosivas e de fácil higienização. As 
paredes e divisórias também devem ser de cores claras, com acabamento 
liso, possuindo características duráveis e impermeáveis, resistentes a 
limpezas frequentes, livres de fungos e bolores.  

 
 
 

As áreas da UAN devem seguir uma linha racional de produção sequencial. 

Segundo a ABERC (2003) estas devem obedecer a um fluxo coerente, evitando 

cruzamento entre as atividades, sendo separadas por gênero, ou no mínimo por 

ambientes para preparo de produtos crus e outro para produtos prontos, a fim de 

impedir a contaminação cruzada. 
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2 RECEITUÁRIO PADRÃO  
 
O conceito de alimentação saudável nos mostra pontos avaliativos e 

quantidades que têm de buscar abastecimento energético, o oferecimento 

balanceado de macronutriente (RIBEIRO, 2008). O campo de alimentação coletiva 

envolve o campo produtor de atividades como elaboração e a distribuição dos 

alimentos preparados, sendo estes estabelecimentos, colégios, forças armadas, 

hospitais, comunidades religiosas, abrigos ou presídios (PROENÇA, 1999). 

Para Paranhos (2004), as fichas técnicas de preparação (FTP) nada mais são 

do que um fichamento, em layout padrão, das qualidades de elaboração de cada 

refeição. As mesmas envolvem a demonstração e análises de preparo no local, 

consequentemente não podem ser adquiridas ou reproduzidas de outras unidades, 

devem ser fruto de estudos especificados que têm em vista proporcionar as 

melhores respostas, em relação ao rendimento das matérias-primas, característica, 

duração, aproveitamento de mão-de-obra, técnica dentre outros aspectos. 

A FTP segundo Domene (2011) é também nomeada de receituário padrão. É 

um instrumento gerencial e operacional usada nas atividades de alimentação 

(hotéis, restaurantes comerciais ou empresariais, laboratórios da produção de 

produtos, entre outros.), cuja finalidade esta na uniformização das preparações, 

possibilitando a reprodutibilidade das mesmas por qualquer colaborador (AKUTSU 

ET AL., 2005; JAPUR ET AL., 2012). 

Receitas padronizadas são métodos anotados para elaborar um produto 

nutritivo em medida e característica individualizada para utilização num demarcado 

estabelecimento. No qual, esse produto deve mostrar as medidas e características 

corretas dos itens junto com o seguimento certo de elaboração e tarefas.  Os intuitos 

são a medida e características dos itens que têm de ser utilizados, certificando 

dessa forma os critérios de gêneros alimentício; lucro que é provável obter com o 

receituário; preço por porção das comidas e quantidade nutricional de uma 

demarcada refeição padronizada. Podem ser identificado por estrutura alfabética, 

por característica da refeição ou por constituição do cardápio (ABREU; SPINELLI; 

ZANARDI, 2003). 
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Segundo Guimarães (2000), a padronização de receituário é uma forma de 

assegurar um padrão de características das preparações servidas. Além do mais, a 

elaboração do receituário padrão também permite: 

•Que o preparo seja constantemente o mesmo, independente do colaborador; 

•Que as medidas dos ingredientes estejam já determinadas permitindo a 

probabilidade de maior exatidão nos pedidos de compra; 

•Menor capital empatado no estoque e maior uso da área para armazenagem; 

•Rendimento da preparação já calculada, como quantidades pré- definida, evitando 

sobras e possibilitando um real levantamento do preço da refeição; 

•Aquisição de informações sobre a duração do preparo, temperaturas corretas, 

equipamentos e utensílios fundamentais. 

Conforme Abranches e Lucia (2014), o receituário padrão serve como 

instrumento de administração das despesas em UAN, pois possibilita presumir parte 

dos custos. Com a padronização podemos comunicar o setor administrativo 

permitindo a gerência dos custos e das receitas. Quando uniformizamos as receitas, 

as preparações também serão padronizadas, o que contribui na diminuição de erros 

nos procedimentos (ex. preparações cozidas exageradamente, proteínas assadas 

rapidamente); os ingredientes e suas porções são sempre os mesmos, o que auxilia 

a produção do pedido diário e das listas de compras, reduz as despesas e evita 

modificações sensoriais das preparações; os custos de cada refeição tornam-se 

conhecido, permitindo mudanças com valores reduzidos ou equivalentes e passa-se 

a identificar o rendimento e o tamanho das porções, o que evita perda (sobra). 

O modo de preparo padrão é um método escrito para elaborar uma 

quantidade de preparações tantas quantas forem necessárias, partindo de um 

rendimento de 100 porções. Cada estabelecimento tem seu modelo de receituário 

padrão. A Porção e característica dos itens para o preparo de uma receita com 

porcionamento para 100 porções são diferentes em cada UAN. Possibilita uma 

uniformização da característica, o planejamento de custos e duração do preparo, 

visto que seu colaborador, seja ele qual for que estará realizando a receita, a 

refeição tendo o mesmo gosto e a mesma característica , evitando assim que um dia 

a refeição esteja salgada, em outro dia esteja sem o tempero correto (RIBEIRO, 

2005). 
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Refere-se ao receituário padrão da UAN quando exibir todos os elementos do 

produto, os desperdícios, os procedimentos da preparação e o lucro (BRASIL, 2014). 

