
Alimentação 
Foi-nos feita a proposta de fazermos um trabalho sobre o tema alimentação. Como é 
óbvio, dentro deste tema podemos encontrar diversos assuntos, desde doenças, até 
saber o que é, afinal de contas, uma alimentação saudável. Nesse âmbito, decidimos 
elaborar um site onde se fale de tudo um pouco, uns temas mais desenvolvidos que 
outros. 
 
  Por isso falamos de como deve ser uma alimentação saudável, das doenças causadas 
pela falta de vitaminas (avitaminoses) onde, naturalmente, não mencionamos todas, 
pois também existe a xenoftalmia e a pelagra, entre outras. Para além disso, decidimos 
ainda abordar dois dos principais distúrbios alimentares na adolescência – anorexia e 
obesidade (existe ainda a depressão e bulimia) e informar de qual será o peso ideal da 
população adulta. 
 
  Acrescentamos também o que se costuma fazer no dia mundial da alimentação e um 
pouco da sua história. Além disso tentamos sensibilizar a população para  pessoas que 
passam fome diariamente. 
 
  Finalmente, apresentamos alguns poemas sobre alimentação e algumas receitas 
saudáveis.  
 
Links rápidos: 

• Alimentação Saudável 
• Avitaminoses 
• Desequilíbrios alimentares na adolescência 
• Mitos/Factos Alimentares 
• Qual é o peso ideal? 
• Receitas Saudáveis 
• "Poemas para Saborear a Vida" 
• Dia Mundial da Alimentação 
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Alimentação Saudável 
   Uma alimentação equilibrada ou saudável significa comer de todos os alimentos que 
contribuem para a nossa saúde e evitar aqueles que são prejudiciais. 

 
 

Classificação dos Alimentos 
Os alimentos classificam – se em sete grupos: 

 

 
I - Gorduras e óleos 
 
II – Lacticínios 
 
III – Carnes, peixe e ovos 
 
IV – Leguminosas 
 
V – Hidratos de carbono 
 
VI – Verduras 
 
VII – Fruta 



 

Composição dos Alimentos 
Os alimentos são constituídos por vários nutrientes, sendo eles: 
 
Hidratos de Carbono ou glícidos 
Fibras 
Proteínas 
Gorduras ou lípidos 
Vitaminas 
Minerais 
Água  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Hidratos de carbono ou glícidos  
 
  Os hidratos de carbono são nutrientes que constituem a maior fonte de energia 
alimentar para a maior parte da população do mundo. Estes incluem os açúcares, 
amidos e fibras dietéticas, sendo o arroz, milho, trigo e outros cereais, todo o tipo de 
raízes como batatas, inhame e mandioca. 
 
  Uma alimentação deficiente em glícidos origina fraqueza, fadiga muscular e 
diminuição da capacidade intelectual. O excesso de hidratos de carbono pode conduzir 
à obesidade e à diabetes.  

 

  
 
Fibras 

  Muitas vezes ouvimos falar das fibras. Mas o que são? As fibras provêm, nada mais, 
nada menos, do que das paredes das células vegetais. Embora não sejam uma fonte de 
energia significativa, são MUITO importantes na nossa dieta, pois são responsáveis 
pela saúde e bom funcionamento do sistema digestivo. Regulam o bom 
funcionamento do intestino, o esvaziamento da vesícula biliar e a absorção do 
colestrol. 
 
  Os vegetais e a fruta são importantes fornecedores de fibras.  

 

  
 

Proteínas 

  São nutrientes indespensáveis para a formação dos tecidos do organismo. Têm 
função plástica ou construtora. São necessárias para o crescimento do organismo, 
reparação e substituição de células que se vão perdendo (função plástica) e, tal como 
os glícidos, são importantes para o desenvolvimento intelectual. Também podem ser 
utilizadas como fonte de energia. 
 
  São muito importantes para as crianças em fase de crescimento, pois a sua falta pode 
provocar atrasos no crescimento, baixo rendimento escolar e fraca resistência a 
doenças.   
 
  As principais fontes de proteínas são todos os tipos de carne, peixe, feijões, soja, 
nozes, lacticínios e ovos.  
 
