A fisioterapeuta conta que, após a chegada do último filho, ela decidiu diminuir a rotina de trabalho para ter tempo
de cuidar da alimentação dos quatro. E
não se arrepende da escolha. “Eu que
cozinho para toda a família. É trabalhoso, mas, como eles fazem todas as refeições em casa, acho que é uma boa forma de garantir que estão comendo
bem. Consigo avaliar a quantidade de
alimento e, se eles se negam a comer
algo, estou por perto e posso insistir
com eles”, avalia Roseli.
Mãe de primeira viagem, a dona de
casa Simara Rodrigues Mieto, 30 anos,
também é a responsável por elaborar o
cardápio do filho Murilo, de dois anos.
“Eu não me importava muito com ali-

Percebi que o Murilo
comia muita besteira.
Eu me senti muito
culpada, mas, quando ele
pedia algo, eu pensava que
se não desse ele ficaria com
vontade ou traumatizado
Simara Rodrigues Mieto, dona de casa

mentação, pois tudo o que eu colocava
no prato, ele comia. Ouvia mães reclamando dos filhos, que a hora do almoço
era uma batalha, mas comigo nunca foi
assim.” Essa despreocupação, no entanto, terminou após uma reunião com
a nutricionista da escola do filho. “Percebi que o Murilo comia muita besteira
e que precisava mudar isso. Eu me senti
muito culpada, mas, quando ele pedia
algo, eu pensava que se não desse ele
ficaria com vontade ou traumatizado.
Como o Murilo também come o que é
saudável, achava que um compensava
o outro.”
De acordo com Simara, o menino,
mesmo novo, já é fã de bolacha recheada e não dispensava um refrigerante.
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Há cerca de um mês, a mãe evita comprar esses produtos e está introduzindo, aos poucos, alimentos menos processados e sucos naturais. “Ele aceitou
bem essas mudanças no cardápio. Vez
ou outra ainda pede, mas consigo contornar”, afirma ela.
O erro de Simara é bastante comum
entre as famílias com crianças pequenas. “Todas as mães querem acertar,