A FTP é determinada como uma ficha de identificação de preparos dietéticos, 

para registros dos ingredientes da refeição e suas quantidades per capta, do custo 

direto e indireto, do cálculo de nutrientes, assim como dos procedimentos culinários 

e dietéticos utilizados (BRASIL, 2005). 

Para Vieira et al. (2011), as FTPs são meios usados para assegurar que uma 

mesma preparação seja fornecida com a mesma caraterística e qualidade sensoriais 

independente de quem a tenha feito. Dessa forma elas podem ajudar o nutricionista 

na compra dos itens da receita para que não falte nenhum ingrediente fundamental 

para preparação da refeição, ajuda no dimensionamento da quantidade de compras, 

no cálculo do preço da preparação/refeição e na administração das despesas, 

visando manter o mesmo padrão de custos e valor de venda (CABRAL, MORAIS, 

CARVALHO, 2013). 

A FTP é uma ferramenta de grande importância na UAN e podem ser 

utilizados em colégios, creches, hospitais, refeitórios industriais, dentre outros. Quão 

grande for o nível de necessidade da mesma, melhor será a gestão da unidade, do 

entendimento funcional, substancial, de preços e funcionalidade (LINS; MACIEL, 

2007). 

Segundo Martinez (2008), os intuitos das FTPs são: 

•Tornar a receita reproduzível; 

•Economizar duração em sua produção; 

•Monitorar gêneros alimentícios e mão-de-obra; 

•Racionalizar as tarefas da unidade produtora de refeições; 

•Reduzir capital empatado em estoque; 

•Diminuir custos; 

•Elaborar cardápios, evitando a monotonia das refeições; 

•Manter as características organolépticas e sensoriais, mesmo sendo as 

preparações feitas por funcionários diferentes; 

•Assegurar a característica do produto final. 

Quanto à elaboração das receitas, Knight e Kotschevar (2005) argumentam 

que as receitas devem determinar um código numérico ou um nome, a porção total 

de alimento elaborado ou a quantidade e o tamanho das preparações, os 

ingredientes, as medidas utilizadas de todos os ingredientes e os procedimentos de 
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cocção utilizados para executar a receita. Duração de cozimento, temperatura, 

orientações sobre panelas e outras noções importantes devem ser disponibilizadas. 

Alterações e mudanças podem ser enumeradas na parte inferior da receita.  

Despesas totais das receitas e despesas por porções geralmente são apresentados, 

assim como o valor de vendas em algumas receitas. Em algumas situações, também 

é fundamental especificar outros elementos que são servidos com o prato elaborado 

nessa receita ou inserir orientações sobre modelos de servir. Uma imagem da 

preparação é algumas vezes inserida na receita e alguns computadores dispõem de 

configuração gráfica necessária pra isso. 

Akutsu et al.(2005) explica que a ficha técnica ou receita padrão, “assegura 

ao cliente que estipulada preparação terá sempre a mesma apresentação física e 

sensorial, garantia essa que o tornará satisfeito e fiel ao estabelecimento”. O 

receituário padrão possibilita também que se incorporem novas receitas à unidade 

sem ausência das demais. É necessário ainda, que uma refeição que tenha sido 

retirado provisoriamente do cardápio, ou que seja sazonal, volte com as mesmas 

qualidades (ABREU; SPINELLI; ZANARDI, 2003). 

Os registros do preparo instituem essenciais fontes de dados em relação à 

quantidade de nutriente das refeições, tendo que inserir informações acerca do lucro 

e duração do cozimento. A observação destes dados assegura o modelo de 

propriedade das preparações, além de possibilitar o equilíbrio das calorias ofertadas 

(TEXEIRA. S. e col., 2000). 

Além disto, a presença das FTPs dinamiza a refeição diária, visto que, em 

caso de insegurança, o cozinheiro e os ajudantes obterão os dados diretamente no 

receituário padrão. Outra condição benéfica é que uniformização assegura ao 

consumidor fixo, que determinada refeição terá sempre o mesmo aspecto físico e 

sensorial, o que agradará o consumidor e consequentemente o estabelecimento 

(VASCONCELLOS, 2002). 

Obtenção de informações sobre a duração do preparo, temperaturas 

adequadas, equipamentos e utensílios essências. De modo geral, os cardápios 

elaborados devem encontrar-se equilibrados de forma que as necessidades em 

energia e nutrientes possam ser atendidas, assegurando saúde e qualificação para o 

serviço (PROENÇA, 1997). 

Segundo Kariyazaki et al. (2009), para se instituir no mercado de elaboração 

de refeições é fundamental que experiências de tentativas e incorreção não sejam 
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ocorridas. Isso em razão da margem de rendimento é reduzida e, frequentemente, 

os alimentos estão sujeitos ao aumento em seus preços, o que é primordial uma 

exigente administração de custos. Desta maneira, padronizar as preparações auxilia 

a gestão e colabora para a aquisição do lucro do estabelecimento. 

