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NUTRIÇÃO E
ALIMENTAÇÃO

A SAÚDE EM PORTUGAL
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  A Nutrição é um pilar fundamental

da vida humana, essencial a uma vida

saudável e ao  bom desenvolvimento.

  Este conceito diz respeito ao estudo

dos compostos presentes nos

alimentos, bem como dos processos

associados à obtenção de energia e

nutrientes a partir dos alimentos. A

relação dos hábitos alimentares com a

saúde dos indivíduos vai permitir

estabelecer quais os comportamentos

saudáveis e os prejudiciais à saúde.  

  Em Portugal, as principais causas de morte estão associadas a doenças não

transmissíveis, como doenças cerebrovasculares, doença coronária e diabetes.

  Associados a estas doenças estão fatores de risco, como a glicose plasmática em

jejum elevada, a pressão arterial elevada, o colesterol total e o HDL elevados e o

excesso de peso, que podem e devem ser evitados ou melhorados através da

alteração de hábitos alimentares. 

 A intervenção nutricional tem um papel fundamental na prevenção e no

tratamento desses fatores de risco,

  Por esta razão, a Alimentação, isto é,

todos os atos voluntários e conscientes

associados aos alimentos e aos hábitos

de consumo, têm uma influência

incontestável na saúde de cada um.

O PAPEL DA NUTRIÇÃO EM PORTUGAL

"ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO, UM SABER

EM MOVIMENTO"
Emilio Peres, o "pai da nutrição em Portugal"

Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation



Frutas do Mês de Agosto

Figo
Vitamina B6, Vitamina E e
Potássio

Pêssego
Vitamina B3, Vitamina A,
Vitamina E e Potássio

Ameixa
Vitamina A, Vitamina B2 e
Potássio 

Melancia

Uva
Vitamina B6 e Potássio

Alperce
Damasco

Vitamina A, Vitamina B2 e B6
e Potássio 

Maracujá
Vitamina A, Vitamina B2, B3 e
B6, Vitamina C, Potássio,
Fósforo, Ferro, Magnésio e
Zinco

Amora
Vitamina B9, Vitamina C,
Vitamina E, Potássio e
Magnésio

Melão e Meloa
Vitamina A, Vitamina B6,
Vitamina C e Potássio

Ananás
Vitamina B6, Vitamina C e
Potássio 

Framboesa
Vitamina B9, Vitamina C e
Potássio

Mirtilo
Vitamina B2, Vitamina C,
Vitamina E e Potássio

Vitamina A, Vitamina B6,
Vitamina C e Potássio
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Hortícolas do Mês de Agosto
Courgette

Vitamina B1, B6 e B9,
Vitamina C, Potássio e Ferro

Alho
Vitamina B1 e B6, Vitamina C,
Potássio e Fósforo

Alho francês
Vitamina A, Vitamina B1, B6 e
B9, Vitamina C, Potássio,
Ferro e Fósforo

Beldroegas
Vitamina A, Vitamina B6 e B9,
Vitamina E, Potássio, Ferro,
Magnésio, Fósforo e Cálcio

Cenoura
Vitamina A, Vitamina B6 e B9
e Potássio

Feijão
verde

Vitamina B9, Vitamina C e
Potássio

Pimento
Vitamina A, Vitamina B6,
Vitamina C e Potássio

Beringela
Vitamina B6 e B9, Potássio e
Zinco

Pepino
Vitamina B6, Vitamina C e
Potássio

Grelos
Vitamina A, Vitamina B2, B6 e
B9, Vitamina C, Vitamina E,
Potássio, Fósforo, Zinco e
Cálcio

Chuchu
Vitamina B9, Vitamina C,
Potássio e Zinco

Couve
lombarda

Vitamina A, Vitamina B1, B6 e
B9, Potássio e Fósforo
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   Foi nos anos 50 do século XX que surgiu o conceito "Dieta Mediterrânica", como

resultado do trabalho do fisiologista norte americano Ancel Keys e da sua equipa

de investigadores. Este conceito veio evidenciar a importância que o nível de

colesterol sanguíneo, o estilo de vida ativo, os hábitos alimentares e sociais

representavam para a saúde. 

  Atualmente, são vários os estudos que comprovam o impacto positivo que o

consumo de produtos da época e frescos, nomeadamente fruta, hortícolas,

leguminosas, azeite, vinho, frutos secos, ervas aromáticas e cereais têm na saúde.

Da mesma forma, têm vindo a ser confirmado que o consumo exagerado de

gorduras de origem animal, de alimentos processados e de uma alimentação

pouco variada aliada a um estilo de vida sedentário e ao isolamento social, são

fatores suscetíveis de provocar distúrbios tanto na saúde física como na saúde

mental. 

   A Dieta Mediterrânica, muito mais do que um padrão alimentar, é um estilo de

vida associado à prevenção de diabetes, AVCs e alguns tipos de cancro.

