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"Maria, Miguel e Malu são três amigos inseparáveis! 

São tão unidos que a família os batizou de Trio 3M.
Quando estão juntos, já é esperado que algo
inusitado aconteça. 

Eles adoram inventar “coisas” ...

Desenhar modelos de roupas, sapatos, carros,
casas..., imaginando que estão criando “coisas” para
seus “filhos” e suas casas imaginárias.

Para eles, transformar armários, gavetões, sofás...
em esconderijos que os tornam “invisíveis” para o
mundo, é algo sempre muito divertido.
              



Em um belo dia de sol, com o céu todinho azul, sem
nenhuma nuvem, em que a família estava reunida, Malu,
que adorava inventar “moda”, chamou seus amigos e disse: 

- Maria, Miguel, tive uma ideia esplêndida!

Ao se dirigir para seus amigos inseparáveis, os olhos de
Malu só faltavam saltar fora do rosto! Sua expectativa em
saber como seus amigos iriam reagir ao contar a ideia que
teve, era enorme.

Maria, sempre muito tranquila, olhou para Malu, balançou a
cabeça com um leve sorriso nos lábios, e pensou...

- Ideia esplêndida! O que será que Malu inventou desta
vez?
            



Miguel, sempre muito observador, cruzou as pernas,
colocou a mão esquerda no queixo, questionou:

- Malu, se sua ideia é esplêndida, será preciso o quê,
para realizá-la?

Esse era um daqueles momentos em que, observar o Trio
3M planejando alguma peraltice, era, no mínimo,
divertido...

Malu, não se fez de rogada e respondeu à pergunta que
Miguel lhe fez:

- Miguel, para realizar a idéia esplêndida que tive,
teremos que arranjar uma cozinha.



- Uma cozinha!?  Perguntou Maria, surpresa.

- Isso, Maria! A minha ideia esplêndida exige uma linda
cozinha, cheia de panelas, colher de pau, xícaras,
pratos... Além de ovos, queijo, verduras, frutas,
chocolate, castanha...

Enquanto ia falando, Malu fechou os olhos, e a cozinha
que estava sendo descrita ia se desenhando em sua
cabeça.

- Eu sei onde tem essa cozinha! 

Quase gritou Maria, cheia de alegria: 

- É a “cozinha mágica” de Vóvis! 



-  Cozinha mágica” de Vóvis!?

Falaram Malu e Miguel, ao mesmo tempo, de olhos
arregalados.

- Simmmm ... 

Confirmou Maria, com toda a sua tranquilidade habitual.
E completou...

- A cozinha de Vóvis é “mágica”, porque lá podemos
fazer muitas comidinhas gostosas, bonitas e saudáveis,
além de aprender muitas coisas... 

Completou Maria, com ar misterioso.



De fato, Maria tem razão, a cozinha é um lugar mágico! 

É preciso usar nossa imaginação, criatividade, para
misturar vários ingredientes e preparar coisas bem
gostosas e saudáveis. Mas, é preciso ter muito
conhecimento sobre vários aspectos: origem, nutrição e
higienização dos alimentos.

Pensando na ideia esplendida de Malu, e na observação
feita por Maria, Miguel, ficou cheio de dúvidas... Não
saberia dizer o que gostaria de cozinhar! 

Miguel olhou para Malu, e perguntou:

- Essa é a ideia esplêndida que você teve? Cozinhar!?



E, se voltou para Maria:

- Já que você está falando de lanchinhos gostosos e
saudáveis, o que você gostaria de fazer e comer?

Malu, olhou para seus amigos, e com um olhar misterioso
respondeu...

- Mais ou menos!

Maria e Miguel olharam um para o outro, depois olharam
para Malu e disseram, ao mesmo tempo:

- Mais ou menos!???? 



Malu, com aquele ar “maroto” e provocativo, disse:

- Minha ideia esplêndida não é simplesmente cozinhar!
Vamos inventar comidinhas saudáveis, diferentes de
tudo o que já comemos, para comermos e oferecermos
na festinha que faremos para nossos “filhos” e família.

A ideia de poder criar comidinhas diferentes e saudáveis,
foi festejada por Maria e Miguel e, a partir daquele
momento, o Trio 3M não parava de pensar, falar, planejar
... 

De uma coisa eles tinham certeza, iriam fazer de tudo
para a festinha que organizariam para seus "filhos e
filhas", fosse inesquecível!