Um estudo realizado por Spinelli et al. (2009), cujo objetivo foi realizar a 

padronização de receitas de sobremesas de uma UAN, para a melhoria da 

qualidade e a diminuição dos custos, revelou que em média 70% das receitas 

originais continham falhas. Quando foi produzida a receita original pelos 

observadores, observou-se que 60% das mesmas estavam com ingredientes a mais 

do que precisava e que 50% precisavam de ingredientes que não estavam na 

requisição ou que possuía per capita incorreta consequentemente a despesa era 

distinta do indicado. Ao padronizarem as receitas, em 35% das mesmas houve 

aumento da despesa final, visto que eram utilizados ingredientes que não eram 

calculados, porém em 50% delas verificou-se que a despesa foi reduzida. Os 

autores concluíram que a padronização das receitas contribui para a segurança do 

padrão de qualidade, enriquecendo as propriedades sensórias e ocasionando a 

diminuição de custos. 

Para conceituar essas ocorrências, a elaboração de um receituário padrão 

poderá indicar o real lucro da refeição e a quantidade de porções a serem notáveis. 

Para isto é fundamental determinar os modos de preparo e as medidas certas dos 

itens a serem manipuladas (KARIYAZAKI et al., 2009). 

A FTP é uma ferramenta eficaz para o controle da elaboração, dos gêneros 

alimentícios e para o cálculo do cardápio tanto sob a questão financeira e como 

nutricional. Trata-se de uma receita estandardizada do estabelecimento que exibe 

todos os componentes da preparação, as perdas, os modos de preparo e o lucro 

(AKUTSU et al., 2005). 

A descrição do per capita de cada alimento é fundamental para garantir o 

consumo adequado e o gerenciamento das despesas, possibilitando mudanças de 

ingredientes planejados e previamente testados. Dependendo do público atendido, 

os valores de per capita podem mudar. Dessa forma, cada UAN deve estabelecer 

seu receituário padrão, através das fichas técnicas de padronização de receitas 

(ABRANCHES; LUCIA, 2014). 

Quando se executa uma receita, é essencial que os ingredientes sejam 

medidos com exatidão. Os valores para medidas e pesos não podem ser feitas com 
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precisão matemática, deve-se considerar as diferenças de volume entre os vários 

tipos de utensílios usados como quantidade, além da maior ou menor adaptação do 

alimento no recipiente. Obter quantidades, as mais corretas possíveis, necessita de 

instrumentos com volume de quantidades padronizadas, como becker, balança, 

recipientes graduados, proveta que ajudem na mensuração dos ingredientes. A 

utilização das medidas exatas, também assegura a reprodutibilidade da preparação 

e contribuem no controle de características, porção e despesas (PHILIPPI, 2003). 

Para Silva (2001), o receituário padrão tem como finalidade planejar 

hipoteticamente preparações que respondam as pré-condições como costumes 

alimentares, qualidade nutricionais do consumido, característica higiênico-sanitária. 

Deve seguir ás necessidades nutricionais, por intermédio de alimentos produzidos 

por diversos modos de preparo. 

A respeito do mal uso de uma receita padrão Kariyazaki (2009), expõe que o 

preparo errado de uma receita além de ocasionar perda de ingrediente, leva também 

à perda de tempo e maior esgotamento do funcionário, uma vez que pode ser 

necessária a produção de nova receita, na tentativa de que essa tenha as 

propriedades pretendidas. Ainda, as diferenças de despesa são expandidas quando 

se trabalha em maior escala e, consequentemente, a perda é maior. A sub ou 

superestimação de ingredientes causam problemas na administração dos estoques, 

deste modo, a uniformidade entre o que é programado e o estoque são cruciais para 

o melhor funcionamento da UAN. Por fim, vale enfatizar que alguns ingredientes 

podem sofrer alteração no decorrer do preparo da receita, o que influência os per 

capitas e o número de porções.   

Em vista disso pode-se constatar que o uso das fichas técnicas de 

preparações propicia benefícios de redução dos desperdícios na cozinha, estimula o 

serviço, tornar mais fácil a elaboração dos pratos, possibilita ainda, que tenha 

capacitação de qualidade aos recentes cozinheiros, além de assegurar ao 

consumidor propriedades e porção a ser à base da contabilidade do valor das 

refeições (VASCONCELLOS, 2002). 

Os modos de preparo deveriam ser estandardizados para proporcionar 

correta porção com a correta propriedade a um correto valor. A uniformização deve 

ser concluída com a avaliação dos modos de preparo e a pré- contabilidade de seus 

preços (KNIGHT; KOTSCHEVAR, 2005). 
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3 IMPORTÂNCIA DO RECEITUÁRIO PADRÃO NAS UANs  
 

No Brasil, muitas das dificuldades referentes á produção, está associados a 

colaboradores que trabalham em turnos cíclicos, na mesma função, com forma de 

realização diferente, levando á perda na característica do produto final. A definição 

das sequências deve garantir que as mesmas possam ser realizadas no tempo 

devido, somando eficiência do sistema (AKUTSU et al., 2005). 

Isso pode ser executado pelo uso de fichas técnicas de preparo e padrão de 

cardápios pré-definidos, sendo possível coordenar a ciência da nutrição e 

alimentação de maneira balanceada, sem esquecer a harmonização e apresentação 

da refeição preparada. E na produção dos cardápios, deve ser considerado valor 

energético de cada refeição e suas respectivas distribuições de macronutrientes 

(ORNELLAS, 2001). 

