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Era uma vez uma cidade sem cor.
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Cheia de gente também sem cor.
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Que comia comida quase sem cor.



Sem comida colorida, o sangue do povo também não tinha cor.
As pessoas eram pálidas que nem fantasma e sem energia para trabalhru·.
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Sem força para trabalhar. as pessoas foram ficando cada vez mais
pobres e as casas nunca mais foram pintadas; perderam de vez a cor.
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Um dia, um Agente Comunitário de Saúde descobriu
que o povo estava com anemia ferropriva, doença
provocada por falta de alimentos ricos em ferro. O ferro é
um nutriente encontrado nas folhas de cor verde-escura.
no feijão, fava, leite, fígado e miúdos de qualquer
animal, mariscos crus, peixe e leite matemo.
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As mulheres grávidas eram as que mais sofriam, pois seus filhos já
nasciam descorados e fracos. Já nasciam com anemia.
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E com anemia as crianças cresciam pouco e não
tinham vontade de estudar.
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Quando adultas, não
tinham energia para
trabalhar e ganhar
dinheiro para comprar
comida com as cores
da saúde: amarela,
vermelha, verde e
laranja, que são as
cores dos alimentos
ricos em ferro e
vitaminas.



Foiaíque
apareceu o
Ferroquino e
ensinou que para
se Iivrar derit ~;;;;::::z
doença era
preCIso comer
aUmentos com
cores diferentes.



Ensinou também que num pequeno quintal pode-se plantar e criar tudo
que se precisa para fazer comida colorida.
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A partir desse dia, as pessoas
procuraram variar as cores da comida.



E assim, em pouco tempo, os habitantes foram recuperando a cor, a
força para o trabalho e a cidade foi toda pintada com as cores da saúde.
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Alimentos ricos em Ferro

Alimentos de origem animal:
• carnes vermelhas, principalmente: fígado de qualquer animal, rim, coração

- carne de aves, de peixes e de mariscos crus
-leite materno
- gema de ovo

Alimentos de origem vegetal:
Leguminosas:

- feijão, fava, grão de bico, ervilha, lentilha

Vegetais de folhas verde-escuras:
- espinafre, agrião, couve, cheiro verde, taioba

Outros:
- melado de cana, rapadura, açúcar mascavo

- nozes e castanhas
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