   No século XX, nos anos 90, a Organização Mundial de Saúde, reconheceu a Dieta

Mediterrânica como modelo alimentar de excelência. Mais recentemente, em

Dezembro de 2013, este padrão alimentar entrou para a Lista Representativa do

Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO.

DIETA
MEDITERRÂNICA
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Um padrão alimentar
de referência

   A pirâmide da Dieta Mediterrânica ilustra não só os hábitos alimentares a seguir,

mas também os aspetos socioculturais e ambientais associados. 

   A base deste padrão alimentar centra-se na convivência, na prática de atividade

física, no consumo de alimentos sazonais e locais, maioritariamente de origem

vegetal (hortícolas e fruta, cereais, azeite) e na utilização de ervas aromáticas, alho e

cebola para temperar os cozinhados em detrimento do sal. O consumo de carne

deve ser moderado, privilegiando o peixe e as carnes brancas (aves e coelho). Já os

doces devem fazer parte da alimentação esporadicamente.
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1. Realização de confeções culinárias simples e com os ingredientes nas
proporções certas, que tem na sua base a variedade e riqueza de nutrientes
encontrados nas sopas, cozidos, ensopados e caldeiradas;

2. Elevado consumo de alimentos de origem vegetal em detrimento do
consumo de alimentos de origem animal. Isto é, privilegiar produtos hortícolas,
fruta, pão de qualidade e cereais pouco refinados, leguminosas secas e frescas,
frutos secos e oleaginosas;

3.   Consumo de produtos vegetais frescos, locais e da época;

4. Utilização do azeite como principal gordura para cozinhar e/ou temperar
alimentos;

5.   Consumo baixo a moderado de laticínios;

6.   Utilização de ervas aromáticas para temperar em detrimento do sal;

7.   Consumo baixo e pouco frequente de carnes vermelhas (ex: vaca, porco);

10. Fazer as refeições em família ou entre amigos, promovendo a convivência
entre as pessoas à mesa;

8.   Consumo mais frequente de pescado; 

9. Consumo de água como a bebida de eleição ao longo do dia e baixo e
moderado consumo de vinho a acompanhar as refeições principais;

10 Príncipios da
Dieta Mediterrânca
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Dieta Mediterrânica:
Batatas recheadas com

courgette e frango

Depois de bem lavados, e sem retirar as cascas, rala a cenoura e corta a courgette

aos quartos. Retira o frango do tacho e reserva. Adiciona a cenoura e a courgette ao

tacho e deixa cozinhar em lume médio.;

Entretanto, desfia bem o frango e adiciona ao tacho, mistura com a cenoura e com

a courgette;

Abre as batatas e recheia com o preparado. Leva ao forno o tempo suficiente para

dourar e está pronto a servir. Pode acompanhar com tomate.

4 Batatas de tamanho

médio-grande 

360g de Peito de frango

1 Courgette média

1 Cebola

1 Cenoura grande

Azeite

Tomate

Ervas aromáticas e

especiarias a gosto

(sugestão: pimentão doce,

alho em pó, pimenta e noz-

moscada)

Ingredientes
Começa por pré-aquecer o forno nos 180ºC;

Lava bem as batatas, sem retirar a casca, e

com uma faca dá um golpe a todo o

comprimento. Coloca-as num tabuleiro e

tempera com 1 c. de chá de sal. Leva a assar

durante, aproximadamente, 45 minutos;

Num tacho, coloca 1 c. de sopa de azeite e a

cebola picada. Adiciona os peitos de frango,

tempera com 1 c. de chá de sal, ervas

aromáticas e especiarias a gosto e deixa

alourar dos dois lados. Tapa o tacho e deixa

em lume médio durante 30 minutos.;

1º Passo

2º Passo

3º Passo

4º Passo

Preparação

5º Passo

6º Passo

Porções para 4 pessoas



Desafio "Uma Vida 
Saudável"

São os pequenos hábitos que
têm um grande impacto na
qualidade da nossa vida. Adere
aos desafios que são lançados
todos os meses e torna a tua
vida mais saudável!

Desafio de Agosto:
Incluir 3 a 5 porções de fruta na alimentação

diária

Redução do risco cardiovascular

Diminuição dos níveis de colesterol

Regulação da Pressão arterial

Prevenção do risco de AVC

  Aproveita as frutas sumarentas e frescas da época! É uma forma fácil, prática e

saborosa de aumentar o consumo de vitaminas, minerais e manteres-te hidratado!

   Uma porção de fruta corresponde a uma peça de fruta de tamanho médio (160g). 

 Um alimento tão variado, pode ser incluído às refeições principais como

sobremesa, terminando o almoço ou o jantar com um paladar doce e refrescante. 

 Podes também optar por tornar os teus lanches mais coloridos e saborosos,

juntando uma peça de fruta a um iogurte e flocos de aveia. 