A abordagem da uniformização de procedimentos é uma maneira eficiente de 

se coordenar e administrar o modo como às tarefas do estabelecimento reúnem 

custo. Nesse caso é fundamental observar os procedimentos para desenvolvimento 

e entendimento no mercado. Expandir um método que possibilite a medição e 

análise da condição existente, antever ocorrências futuras e proporcionar condutas 

como projetos e gerenciar a uniformização dos procedimentos organizacionais que 

são essenciais para o progresso de técnicas que tragam algum benefício opositor 

(GOESE; BRAGATO; PEREIRA, 2010). 

A uniformização do método de elaboração das preparações auxilia o trabalho 

do nutricionista, facilitando a capacitação dos colaboradores, a programação da 

tarefa diária, evitando incertezas e falhas que podem ocorrer durante todos os 

processos, possibilitando assim o progresso do trabalho, e para o colaborador a 

uniformização ajuda o desenvolvimento durante todo o procedimento da realização 

das atividades, e proporciona ainda maior segurança no local de trabalho. A 

descrição detalhada das sucessões de atos pode garantir que os procedimentos 

sejam realizados em tempo hábil e a apuração da eficiência de todo este sistema 

(AKUTSU et al, 2005).   

Campos (1992, p.1) discorre que, “a padronização é considerada a mais 

fundamental das ferramentas gerenciais”, sendo desta maneira um aliado na 

produção de produtos no setor alimentício. A uniformização de procedimentos 

possibilita fichar e difundir os métodos do estabelecimento, fazendo uso de 
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capacitação de colaboradores, dessa forma otimizando aspectos inerentes à 

elaboração. 

Com a ausência de uniformização das preparações, sobretudo pela receita e 

pela medida dos itens manipulados, certamente há grande desigualdade no aspecto 

sensorial da refeição, com alteração considerável na cor, paladar, aroma e 

apresentação da imagem da refeição. Seguindo essa hipótese, entende-se que a 

versatilidade das apresentações sensoriais será capaz de afetar na aprovação do 

consumidor em relação à oscilação identificada nas refeições, contribuindo na 

renúncia e o desperdício, e até mesmo ausência de sua freguesia (AKUTSU et al, 

2005). 

As FTPs, desde que sejam elaboradas de forma correta, promove dados e 

orientações nítidas, que instruirão o modo e o uso dos produtos, utensílios e 

equipamentos, passo a passo, no processo de produção, e possibilitarão a 

racionalização no setor de elaboração (AKUTSU et al, 2005). 

A uniformização dos modos de preparo é uma tarefa que contribui para a 

manutenção da característica de formulações alimentares utilizadas pelo 

nutricionista no setor de alimentação coletiva ou no atendimento ambulatorial. A 

receita padrão é utilizada para determinar as fichas que englobam dados sobre os 

ingredientes, modo de preparo e entre outras informações fundamentais para a 

capacitação de manipuladores, para o planejamento de cardápios e para a 

estimativa orçamentária (DOMENE, 2011). 

A FTP também é proveitosa na padronização da apresentação sensorial da 

preparação, por uniformizar as medidas e os tipos de componentes usados, tal como 

a receita de cada preparação, possibilitando assim que a refeição tenham as 

mesmas apresentações sensoriais, como cor, paladar, consistência e odor em cada 

etapa de elaboração. Desse modo, pode-se fidelizar o consumidor pela propriedade 

sensorial (SILVA; MARTINEZ, 2008). 

De acordo com Akutsu et al. (2005), a padronização do procedimento de 

elaboração de preparação ajuda no trabalho do nutricionista, possibilitando a 

capacitação dos trabalhadores, excluindo incertezas e proporcionando o 

planejamento. Para os trabalhadores esta padronização possibilita o progresso de 

atividades sem a necessidade de monitoração frequente, além de possibilitar maior 

segurança no local de serviço. 
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Para que todos os propósitos de uma UAN sejam alcançados, é fundamental 

a implantação de um programa de qualidade total, no qual a uniformização é vista 

como um instrumento de administração essencial, sendo imprescindível. Há muito 

tempo que se entende que determinar e considerar os parâmetros são situações em 

que dentro dos estabelecimentos ocorram avanços em propriedade, diminuição de 

preço e garantia (CABRAL, 2014). 

O planejamento da elaboração de preparações é essencial para o 

desenvolvimento da característica através da padronização das refeições e 

consequentemente o monitoramento maior de regras higiênico-sanitário. A 

padronização das refeições por intermédio das FTPs é recomendada para todas as 

unidades de alimentação e nutrição (CABRAL; MORAIS; CARVALHO, 2013). 

O sistema de uniformização possibilita mostrar o procedimento próprio como 

método do estabelecimento, além de transmitir este procedimento por intermédio da 

didática e capacitação. Proporcionando o avanço da intercambialidade dimensional, 

operacional e de elementos; o mínimo uso de elementos; o desenvolvimento e 

segurança da fidelidade; a produção com características padrão; a anulação de 

obstáculos e adversidades de elaboração; precaução de acontecimentos de 

dificuldades; a implantação de métodos parâmetro de manipulação (CAMPOS, 1992, 

p.81). 