Em meio à pequena confusão criada pela imensa euforia
que a realização da ideia esplêndida de Malu, causava,
Maria disse:

- Tenho algumas ideias de comidinhas saudáveis para
fazermos. Mas, acho que seria divertido convidar Vóvis
para nos ajudar. Ela sempre fala algumas coisas
interessantes. O que vocês acham?

Malu e Miguel responderam em uníssono:

- Concordamos! 

Malu e Miguel, aplaudiram a ideia de Maria. O Trio 3M
sabia que Vóvis iria falar de assuntos importantes para
todos.



A partir desse momento, o trio 3M começou a planejar
como seria a festinha que dariam para seus “filhos” ...

Discutiram como seria a decoração da mesa onde as
comidinhas saudáveis seriam servidas e quais tipos de
bebidas tomariam...

Miguel, nesse momento, se manifestou:

- Tenho uma ideia! Para servir as comidinhas e os
sucos, não devemos usar utensílios de plástico: copo,
prato, colher, garfo, faca etc.! O que vocês acham?

- Excelente ideia Miguel! Disse Maria. A minha
professora de Ciências sempre fala na sala: “Crianças,
evitem usar produtos de plástico. Os plásticos fazem
muito mal ao nosso planeta”. 



Em meio a tantos planos, o Trio 3M decidiu fazer o convite a
Vóvis, para ajudá-los a criarem e fazerem comidinhas
saborosas e saudáveis, diferentes de tudo que já havia
experimentado. Será que Vóvis irá aceitar o convite?

Ao entrar no escritório, o trio 3M viu que Vóvis estava, como
sempre, escrevendo no computador. Maria se aproximou e,
com sua voz meiga, falou:

- Vóvis, eu, Malu e Miguel, viemos lhe fazer um convite.

Vóvis, que estivera lendo e escrevendo um texto sobre
alimentação saudável, parou o que estava fazendo e disse,
surpresa:

- Um convite!? O que vocês estão planejando dessa vez? 



Vóvis olhava para o trio 3M, com um olhar questionador, um
sorriso nos lábios e, ao mesmo tempo, pensava: 

- “Lá vem as idéias mirabolantes!... Onde eu entro nisso?”

Miguel tomou a frente de Maria e Malu, e disse, todo
compenetrado:

- Vóvis, Malu teve uma “ideia esplêndida”!

- Ideia esplêndida! Repetiu Vóvis, com um largo sorriso no
rosto. 

- Isso mesmo, Vóvis. Reafirmou Maria. 

- Que “ideia esplêndida” é essa? Vóvis voltou a perguntar.



Vóvis, ficou pensativa... Com o olhar distante... Parecia que seus
pensamentos estavam a “quilômetros” de distância.

Depois de alguns segundos, que pareceram “séculos” para o
Trio 3M, de tanta ansiedade que estavam, Vóvis se voltou para
as crianças afirmando:

- É claro que aceito o lindo convite que vocês me fizeram!
Mas...

O Trio 3M arregalou os olhos... Aguçou os ouvidos... para
ouvirem atentamente o que Vóvis ia dizer:

- Nós vamos criar receitas de comidinhas saudáveis e
saborosas, na “cozinha mágica”, mas, também vamos estudar
e aprender sobre os ingredientes que vamos usar. Pode ser?

- Pode sim! Responderam os amigos.



Com a aprovação do Trio 3M, Vóvis propôs que eles se
chegassem para perto dela, de modo que pudessem ouvi-la, ao
mesmo tempo que podiam ver algumas imagens no computador.

Observando que Miguel, Malu e Maria, estavam acomodados e
olhando atentamente para ela, Vóvis perguntou...

- Vocês já têm alguma ideia sobre o tipo de comidinha que
querem criar? Preferem comida salgada ou doces?

- As duas. Assim, todos podem comer o que mais gostam. 

Afirmou Maria.

Vóvis, querendo testar o interesse do trio 3M, voltou a questionar:

- Vocês já pensaram sobre os ingredientes que poderemos usar,
nas novas receitas?



- Eu pensei! O trio 3M falou de forma uníssona.

- Ok. Então vou ouvir as ideias de cada um, vou anotar e depois
veremos o que poderemos fazer. Vamos lá. Quem será o
primeiro?

- Eu! 

