Caso contrário, a criança pode nem experimentar”, diz.
Para Julianna, as festinhas dos colegas e os jantares fora são momentos de
exceção, quando ela permite que os filhos abusem um pouco. “Eles ganham
aqueles sacos de bala na festa, mas comem aos poucos. Eu guardo e vou dando de maneira controlada. Sobre refrigerantes, eu explico que eles não são
nutritivos e que estragam os dentes. O
Cauã experimentou um dia e veio me
contar. Disse que não gostou e que
achou muito doce.”

Seja o exemplo

Rubens Cavallari/Folhapress

Não adianta montar para o filho um
prato colorido e com variedade se os
adultos da família não comem verduras
e legumes. Ana Carolina Tinen Ueda,
gestora de qualidade, 27 anos, e o marido dela, o empresário André Ueda, 38
anos, agem como um time para dar à filha deles, Maria Tereza, dois anos,
boas noções de alimentação. “Nós
dois nos esforçamos muito para sermos bons
exemplos. Recentemente, quando ela
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come legumes, faz careta e fala: ‘Eca!’.
Mas eu e meu marido não nos deixamos
abalar. Não damos atenção e seguimos
comendo normalmente.” Ela conta que
evita passar a correria do dia a dia para
a menina e que as refeições são sempre
feitas com calma. “Tem dias em que ela
come naturalmente. Em outros, preciso
contar histórias sobre os alimentos, fazer brincadeiras, ter paciência. Se a
gente está na correria, acaba desistindo
e indo pelo caminho mais fácil. Então,
tento me programar bem.”
Segundo Ana Carolina, o casal não
está livre das tentações, mas as escapadas sempre ocorrem às escondidas. “Se
queremos comer alguma besteira, vamos para longe dela, pois sabemos que
se Maria Tereza vir, não teremos como
argumentar”, diz ela, rindo da situação.
Se, normalmente, são os pais que

Maria Tereza Tinen
Ueda, dois anos, come
de tudo, mas tem
feito caretas para
salada, recentemente