Porém, para que uma refeição seja executada com êxito, diversos aspectos 

são fundamentais, tais como: tipo de utensílio, tempo de preparo e temperaturas, 

além da característica dos ingredientes. A reprodução dessas condições assegurará 

o alcance de resultados iguais a cada repetição da receita ou protocolo, mesmo 

quando produzidos várias vezes e por indivíduos diferentes. A produção escrita de 

uma receita deve conter dados nítidos e claros, com o intuito de facilitar sua 

reprodutibilidade. Quando se elabora uma receita, é necessário que os ingredientes 

sejam medidos com exatidão (CAMPOS et al, 2008). 

Com a aplicação da FTP, será possível monitorar as despesas, pois haverá 

despesa real de matéria-prima de cada prato do cardápio, possibilitando combinação 

de refeições para obtenção da meta de custo (AKUTSU et al, 2005. SILVA; 

MARTINEZ, 2008). A administração da rotina dos colaboradores e a melhoria do 

tempo de elaboração serão monitoradas com a utilização correta das FTPs, pois 

estas descrevem o passo a passo de cada etapa para elaboração das refeições, 

bem como o tempo gasto em cada refeição. (AKUTSU et al, 2005. PHILIPPI, 2006). 
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Campos (2004, p.62) destaca que “o treinamento dos operadores bem como 

de todas as pessoas, quando exercem a função operação, é baseado em 

padronização. Este é o treinamento operacional”, ou seja , no momento em que se 

segue a uniformização de procedimentos visando o prazer dos consumidores com o 

progresso do produto , todos os incluídos devem estar capacitados a desempenhar 

as suas atividades e ter o  íntegro controle de suas práticas habituais.   

Nessa mesma linha, relata Arantes (1998, p.23) que como os métodos variam 

em consequência dos motivos que compõem, quanto menos alterações eles 

possuírem, melhor. E é ai que entra em função a padronização, ou seja, quanto 

melhor forem os padrões estabelecidos, quanto mais excelentes forem às 

capacitações dos colaboradores no controle deste padrão e quanto mais eficazes 

forem às averiguações. 

A uniformização é um elemento primordial nas indústrias de alimentos, 

implementando condição predominante na conservação da propriedade de seus 

produtos. Por intermédio da uniformização das técnicas é capaz de determinar o 

mais correto modo a ser aplicada na execução de uma atividade, a capacitação dos 

indivíduos é uma segurança de que todos os colaboradores realizarão as atividades 

a todo o momento uniformemente, ou seja, possuindo um controle sobre as técnicas, 

como afirma Campos (2004, p.56) “assegure-se de que todos os operadores, em 

todas as turmas, que executam a mesma tarefa, estão conduzindo o seu trabalho da 

mesma maneira”. 

A implantação das FTP favorece todas as categorias incluídas na técnica de 

elaboração, auxilia o serviço do profissional de nutrição, proporciona o 

aprimoramento dos colaboradores e, principalmente, na medida em que possibilita 

controlar o valor energético total e dos nutrientes fornecidos, e também favorece a 

melhoria da saúde do público acompanhado (AKUTSU et al, 2005). 

As FTPs são essenciais dentro de qualquer UAN, para uniformização do 

procedimento de elaboração. São aplicados em hospitais, estabelecimentos que 

aprontam alimentações servidas aos seus funcionários, colégios etc (KARAM, 2011). 

Dessa forma os cozinheiros e assistentes devem usar ficha técnica de preparação 

para conseguir os dados fundamentais sobre o modo de preparo da refeição em 

desenvolvimento (AKUTSU et al., 2005). 

Mesmo que a uniformização seja essencial, o cenário brasileiro em relação à 

uniformização não é correto, ausência de literatura, ensino e capacitação dos 
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indivíduos que ocupam funções de gestão. Em razão disso, é possível dizer que 

“nas raras empresas que se consideram padronizadas, este assunto tem sido 

relegado aos técnicos, quando de fato é um encargo essencialmente gerencial” 

(CAMPOS, 1992, p.1). 

Afinal, a padronização é formada como uma “atividade sistemática de 

estabelecer e utilizar padrões” (CAMPOS, 1992, p.4) e um padrão pode ser definido 

como um “documento condensado estabelecido para um procedimento com o 

objetivo de unificar e simplificar de tal maneira que, de forma honesta, seja 

conveniente e lucrativo para as pessoas envolvidas” (CAMPOS, 1992, p.4). 

Como cada ficha técnica de preparação descreve o valor calórico da refeição, 

é possível harmonizá-las de tal forma que se obtenha um cardápio balanceado e 

equilibrado, do ponto de vista nutricional, e também assegura ao consumidor que 

estabelecida refeição terá sempre a mesma apresentação física e sensorial, 

segurança essa que o deixará satisfeito e fiel ao estabelecimento (AKUTSU et al, 

2005). 

Nessa sequência, podemos perceber que um padrão é um compromisso 

documentado e usado por todos os incluídos no procedimento, e não deve ser 

estabelecido somente pelas categorias hierárquicas e superiores do 

estabelecimento, mas simultaneamente com todos. Além do mais, o padrão deve ser 

aplicado e o que foi estabelecido deve ser executado. Ressalta que o padrão deve 

ser constantemente averiguado para considerar possíveis avanços realizados pelo 

aprendizado resultante de seu uso (LUCENA; ARAUJO; SOUTO, 2006). 