Disse Miguel, levantando a mão, rapidamente. E continuou...

- Gosto de tudo que tenha leite e queijo! Então pode ser
vitamina de frutas, sanduiche de verdura com queijo.

- Está certo. Quem vai falar agora? Perguntou Vóvis.

- Já que fui eu a pensar na ideia esplêndida, serei a última. Pode
falar Maria. 



Maria, estava silenciosa, olhando para o computador fixamente.
Vóvis olhou para o computador e observou que havia imagens
de muitas flores; cada uma mais linda que a outra. 

Vóvis perguntou:

- Maria, o que você está observando? A flor que está exposta
na tela do computador? E as ideias para as novas receitas?
Pensou?

Maria olhou para Vóvis e, muito seriamente, questionou:

- Vóvis, nós podemos comer flores? 

Malu e Miguel arregalaram os olhos, sem acreditar na pergunta
que Maria fez! 

Então, Miguel disse:



- Quem já viu, Maria, alguém comer flor!?

- Minha ideia para as novas receitas, é usar as cascas de frutas,
bagaço de coco, caule etc. Disse Malu, toda serelepe!

Vóvis analisou as propostas de Malu e Miguel, bem como a
pergunta que Maria fez e, convidando o Trio 3M a prestarem a
atenção, falou...

- Meus queridos, quero fazer algumas observações, a partir da
pergunta de Maria, que são muito importantes, e vai nos ajudar
a criar algumas receitas maravilhosas para a festinha que vocês
estão organizando! Prestem bem atenção...

As crianças ficaram com a curiosidade aguçada e, para não
perderem nenhuma explicação que a Vóvis iria dar, se
acomodaram, e começaram a ouvir a voz firme e tranquila da
vovó que eles tanto amavam:



- Quero primeiro responder à pergunta de Maria: SIM! A
maioria as flores são comestíveis e, por isso, podem ser
usadas na culinária. Mas, é preciso conhecê-las, para que não
ocorra nenhum acidente. 

- Acidente? Estranhou, Miguel.

Vóvis continuou explicando para seus netinhos...

- Isso, Miguel. Existem plantas que são venenosas ou tóxicas.
São plantas que produzem toxinas capazes de provocar
problemas de saúde, alergias, em seres humanos e animais
domésticos, podendo levar até à morte. 

Vóvis também explicou, que as substâncias tóxicas, que fazem
mal à saúde humana, podem estar presentes em todas as
partes da planta ou apenas em partes dela: nas folhas, frutos,
sementes, raízes e flores. Ela destacou:



- Sempre que vamos usar na alimentação uma planta que
ainda não conhecemos, é importante, procurar alguém que a
conheça e, assim, evitar a ingestão de plantas que possam
provocar algum tipo de intoxicação ou algo mais grave.
Entenderam?

- Sim, Vóvis. Entendi. 

Miguel afirmou, com uma expressão muito séria e
compenetrada.
 
Observando que o Trio 3M poderia ficar preocupado, Vóvis
destacou:

- Não esqueçam, que as plantas são a fonte dos principais
alimentos dos seres humanos! É a partir das plantas que
retiramos todos os nutrientes essenciais, para que o nosso
corpo seja saudável!



E perguntou:

- Quem pode me dizer quais são os nutrientes que existem
nas plantas e que são importantes para a nossa saúde? Já
estudaram sobre isso na escola?

- Eu sei alguns! Afirmou Malu, e continuou:

- São as vitaminas! Minha professora disse que podemos
encontrar vários tipos de vitaminas nas frutas, nos legumes,
nas hortaliças etc.

- A minha professora, disse que também tem sais minerais,
fibra, água... 

Afirmou Miguel.



- Eu me lembro que a minha professora falou sobre as
gorduras vegetais, e que são muito saudáveis. 

Disse Maria, revelando que também estava por dentro do
assunto.

- Que maravilha! Vocês e suas professoras estão de
parabéns.

- Entretanto, tem um assunto que é tão importante quanto
sabermos da importância dos nutrientes, para que possamos
cuidar de nossa saúde. Quem de vocês três, imagina sobre o
que estou falando? Perguntou Vóvis.

O Trio 3M ficou pensativo! 

Observando seus rostinhos, dava para imaginar o que estavam
pensando...