   O consumo adequado de fruta traz vários benefícios, tais como a:

  Sabias que... A água é um dos principais constituintes da fruta, podendo
variar entre os 75% e os 95%.
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Desvendar a
Nutrição

O pão engorda?
   Os estudos mostram que não há uma associação entre a inclusão do pão
numa alimentação saudável e o ganho de massa gorda e de peso.

   O pão é um alimento que fornece, maioritariamente, hidratos de carbono.
Na alimentação diária, é a este nutriente que vamos buscar a grande parte
da energia para o bom funcionamento do organismo e para
desempenharmos as atividades do dia a dia.

  Na alimentação em geral, se consumirmos mais energia do que a que
gastamos, vai haver um aumento da massa gorda. Não sendo o pão o vilão
responsável por engordar, este alimento, com tanto valor nutricional, pode
fazer parte de uma alimentação saudável, nas quantidades adequadas a
cada um. Para um maior valor nutricional, deve ser privilegiado o pão feito
a partir de farinhas menos refinadas, como o centeio e o trigo integral.

   É importante ter atenção aos recheios que colocamos no pão (manteiga,
margarina, enchidos), pois é aqui que há um acréscimo de energia que
mais facilmente pode ter impacto no aumento de massa gorda e de peso
corporal. 

MITO
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Desvendar a
Nutrição

Beber água com limão  
em jejum, emagrece? MITO

  Para muitos, beber um copo de água com sumo de limão fresco ou com
rodelas de limão de manhã, em jejum, já se tornou um ritual por diversos
motivos. 

 O limão é um alimento que fornece vitaminas, minerais e alguns
compostos bioativos. Destaca-se a vitamina C, que contribui para o bom
funcionamento do sistema imunitário, para a absorção de ferro e tem ainda
um papel na proteção das células contra as oxidações indesejáveis. 

  Ao beber um copo de água, com ou sem limão, antes de uma refeição, não
necessariamente em jejum, vai promover a sensação de saciedade, o que,
por sua vez, vai levar a que coma uma quantidade mais pequena.

  Para além destes benefícios, não existe evidência científica que comprove
a ação desta bebida, tida como milagrosa, no processo de emagrecimento.
Não tendo nenhuma contrapartida, um copo de água ao acordar é uma
excelente forma de te manteres hidratado, com ou sem limão.



Quais são os mitos que gostavas de
ver desvendados?

 

 
Fala connosco!
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Desvendar a
Nutrição
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     Desperdício,
           Planeta

 

Dicas Contra o Desperdício Alimentar

 Sabias que...
Anualmente, cerca de 1/3 dos alimentos produzidos, para consumo
humano, a nível mundial são desperdiçados.

Estamos a falar de 1,3 mil milhões de toneladas, quantidade
que daria para alimentar cerca de 1,26 mil milhões de pessoas
por ano. 

    Nesta edição, trazemos-te uma estratégia para aderires ao movimento e
reduzires o desperdício alimentar em tua casa! 

3 Formas de dar vida ao pão
Congelar - guarda o pão num saco de congelação e congela. Podes

optar por colocá-lo já fatiado e ao logo de 6 meses terás sempre pão
à disposição. Lembra-te de não o guardares enquanto está quente.

Guardar - guarda o pão num recipiente de cerâmica, à temperatura

ambiente. Assim, consegues conservar o pão por mais alguns dias.

Reavivar -  há solução para o pão seco! Passa-o por água, mas não

exageres, e de seguida leva-o ao forno a 180ºC por 5-10 minutos. Vai
parecer que acabou de cozer!

   Em Portugal, o pão é um dos alimentos mais desperdiçados. Vamos
mudar estes dados, antes de deitares ao lixo o pão que amanhã já ninguém
come ou o pão de ontem, que hoje já está um pouco seco, experimenta
uma das...
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     Desperdício,
           Planeta

 

Bruschetta com Tomate e Oregeãos
Se o pão já estiver seco, passa-o por
água e leva-o ao forno a 180ºC durante 3
minutos. 

Lava bem o tomate e corta-o aos
pedaços pequeninos. Pica finamente a
cebola e mistura ao tomate. Tempera
tudo com orégãos, manjericão e alho
moído a gosto e uma colher de
sobremesa de azeite. 

Corta o pão em fatias médias e coloca o
preparado em cada fatia. De seguida,
coloca as fatias num tabuleiro e leva ao
forno por 5 minutos. 
Podes acrescentar um pouco de queijo
ralado ou mozzarela fresca para mais 
 sabor e nutrientes!

Pão

Tomate

Cebola

Azeite

Especiarias e ervas

aromáticas a gosto

(Sugestão: orégãos,

manjericão e alho

em pó)

Opcional: queijo

ralado ou mozzarela

fresca

Fonte: Pinterest
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https://www.marmiton.org/recettes/recette_bruschetta-a-la-mozzarella_30276.aspx


Não percas a
próxima edição, já

em Setembro!

Até lá, continuaremos a dar o nosso
melhor para oferecer momentos e

sensações para todos os gostos e idades,
proporcionando satisfação e emoções a

cada dentada!