  Nos PVD, vemos muitas vezes crianças com uma grandeproeminência no ventre. Isso 
é uma doença causada pela falta de proteínas, a que chamamos kwashiorkor. 

 

  Gorduras ou lípidos 
 
  As gorduras são um componente essencial da dieta. São uma forma concentrada de 
energia essencialmente calorífica, pois formam uma camada de gordura debaixo da 
pele que protege contra o frio. Para além disso, transportam algumas vitaminas. Têm 



também uma função plástica. 
 
  As gorduras podem ser de 2 origens:  
 
������� →    Vegetal – azeite, óleo de amendoim, óleo de soja, óleo de girassol…  
 
������� →    Animal – banha, manteiga, toucinho…  

 

  Vitaminas
 

  

  As vitaminas têm uma função protectora e reguladora, pois defendem o organismo 
de certas doenças e ajudam-no a utilizaros outros nutrientes.  
 
  Embora sejam necessárias em quantidades muito pequenas, são indespensáveis ao 
bom funcionamento do organismo. A carência de vitaminas no organismo provoca 
doenças denominadas de avitaminoses. 
 
  As vitaminas mais comuns são: 
 
  A vitamina A serve para a formação e manutenção dos tecidos do organismo, 
particularmente dos olhos, pele e cabelo. Esta vitamina é encontrada no leite, fígado, 
ovos, lacticínios, cenouras, sardinhas, etc. 
 
  As vitaminas B são necessárias para transformar os glícidos, gorduras e proteínas em 
energia, para os utilizar na formação e manutenção dos tecidos do corpo. Tiamina (B1), 
riboflavina (B2), niacina (B3), ácido pantoténico (B5), piridoxina (B6), biotina(B7), 
folato (B9) e cobalamina (B12) constituem o que normalmente chamamos vitaminas 
do complexo B.  
 
                                                                                                                                     Nota: existem mais vitaminas do 
complexo B 
 
  A vitamina C favorece a formação dos dentes e ossos e ajuda a resistir às doenças. É 
necessária para aumentar a absorção de ferro e produzir colagénio (tecido conjuntivo), 
que mantém as células do corpo unidas. Também é um antioxidante.  
  A maioria das frutas são boas fontes de vitamina C. 
 
  A vitamina D favorece o crescimento e permite a fixação de cálcio nos dentes e ossos. 
O sol (quando a nossa pele é exposta à luz solar, produz esta vitamina) e óleo de fígado 
de bacalhau são importantes fornecedores desta vitamina. 
 
  A vitamina E é essencial para o bom funcionamento do do tecido muscular. É 
também necessária para a formação das células sexuais, logo, previne a esterilidade. 
Estudos feitos em animais mostraram também que  a vitamina E ajuda a protege 
contra os danos provocados pela poluição ambiental e fumo de cigarros. 
  Alimentos ricos nesta vitamina são os ovos, bifes, alguns vegetais, como o alface e os 
espinafres, óleos vegetais (amendoim, soja, girassol, etc.) e feijões. 



 
  A vitamina PP é essencial para uma pele saudável. Previne a pelagra, (PP – Previne 
Pelagra). O peixe-espada, os amendoins e algumas leguminosas, como as ervilhas, as 
favas e os feijões são importantes fornecedores de vitamina PP.  

 

  Minerais  
 
  Os minerais têm uma importante acção plástica e reguladora, pois ajudam na 
construção do organismo, nomeadamente na formação do esqueleto e dos dentes, e 
regulam o seu funcionamento, prevenindo o aparecimento de certas doenças. 
 
  Os minerais mais importantes:  
 
  O ferro é o componente mais importante das hemácias e é necessário para manter 
todas as células do corpo em perfeito funcionamento. A anemia consiste na falta de 
ferro na corrente sanguínea (pois este faz parte dos glóbulos vermelhos, 
transportando o oxigénio até às células), que é provocada por uma alimentação 
deficiente em ferro, sendo a carne vermelha, peixe, aves, fígado e outras vísceras 
importantes fontes deste mineral. Os legumes e vegetais também contêm ferro. No 
entanto não é tão bem absorvido como o ferro de origem animal. 
 