- Acho que Vóvis vai falar sobre não comer carne vermelha,
pois além de causar muitos problemas de saúde, também
prejudica o meio ambiente. Eu já a ouvi falar sobre isso! ... 

Pensava, Miguel.

- Hummmm... Vóvis vai falar sobre a importância de comer
muita fruta, legumes, verduras... Eu adoro castanha de caju! 

Malu, já estava imaginando uma comidinha cheia de
castanhas...

- Vóvis se preocupa muito com a questão da alimentação. Já
a ouvi conversando com mamãe! Será que ela vai falar sobre
não comer toda hora? Só comer quando estamos com
fome?!



- Acho que Vóvis vai falar sobre não comer carne vermelha,
pois além de causar muitos problemas de saúde, também
prejudica o meio ambiente. Eu já a ouvi falar sobre isso! ... 

Pensava, Miguel.

- Hummmm... Vóvis vai falar sobre a importância de comer
muita fruta, legumes, verduras... Eu adoro castanha de caju! 

Malu, já estava imaginando uma comidinha cheia de
castanhas...

- Vóvis se preocupa muito com a questão da alimentação. Já
a ouvi conversando com mamãe! Será que ela vai falar sobre
não comer toda hora? Só comer quando estamos com
fome?!

Refletia Maria, já pensando quando seria a hora do lanchinho...



Vóvis, vendo que o Trio 3M estava muito pensativo e calado,
disse:

- Ok, meus amores! Vou satisfazer a curiosidade de vocês:
alguém já ouviu falar sobre o perigo dos agrotóxicos para a
saúde humana e do planeta?

Vóvis, continuou, com voz muito triste:

- Infelizmente vários governantes do nosso país vem
permitindo que agrotóxicos sejam vendidos e usados nas
plantações de frutas, verduras, cereais, grãos... de nosso país.

Preocupada em saber se o trio 3M estava entendendo sobre o
tema que estava abordando, perguntou:

- Amores de Vóvis, vocês já ouviram falar em AGROTÓXICO?



Maria, olhou para Vóvis, com um rostinho muito sério e disse:

- Vóvis, acho que eu sei o que é. Um dia ouvi você
conversando com mamãe, explicando a ela o perigo que
era a quantidade de veneno nos alimentos, pois tinha medo
de que nossa família pudesse ficar doente.

- Verdade, Maria! Vóvis anda muito preocupada com a
nossa alimentação. Tem muitos pesquisadores
comprovando que existe agrotóxico inclusive nos alimentos
industrializados e ultraprocessados que vocês e a maioria
das crianças gostam tanto: iogurte, biscoitos, salgadinhos
etc. 

- Veneno e agrotóxico é a mesma coisa!? Perguntou Malu.



Maria, olhou para Vóvis, com um rostinho muito sério e
disse:

- Vóvis, acho que eu sei o que é. Um dia ouvi você
conversando com mamãe, explicando a ela o perigo que
era a quantidade de veneno nos alimentos, pois tinha
medo de que nossa família pudesse ficar doente.

- Verdade, Maria! Vóvis anda muito preocupada com a
nossa alimentação. Tem muitos pesquisadores
comprovando que existe agrotóxico inclusive nos
alimentos industrializados e ultraprocessados que vocês e
a maioria das crianças gostam tanto: iogurte, biscoitos,
salgadinhos etc. 

- Veneno e agrotóxico é a mesma coisa!? Perguntou Malu.



- É sim! Infelizmente, para confundir os pensamentos e ideias
das pessoas, os fabricantes dão vários nomes para o mesmo
tipo de produto: agrotóxico, defensivos agrícolas, pesticidas,
praguicidas, biocidas, agroquímicos, produtos
fitofarmacêuticos ou produtos fitossanitários. São NOMES
GENÉRICOS para os mesmos produtos químicos usados na
agricultura.

- Que confusão, Vóvis! Desse jeito, ninguém sabe ao certo
como chamar os venenos que estão colocando nas
plantações e que vão para a nossa comida.

- É isso que a indústria de AGROTÓXICO quer, Miguel. Assim,
as pessoas ficam confusas, não sabem exatamente o que
está acontecendo, e não reclamam, não lutam pelo direito de
ter acesso a alimentos saudáveis, sem nenhum tipo de
veneno, LIVRES DE AGROTÓXICOS.



Vóvis deu longo suspiro e continuou...

