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Introdução
Atualmente existe uma grande procura em 

estabelecimentos especializados em culinária japonesa, 
principalmente a pratos a base de pescados crus, como 
o sushi e o sashimi. Esse fato é devido às mudanças nos 
hábitos alimentares da população, que cada vez mais 
busca alimentos mais saudáveis, além de ter se tornado 
“moda” a cozinha de países orientais no ocidente.

Na era Nara (710-794) havia o hábito de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
armazenar os peixes e frutos do mar com métodos 
natural de fermentação, por um período de 2 a 3 meses, 
utilizando-se apenas sal. Este processo produzia 
naturalmente um ácido, que foi chamado de sushi, daí a 
origem do nome. O hábito de comer peixe junto com 
arroz iniciou-se no final da era Muromashi (1338-
1573). Em 1820, período Bumsei, na era Edo, surgiu 
uma nova forma de sushi que é a fatia de peixe ou fruto 
do mar bem fresco sobre o bolinho de arroz temperado, 
é o atual niguirisushi que hoje conhecemos. O 
niguirisushi é popularmente conhecido como criação 
de Yobei Manya, que era dono da casa Yobeizushi [1].

No Brasil, esse tipo de culinária também faz muito 
sucesso, a qual teve sua explosão de consumo na 
década de 80, principalmente, em cidades com grande 
fluxo de turistas. O consumo crescente desse tipo de 
alimento vem-se tornando uma preocupação para a 
saúde pública, não só pelo fato de ser um produto 
altamente perecível, mas também, devido aos aspectos 
higiênico-sanitários de sua preparação e conservação
[2].

Os primeiros imigrantes japoneses no Brasil, 
desembarcaram do navio Kasatu Maru em 1908, 
poucos poderiam imaginar a influência que aquela 
cultura exerceria entre os brasileiros. Cerca de cem 
anos passados, já são 1,5 milhões de descendentes no 
Brasil, 70% concentrados na região Sudeste. E a 
culinária é a representante mais forte dessa integração. 
Se antes comer peixe cru era considerado hábito 
alimentar grotesco, hoje é sinônimo de bom gosto 
gastronômico, outra influência é a adoção de uma 
alimentação saudável [1].

Com o crescimento desses serviços, observa-se que 
os alimentos ficaram mais expostos a uma série de 
perigos ou oportunidades de contaminações 
microbianas associadas a práticas incorretas de 
manipulação e processamento [3].  

 Nos últimos anos, tem-se mostrado cada vez mais 
comum, em vários países, casos de doenças veiculadas 
por alimentos, de etiologias variadas, muitas vezes por 
contaminação da matéria prima ou do produto pronto 
para o consumo [4].

Os manipuladores de alimentos, ou seja, todas as 
pessoas que podem entrar em contatos com um produto 
comestível em qualquer etapa da cadeia alimentar têm 
papel importante para a qualidade das preparações. A 
saúde e higiene destes profissionais são fundamentais 
para garantir um alimento seguro [5].

Os microrganismos representam uma ameaça à 
segurança dos alimentos, podendo ser causadores de 
doenças de origem alimentar. A detecção e rápida 
correção das falhas no processamento dos alimentos, 
bem como a adoção de medidas preventivas, são hoje 
as principais estratégias para controle de qualidade 
desses produtos [3].

Muitos dos casos de enfermidades causados por 
alimentos não são notificados aos órgãos de inspeção 
ou sistemas de saúde, pois seus sintomas são 
geralmente brandos e a vitima não busca auxilio 
médico [6].

Material e métodos
Foi fornecida aos manipuladores do comércio de 

alimentos informal no entorno da UFRPE e UFPE, uma 
oportunidade de melhorarem seus conhecimentos na 
fabricação de alimentos da culinária japonesa de 
maneira adequada, objetivando chegar aos padrões 
estabelecidos pela legislação vigente. Para tal foi 
ministrado um minicurso que focou as Boas Práticas de 
Fabricação e de técnicas culinárias da Culinária 
Japonesa, através de aulas expositivas que foram 
ministradas no DTR/UFRPE, no período de maio a 
agosto de 2009. 



Resultados e discussão

Através deste projeto, os alunos do Curso 
Bacharelado em Gastronomia da UFRPE transmitiram 
os conhecimentos adquiridos em sala de aula práticas,
após a conclusão das disciplinas Higiene e Segurança 
na Produção de Alimentos e de Cozinha Oriental,
objetivando uma melhoria para os manipuladores do 
comercio informal de alimentos, para que eles 
pudessem usufruir destas informações, na tentativa de 
melhorar a qualidade higiênica sanitária e também as 
técnicas culinárias empregadas na manipulação desses 
produtos. 

Observou-se também, que em depoimentos de alunos 
que freqüentaram o minicurso, que houve uma melhora 
na aparência, apresentação e no sabor das preparações 
servidas após a realização do curso.

Houve uma grande mudança quanto à adoção de 
práticas de higiene pessoal, demonstrando que todos 
entenderam a importância do emprego das Boas 
Práticas de Fabricação. 
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