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Opções saudáveis atraem às feiras
Consumidor opta 
pela compra junto aos 
produtores rurais pelo 
frescor dos alimentos 
e por conhecer 
sua procedência

Normindo comercializa alimentos orgânicos na feira

ALIMENTAÇÃO

TALIANA HICKMANN
redacao2@jornalarauto.com.br

Funcionando em dife-
rentes locais das cida-
des, as feiras rurais são 

opção para quem procura 
alimentos frescos e prefere 
conhecer de perto o produtor 
e a procedência do alimento 
consumido. É o caso das san-
ta-cruzenses Janete Rick, que 
não perde uma feira, e Jorda-
na Moreira, que prima pela 
qualidade dos alimentos. Em 
Santa Cruz, os produtores se 
concentram em nove pontos.  
Já em Vera Cruz, três feiras 
estão em funcionamento.

LUCAS BATISTA

Ao se aproximar da banca 
de Normindo Goetze, em 
uma feira de Santa Cruz, ele 
avisa: “É tudo fresquinho, 
colhi e embalei os produtos 
ontem”. Esse é um dos aspec-
tos levados em consideração 
por quem procura as feiras 
rurais para a compra de fru-
tas e verduras, assim como 
Jordana. Para ela, a qualidade 
dos alimentos que encontra 
no espaço a faz voltar todas 
as quartas-feiras em busca de 
novos produtos. “Compro 
de tudo. Hoje estou levando 
couve-flor, alface, brócolis, 
rabanete e agrião”, conta. 

De acordo com a nutri-
cionista Caroline Ortolan, o 
consumo de alimentos frescos 
colabora para a prevenção de 
algumas doenças e proporcio-
na melhor qualidade de vida. 
“No geral, alimentos naturais 
sempre vão possuir uma pro-
priedade nutricional elevada 

em relação a alimentos in-
dustrializados, que, muitas 
vezes, possuem conservantes 
causadores de danos à saúde”, 
explica.

Além de levar para casa fru-
tas e verduras da feira, Janete 
também gosta de optar por 
plantas frescas que substituem 
os temperos industrializados, 
no preparo da comida. Como 
opções de temperos naturais, 
Caroline indica o uso de alho, 
cebola, alecrim, manjericão, 
manjerona, louro e cheiro 
verde. “Sendo livres de con-
servantes, eles dão à comida 
um sabor diferenciado e con-
tribuem de forma eficaz para 
a saúde”, afirma.

ALIMENTOS 
ORGÂNICOS
As feiras ecológicas e or-

gânicas, e alguns produtores 
individuais, oferecem aos 
consumidores alimentos pro-
duzidos sem uso de fertili-

zantes artificiais e pesticidas. 
Segundo o engenheiro agrô-
nomo do Centro de Apoio 
e Promoção da Agroecolo-
gia (CAPA), de Santa Cruz, 
Sighard Hermany, o alimento 
que recebe agrotóxicos perde 
em valor nutricional. “Esse 
alimento não se desenvolve 
de forma natural, porque seu 
crescimento é acelerado. Já o 

orgânico cresce de forma equi-
librada, é rico em nutrientes e 
em sais minerais”, avalia. 

Normindo se orgulha em 
oferecer alimentos orgânicos 
na feira. “Acho importante 
que as pessoas possam con-
sumir esses produtos mais 
saudáveis, hoje tenho alguns 
alimentos orgânicos aqui, 
como brócolis e couve”, diz. 