- Sabendo quais são os perigos que corremos ao ingerir
alimentos contaminados com AGROTÓXICOS, poderemos
tomar decisões para evitá-los ou eliminá-los de nossa
refeição.

- Perigos!? De quais perigos você está falando Vóvis? 

Perguntou Miguel, expressando muita curiosidade na voz.

- Os AGROTÓXICOS são feitos de substâncias químicas
criadas e produzidas em laboratório de indústrias que são
especialistas nesses tipos de produtos.

Vóvis continuou a explicar...



- Os AGROTÓXICOS são substâncias químicas que penetram
em nosso organismo pela pele, pela inalação (nariz) e pela
boca (alimentos), e causam danos profundos em nossa
saúde.

Dando continuidade às informações valiosas que estava
passando para seus netinhos, Vóvis disse:

- As substâncias químicas produzidas nesses laboratórios, os
AGROTÓXICOS, ao entrarem no corpo humano, fazem um
estrago enorme às pessoas que tem contato com eles. Tanto
os agricultores que fazem a aplicação desse veneno nas
plantações, como também,  as pessoas que se alimentam
dos                         produzidos nas plantações e nas indústrias

 alimentícias.        



Tomando uma expressão no rosto ainda mais séria, Vóvis
complementou:

- A situação é ainda mais grave, pois essas substâncias
químicas vão se acumulando dentro do corpo humano,
causando doenças como: diversos tipos de câncer; má
formação nos bebês que vão nascer; intoxicação grave; podendo
inclusive levar à morte. 

Não podemos esquecer dos danos terríveis que os agrotóxicos
causam ao nosso lindo planeta - Terra! 

As substâncias químicas tóxicas das quais os agrotóxicos são
feitos, penetram no solo, contaminando-o; contaminam,
também, os lençóis freáticos que são os rios subterrâneos; os
rios, os mares e os oceanos. 

Ou seja, eles contaminam tudo, causando a morte de
milhares de plantas e animais, além do adoecimento ou
morte de seres humanos.



Ouvindo o que sua Vóvis falava, Maria, em seu
pensamento, começou a imaginar um hospital onde só
tinham crianças doentes... 

Crianças com olhares tristes por todos os lugares: nos
quartos, corredores, na sala de espera... 

Muitas crianças choravam, pois sentiam muitas dores e,
os médicos não conseguiam cuidar de todas ao mesmo
tempo. 

As crianças sofriam com vários tipos de CÂNCER 
causados pela presença de agrotóxico em 
sua alimentação. 



A imaginação de Malu era tão intensa, que ela quase
conseguia ver, em sua frente, um “cientista maluco”!

Ele misturava vários produtos químicos e, com um ar de
maldade, ia enchendo vários garrafões do veneno para
serem despejados nas cidades, nos campos, nas
plantações... 

Ele sabia que iria contaminar tudo com uma substância
química tóxica, nociva à saúde das pessoas e do planeta,
mas não se importava!



E Miguel? O que será que estava passando em sua
cabeça?

Miguel, parecia o “detetive” que observa, analisa, questiona e
reflete sobre todas as consequências que os agrotóxicos
causam ao nosso planeta. 

- Como tirar esse veneno de nosso alimento? Como saber
qual fruta, legume, verdura não está contaminada? E os
biscoitos? Os salgadinhos? O leite? Os iogurtes? Podemos
fazer iogurte caseiro, sem agrotóxico? 

Essas e outras perguntas passavam “voando” 
pela cabeça de Miguel, deixando-o inquieto. 
Ele ficou muito interessado em descobrir as 
respostas para tantas dúvidas!



Fim da 1ª Parte!

Vóvis, parecia que “lia os pensamentos” de seus amados netinhos...
Depois de uma breve pausa, ela voltou a falar:

- Já que nós vamos criar algumas receitas de comidinhas saudáveis,
diferentes de tudo o que vocês já comeram, precisaremos aprender a
identificar os ALIMENTOS ORGÂNICOS e que foram produzidos LIVRES
DE AGROTÓXICO.

- O que são alimentos orgânicos, Vóvis? 

Perguntou Maria, expressando muita curiosidade.

- Maria, essa será a outra etapa de nossa conversa... Agora vamos
fazer um lanchinho, recompor as energias, pois tenho muita coisa
interessante para contar a vocês.

O Trio 3M já estava a pensar em tudo o que ainda vão aprender com
Vóvis!
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