A padronização do procedimento de elaboração de preparação favorece o 

trabalho do nutricionista, permitindo a capacitação de colaboradores, excluindo a 

distorção por incertezas e proporcionando a organização do trabalho diário 

(AKUTSU et al, 2005). Para o colaborador, a padronização auxilia a realização de 

atividades sem a necessidade de orientações constantes, além de proporcionar 

segurança no local de serviço (RICARTE et al., 2008). 

No entanto, para a implantação de padrões é fundamental que a 

padronização seja estabelecida na empresa seguindo um procedimento, que 

engloba desde a avaliação do método até o registro modelo padrão. De acordo 

Campos (1992, p.27-28) é primordial adotar as seguintes etapas: 

a) Especialização: selecionar o método a ser padronizado estabelecendo a sua 

receptividade; 
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b) Simplificação: baseia-se na diminuição da quantidade de ingredientes, matérias, 

produtos e métodos e da simplificação do proposito dos produtos, pretendendo 

diminuir despesas; 

C) Redação: escrever numa linguagem que os indivíduos compreendam até mesmo 

linguagem informal local e gírias;   

d) Comunicação: informar as pessoas incluídas no procedimento de elaboração;  

e) Educação e treinamento: a finalidade da padronização é conseguir com que as 

pessoas executem exatamente aquilo que se dever ser feito e sempre do mesmo 

jeito; 

f) Verificação da conformidade aos padrões: o administrador observa o sistema e 

aprimora, o gestor examinar o serviço do funcionário e o orientar, visto que os 

objetivos da qualidade, despesas, recepção, princípio e segurança devem ser 

conquistados.   

 Um processo de padronização gera, usar e monitorar padrões. Podemos 

compreender, então, que um processo de padronização de sistemas ira definir a 

sistematização de ações, além das próprias ações, e como deverá ser o seu 

direcionamento para o alcance da meta (LUCENA; ARAUJO; SOUTO, 2006, p.3). 

Os autores ainda continuam: Quando os padrões são seguidos conforme foi 

determinado, sendo verificado frequentemente para refletir melhorias geradas, 

falarmos que a organização possui o controle do seu método, pois todas as ações 

necessárias à produção do objetivo do método são de conhecimento de todos 

incluídos e estão determinadas entre eles. 

O padrão deverá incluir todos os dados importantes para a realização da 

atividade a que se refere.  No entanto, compete á organização estabelecer quão 

distintivas serão estes dados, evitando padrões muitos vazios e, também, aqueles 

muito inflexíveis, que impossibilitem a inovação e a produção (LUCENA; ARAUJO; 

SOUTO, 2006, p.3). 

 É importante salientar a observação falada por Coutinho (2007, p.4-5) acerca 

da padronização de processos: padronizar procedimentos traz diversos benefícios 

sob o ponto de vista da administração do método, da segurança do serviço, da 

característica e uniformidade do produto finalizado, da despesa, do equilíbrio, entre 

outros. Inúmeros métodos contêm dados de como proceder na produção de uma 

atividade ou numa etapa de um evento, seja ele de qualquer extensão. Por exemplo, 

as etapas de preparação do alimento podem ser escritas como um processo: 
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Recepção, seleção, higienização, cocção, refrigeração, reaquecimento, aguardo e 

distribuição. O atendimento do consumidor é outro exemplo, dentre outros que visam 

determinados fins.      

Deste modo, Campos (1992, p.2) diz que ‘‘hoje a sociedade é complexa e 

para garantir a padronização é necessário registrar de forma organizada (em papel 

ou memória de computador) e conduzir formalmente o treinamento no trabalho”, ou 

seja, todas as unidades de alimentação tem que possuir um receituário padrão 

catalogado, pois assim terá a padronização das preparações . 

Quando não há padronização na refeição, o equilíbrio entre os nutrientes não 

é correto e pode ocorrer ingestão elevada de óleo, sal e déficit de macronutrientes e 

micronutrientes. A ficha de preparação torna-se um instrumento substancial dentro 

da UAN (CAMPOS, 2006). 

Dessa forma, é fundamental monitorar e uniformizar os métodos nos 

estabelecimentos, estas etapas, quando bem administrada e realizadas por todos os 

envolvidos no procedimento, trazem melhorias na característica, despesas, na 

segurança, etc., ou seja, “a padronização é o meio. O objetivo é conseguir melhores 

resultados” (CAMPOS, 1992, p.2). 

Para que a atenção dietética se dê de forma íntegra, é imprescindível que 

haja organização e monitoramento das etapas realizadas pela unidade, a fim de 

estabelecerem técnicas para padronização e a característica dos procedimentos na 

elaboração de preparações. Desta forma, a padronização tem como finalidade 

distinguir produtos e contribuir para a sua característica (AKUTSU, 2005). 

 
3.1 APLICAÇÕES DE UM RECEITUÁRIO PADRÃO 

De acordo com Domene (2011), a receita padrão contempla diversos 

objetivos entre os quais:  

• Manutenção de controle de qualidade: em uma unidade de alimentação e 

nutrição (UAN) seja para coletividades sadias (colaboradores, colégios, creches) ou 

enfermarias (em instituições hospitalares, ambulatórios), a manutenção da 

padronização da preparação servida ao longo do tempo necessita não apenas da 

exata combinação de ingredientes, mas também da habilidade dos manipuladores 

de alimentos em reproduzir procedimentos de preparo, evitando-se alterações no 

produto final. A estabilidade de elaborações e métodos é uma indispensável 

distinção de características, ao exibir qualidades sensórias similares (de gosto, 



 

 

30 

consistência, aroma e apresentação) que desenvolvem no cliente um padrão de 

identificação da preparação.   

