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Receita do Chef

A MeioDia, em sua unidade Matriz, concluiu a 
implantação das Boas Práticas com a metodologia do 

Programa de Alimentos Seguros (PAS).
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Colaboradores Destaque

Produtividade certamente é uma das 
palavras mais repetidas quando se trata 
de mercado competitivo em tempos de 
crise, e a explicação é clara, pois as 
equipes são reduzidas e as organizações 
aumentam a pressão por superação de 
resultados. 
A Produtividade é diretamente 
relacionada a boa gestão do tempo, ou 
seja, ser produtivo é usar bem as horas 
disponíveis, a capacidade de se 
organizar é o segredo para conseguir 
manter o foco nas atividades mais 

importantes, priorizando vários 
a s p e c t o s  d e  s u a  r o t i n a  e 
consequentemente conseguir ter mais 
tempo e qualidade de vida no trabalho.
O importante é não desanimar e rever 
alguns hábitos improdutivos para 
encarar esses novos desafios com 
objetividade e sucesso.

Lilian Ramos, é gerente de operações em Parnamirim/RN.

Editorial

Quer ser o próximo Destaque? 
Pergunte ao RH e descubra os critérios para fazer parte deste �me de campeões!!

 rh@meiodiarefeicoes.com.br
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MATÉRIA DA CAPA Gente Nova no pedaço

Isabelly Moreira, é nutricionista de qualidade em Parnamirim/RN.

Os carboidratos, comumente chamado de 
açúcares, são considerados as principais 
fontes alimentares responsáveis pela 
produção de energia do corpo. É 
importante descobrir a maneira como o 
corpo absorve essa substância já que é ela 
quem nos da energia para trabalhar, 
praticar exercícios e realizar as atividades 
do dia-a-dia. O índice glicêmico é utilizado 
para sabermos quanto um alimento tem de 
carboidrato e sua contribuição para o 
aumento da glicose (açúcar) no sangue. 
Esse tema tem relevância tanto para 
pessoas saudáveis que buscam manter uma 
alimentação balanceada como para 
diabéticos.
 Os alimentos podem ser classificados em: 

baixo, moderado e alto IG. Alimentos 
que são digeridos rapidamente, como 
por exemplo os sem fibras, viram 
rapidamente açúcar, sendo esses 
alimentos de alto índice glicêmico, por 
não possuírem fibra aumentam 
também a fome. É fundamental dar 
preferência alimentos de moderado IG 
e de baixo IG, pois são alimentos mais 
saudáveis e que promovem a perca ou 
manutenção do peso corporal, além de 
auxiliarem no controle das taxas como 
colesterol e triglicerídeos.
Dê preferência, no lugar do açúcar 
refinado, farinhas brancas, arroz 
branco, refrigerantes, aos alimentos em 
sua forma integral, aveia, frutas, 

legumes, soja e vegetais. Já os alimentos 
de IG moderados são frutas em geral 
como abacaxi, banana, suco de laranja e 
pêssego. 
 Aposte nos alimentos de baixo índice 
glicêmico, eles tem digestão mais lenta, 
liberam menos açúcar no sangue e são 
ricos em fibras, que melhoram o 
funcionamento do intestino e dão 
saciedade por mais tempo!
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ÍNDICE GLICÊMICO DOS ALIMENTOS

A MeioDia em sua unidade Matriz, 
concluiu a implantação de boas práticas 
com a metodologia do Programa de 
Alimentos Seguros (PAS). O PAS é um 
programa desenvolvido por entidades do 
Sistema “S” que tem o objetivo de reduzir 
os riscos de contaminação dos alimentos. 
A t u a  n o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e 
metodologias, conteúdos e na formação 
e  capac i t ação  de  t écn i cos  pa ra 
disseminar, implantar e certificar 
ferramentas de controle em segurança de 
alimentos, como as Boas Práticas, o 
Sistema de Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle (APPCC) e NBR - 
ISO 22.000, nas empresas integrantes da 
cadeia dos alimentos, em todo o país. 
Com isso, o PAS contribui para:
· Aumentar a segurança e a 
qualidade dos alimentos produzidos 
pelas empresas brasileiras, ampliando a 
sua competitividade nos mercados 
nacional e internacional;
· Reduzir o risco das Doenças 
Transmitidas por Alimentos (DTA) aos 
consumidores.
Como um Programa que atinge toda a 
cadeia dos alimentos, o PAS é mantido 
através de uma parceria abrangente, que 
procura reunir instituições com focos de 
atuação nas empresas de sua base de 
contribuição, desde o campo até o 
consumo final do alimento, tais como: 