• Treinamento de profissionais: uma UAN que tem suas refeições 

padronizadas adquire habilidade para capacitar novos colaboradores e proporcionar 

conhecimento constante para todos os membros. 

• Informações nutricionais: uma preparação padronizada contém informações 

quanto á sua composição química, o que adianta a consulta e a produção do 

cardápio. A escolha por um programa para cálculo de dietas que possibilita a 

inclusão de informações á sua base de dados ajuda o nutricionista para o registro 

das receitas produzidas na UAN e de utilização interna; estes dados são importantes 

para que o nutricionista atenda aos padrões nutricionais ordenado na legislação de 

políticas públicas no setor de alimentação coletiva e estabeleça corretamente a 

colaboração nutricional de cada porção referência, ou per capita.  

• Planejamento de cardápios e previsões orçamentárias: as informações 

relatadas no item anterior proporciona habilidade para elaboração de cardápios 

equilibrados e saudáveis, por intermédio da combinação de várias preparações; ao 

mesmo tempo; a informação quanto aos ingredientes necessários facilita a projeção 

das despesas envolvidas com a compra de gêneros alimentícios e ajudam no 

dimensionamento do orçamento atribuído a gastos com equipamentos, combustível, 

funcionários, recursos descartáveis.  

• Proposição de alterações: banco de dados com receituário padrão permite a 

mudança de alimentos, sendo uma ferramenta útil para o desenvolvimento de 

estudo em dietética, para aperfeiçoamento das elaborações visando incremento do 

valor nutricional, redução de custos ou qualificações de procedimentos. 

3.2 ELABORAÇÃO DE UM RECEITUÁRIO PADRÃO 

Para a produção das FTPs devem se considerar alguns elementos como: 

característica dos ingredientes (usar a mesma matéria-prima com origem 

legalizada); temperatura e tempo de preparo (geralmente estão sempre 

correlacionadas – tempo e temperatura – para a reprodução da receita); matérias e 

equipamentos (liquidificador, pincel, triturador dos alimentos, espátula, forno, dentre 

outros); modelo de utensílios (capacidade, migração de resíduos-ferro, cerâmica, 
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alumínio – correlação com processo térmico – pressão, forno, micro-ondas e vapor) 

(ALTENBURG; DIAS, 2009). 

Para Philippi (2003), a produção escrita de receita de preparação consiste em 

um método para obtenção de uma receita padrão, e deve conter ingredientes, 

medidas, modo de preparo, lucro e valor calórico. Dessa forma, redigir uma receita 

requer uma técnica que possibilite ao leitor entender e realizar o método, assim 

como a reprodução com resultados similares em todas as vezes que a fórmula for 

produzida. 

Produzir FTPs nítidas e bem escritas é a parte crucial da atividade do 

Nutricionista em todo e qualquer cenário de trabalho de alimentação. A tarefa 

engloba a apresentação do valor nutricional e o retrato da refeição para assegurar 

uma demonstração padronizada (ANDRADE, 2012). 

A descrição das FTPs auxilia a garantir a característica, possibilita ao 

Nutricionista controlar a eficiência de seu serviço e de seus funcionários, diminuir 

custos e excluir prejuízos (COLARES, 2005). 

Segundo Domene (2011) a receita padrão deve ser produzida com todos os 

dados essenciais para a preparação, fichado de maneira certa e detalhada, para 

facilitar sua reprodução. O receituário padrão será o fichamento desta receita padrão 

em um banco de dados que servirá como fonte de leitura para a elaboração de 

cardápios. A implantação deste banco de dados em um sistema para cálculo de 

dietas é uma fórmula complementar para a competência do trabalho do nutricionista.   

Em relação ao preenchimento das receitas padrão Domene (2011) explica: 

• Medida caseira: utilizar quantidades niveladas e propiciar á porção, aspecto 

e natureza do alimento. Haverá maior inconstância de peso se o alimento for medido 

sem igualar a medida, para isso, utilizar uma espátula ou um dorso de uma faca. A 

medida nivelada amplia a exatidão da porção de alimento, quando uma balança não 

estiver acessível. 

• Custo de mercado: calculado a partir do valor pago para a aquisição do 

alimento e do peso da unidade da aquisição. Desse modo, ao se comprar, por 

exemplo, ovos por R$ 3,50/dúzia (outras unidades de aquisição: litro, caixa, unidade, 

dúzia, quilo, pacote), é necessário registrar o peso bruto (PB) do alimento; por 

exemplo, R$ 3,50/600 g. Para o óleo a 1,90/lata ou embalagem PET com 900 mL, 

valor de mercado será R$ 1,90/819 g (densidade do óleo = 0,91 g/mL). 
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• Custo da fração: calculado a partir do peso bruto (PB) de cada componente 

e do custo de mercado. 

• Cálculo dietético: estabelece- se o peso líquido (PL) de cada componente 

para o cálculo de energia e nutrientes, usando como referencia para os cálculos uma 

base de dados- programa pra cálculo dietético, ou tabela de composição centesimal 

de alimentos. Para a estimação de energia, empregar o fator Atwater para proteínas 

(P), carboidratos (CHO) – 4 kcal/g e lipídios (L)- 9 kcal/g. Para o total de fibra 

alimentar, 2 kcal/g (1,5 a 2,5 kcal/g, IOM,2002). Se a base de dados ou a tabela de 

composição de alimentos escolhida tiver o valor de fibra bruta, ou insolúvel, não se 

aconselha atribuir densidade energética à fração de fibra calculada. 

• Fator de correção (FC): razão entre PB e PL; conserta a inconstância do 

peso do alimento consequente etapa de pré-preparo, e sempre será maior do que 1 

quando tiver apara. Quando possível, calcular o índice de conversão (IC); este índice 

é também chamado como índice de cocção, ou fator de cocção, e é concedido pela 

razão entre o peso cozido (PC) e PL; consequentemente, retificar a inconstância de 

peso decorrente da fase de preparo. Dado que pode ocorrer perda ou ganho de 

peso na etapa de cocção (preparo), o IC pode ser maior ou menor do que 1,0. Em 

preparações que combinem vários componentes, como sopas e tortas, o que 

impossibilita a pesagem de cada alimento cozido individualmente, o IC não pode ser 

determinado.  

• Porcionamento, custo e cálculo dietético de cada porção: determinar a 

quantidade de porções e atribuir o rendimento em peso cozido (PC) total (em g). 

Divide-se o valor energético total (VET) da preparação pelo valor energético 

combinado para cada porção. A divisão do PC pelo número de porções fornece o 

peso por porção Calcular os totais das colunas “Custo da fração” e “Cálculo 

dietético” e dividir pelo número de porções achado.  

• Modo de preparo: detalhar o método de preparo em itens, utilizando o 

infinitivo impessoal; não há necessidade de repetir as medidas dos alimentos, exceto 

quando o mesmo alimento for usado em dois métodos distintos (por exemplo: em 

uma receita padrão de sobremesa, usa-se açúcar para a massa e para calda; 

descrever no modo de preparo que a medida deve ser colocada em cada etapa).  

• Densidade energética: adquirida por intermédio da razão VET (kcal)/peso 

cozido(g), e mencionada em kcal/g. 
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• Análise sensorial: referir à avaliação utilizada e resultado adquirido. Na 

rotina de aulas praticas de dietética, a escala estruturada é um método funcional e 

que se ajusta aos objetivos de analisar a característica sensorial do alimento em 

observação.  

As FTPs não têm um modelo específico, devido a sua flexibilidade e objetivo 

do serviço de alimentação. Em geral os principais dados técnicos utilizados são 

(Souza e Bezerra, 2014): 

• Nome técnico ou fantasia da refeição/produto;  

• Medida caseira;  

• Unidade de medida;  

• Per capita (quantidade crua do alimento por individuo); 

• Peso bruto (alimento na sua forma completa, ou seja, com casca, semente, etc.);  

• Peso líquido (alimento depois do pré-preparo, ou seja, sem casca, sem semente, 

etc.);  

• Fator de correção (adquirido pela divisão do peso bruto pelo peso líquido); 

• Fator de cocção/térmico;  

• Composição centesimal em macro e micronutrientes do produto/refeição;  

• Rendimento; 

• Quantidade de porções;  

• Modo de pré-preparo e preparo;  

• Utensílios e equipamentos, entre outros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo a apresentação teórica, as Unidades de Alimentação e Nutrição 

(UANs) são conceituadas como unidades de serviço ou elemento de uma instituição. 

No entanto o receituário padrão consiste no conjunto de modo de preparo de todas 

as refeições produzidas no local. A finalidade das receitas padronizadas é assegurar 

o equilíbrio entre os componentes da receita, no qual se menciona à propriedade e 

porção dos mesmos, o que certifica excelentes aspectos organolépticas a 

alimentação final. 

Desse modo, pode-se afirmar que a ficha técnica de preparo é uma 

ferramenta de gestão operacional, com grande importância para as UANs, pois 

quando bem elaboradas constam com informações importantes para gerenciar toda 

a produção auxiliando o nutricionista no planejamento das compras, controle de 

custos, garante preparações com a composição nutricional parecida, aperfeiçoa o 

tempo de produção e organização das rotinas dos funcionários, diminuindo a 

necessidade de ordens frequentes e facilitando também o treinamento da equipe.  

Porém, é necessário que as UANs elaborarem todas as Fichas Técnicas de 

Preparo adequadamente para garantir sempre a mesma qualidade. Concluindo-se 

assim, que a ficha técnica de preparo é um instrumento fundamental para o controle 

dos processos de produção e de custos, seu uso garante padronização e a 

qualidade das refeições. 

Desta maneira, é substancial a importância de monitorar e uniformizar o 

procedimento da preparação, para assegurar um progresso na propriedade, nos 

custos e na garantia da preparação, pois refletira de maneira benéfica no 

crescimento de prazer e apreço do cliente, visto que a preparação terá uma 

padronização na apresentação física e sensorial. 
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