SENAI, SEBRAE, SESI, SENAC e 
SESC.
É importante salientar que a segurança 
dos alimentos implica na atuação em toda 
a cadeia de cada alimento sendo essa a 
visão atual do PAS para as ações do PAS - 
Cade i a  Produt iva ,  que  t r aba lha 
simultaneamente com os vários elos da 
cadeia, promovendo mais interação entre 
as mesmas e maior compromisso de cada 
um em fornecer produtos seguros.
A adoção de uma alimentação saudável 
previne o surgimento de doenças 
crônicas e melhora a qualidade de vida, 
envolvendo a escolha de alimentos não 
somente para manter o peso ideal, mas 
também para garantir uma saúde plena. 
Para ter uma alimentação saudável, é 
importante consumir diferentes tipos de 
alimentos e nutrientes dos diversos 
grupos (cereais, frutas, hortaliças, carnes, 
leguminosas, gorduras, açúcares e leite e 
seus derivados).
A  Me ioDia  es t á  cont inuamente 
trabalhando para garantir, todos os dias, a 
máxima segurança alimentar em todos os 
s e u s  p r o c e s s o s  d e  t r a n s p o r t e , 
manipulação e fabricação de alimentos. A 
saúde dos seus clientes e colaboradores é 
prioridade total, e por isso, cercou-se de 
todas as técnicas que aprimoram e 
asseguram a qualidade das refeições.

Eduarda Silva
Nutricionista – Nova Cruz/RN

Kadidja Silva 
Nutricionista – Ceará-Mirim/RN
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SALMÃO AO MOLHO DE MARACUJÁ

Ingredientes:

500gr de salmão em postas
Sal a gosto
½ colher chá de pimenta do reino 
½ colher de suco de maracujá

Molho:
1 xícara de suco de maracujá
1 xícara de água
1 colher de sopa de amido de 
milho
½ xícara de açúcar

Modo de preparo

Tempere o salmão com o sal, a pimenta e o 
suco. Deixe “marinando” por 1 hora. Leve 
ao fogo por 7 a 8 minutos na potência alta. 
Retire, tampe e guarde 10 minutos em 
tempo de espera. Sirva com o molho de 
maracujá.

Molho - Misture todos os ingredientes e 
leve ao fogo por 5 a 7 minutos na potência 
alta, mexendo duas vezes durante o 
cozimento. Retire e sirva sobre o salmão 
reservado Polvilhe com sementes de 
maracujá torradas no forno.

Receita enviada pelas nutricionistas Adriely Rebouças e Nayara Souza, 
e preparação pelo auxiliar Francisco Genilson e cozinheiro Valdenicio Senna da filial de Guamaré/RN.
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1 - INAUGURAÇÃO CONTRATO CAIÇARA DO NORTE
Foi inaugurada uma nova filial da MeioDia na cidade de Caiçara do 
Norte/RN, a nova unidade fornece cerca de mil e duzentas refeições diárias 
para um parque eólico, tendo em seu quadro efetivo 12 colaboradores. A 
empresa encontra-se crescendo cada vez mais e se expandindo para novos 
horizontes, atingindo novos mercados e novas expectativas. Estaremos 
sempre prontos para aceitar novos desafios. Tudo certo, tudo com a gente!

2 –CONTRATO BASE ÁREA DE NATAL
A unidade da Matriz situada em Parnamirim contempla com um novo 
contrato de refeições transportadas, sediada na Base Aérea de Natal. São 
fornecidas cerca 950 refeições diárias. É com satisfação que nos 
encontramos prontos para atender a qualquer desafio.

3 – IMPLANTAÇÃO CONVÊNIO COM A POLISHOP
Esse trimestre conseguimos implantar um convênio com a empresa 
Polishop para nossos colaboradores. Com muitas facilidades de pagamento 
e um desconto imperdível. O desconto é permitido através das lojas de 
Natal/RN, bem como compras realizadas pela internet. A MeioDia procura 
sempre trazer benefícios, sempre pensando no bem-estar pessoal e 
profissional. Fique atento à essas vantagens, e procure seu gerente e saiba 
como fazer, estaremos sempre prontos para trazer-lhes o melhor.