  O cálcio e o fósforo são os constituintes dos ossos e dentes (associados à vitamina D), 
sendo essenciais para o crescimento. Os cereais e os lacticínios são importantes fontes 
destes minerais. 
 
  O iodo é essencial para o bom funcionamento de uma glândula do sistema linfático, a 
tiróide. As principais fontes deste mineral são o sal, crustáceos, amêijoas. A sua 
carência provoca o bócio.  
 
  O sódio, o potássio e o cloro contribuem para o bom funcionamento do sistema 
nervoso, do coração e dos músculos. A fruta, os vegetais e a carne são alimentos que 
contêm estes minerais. O seu excesso provoca aumento da tensão arterial. 
 
  O flúor aumenta a resistência dos dentes às cáries. Só é encontrado nas pastas de 
dentes ou em certos produtos para “bochechar”.  

 

  Água 
 
  É indespensável à vida. É o elemento de ligação entre os componentes do organismo 
e é também o seu principal constituinte – cerca de 65% do nosso corpo é água. Dá 
forma e volume ao organismo, contribui para a eliminação dos seus resíduos, 
transporta alguns nutrientes, faz parte de todos os líquidos orgânicos e regula a 
temperatura do corpo. Além destas funções, a água que bebemos contêm alguns 
minerais dissolvidos, tais como cálcio, sódio, potássio, flúor, etc. 

 



Avitaminoses 
  De seguida iremos apresentar algumas doenças provocadas pela falta de certas 
vitaminas. Iremos falar somente de três: raquitismo, escorbuto e beribéri; mas é óbvio 
que existem mais. 

 

  Raquitismo 
 
  A vitamina D é essencial para permitir que o corpo absorva o cálcio, que é utilizado na 
calcificação e manutenção dos ossos. O raquitismo normalmente surge na infância, e 
manifesta-se através de graves deformações do esqueleto, ficando a criança com a 
coluna vertebral curva e as pernas arqueadas.  
 
  A ausência de vitamina D pode ser o resultado de diversos factores. Uma exposição 
insuficiente à luz solar (ultravioleta) pode ser um deles, pois os raios ultravioletas 
quando entram em contacto com a pele transformam a vitamina D4 em vitamina D3, a 
forma activa da vitamina D. 
 
  O tratamento desta doença envolve uma maior exposição aos raios solares 
ultravioletas.Uma quantidade suficiente de raios ultravioleta do sol a cada dia e 
fornecimento adequado de cálcio e fósforo na dieta podem prevenir o raquitismo.  

 

  Escorbuto 
 
  O escorbuto é uma doença que tem como primeiros sintomas inchaço e hemorragias 
nas gengivas, dores nas articulações, feridas que não cicatrizam, além de os dentes 
começarem a abanar. É provocada pela grave falta de vitamina C na dieta.A ingestão 
diária de frutas, legumes e vegetais frescos, ricos em vitamina C, previne o escorbuto. 
Esta doença persiste ainda na actualidade, não só entre populações sem acesso a uma 
alimentação equilibrada e saudável, mas também nos países desenvolvidos, entre a 
população com baixos níveis de consumo de fruta e legumes frescos. 

 

  Beribéri  
 
  O beribéri é uma doença provocada pela falta de vitamina B1 no organismo, o que 
provoca fraqueza muscular e dificuldades respiratórias. A doença pode ainda provocar 
uma deficiência nutricional chamada de Beribéri cardíaco.  
 
  A cura da doença dá-se pela administração da vitamina B1. Os alimentos que são ricos 
nesta vitamina são: cereais em grão, leite, legumes, ovos, peixes. A redução da 
ingestão do álcool, já que este dificulta a absorção da vitamina, também contribui 
tanto para a prevenção desta doença, como “ajuda” na cura da mesma.  
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Desiquilíbrios alimentares na 
adolescência 

  Todos nós comemos, não só porque necessitamos de o fazer, como também porque 
nos dá prazer. No entanto, como em qualquer comportamento humano, o modo de 
nos alimentarmos varia drasticamente de pessoa para pessoa. Algumas pessoas 
comem mais, outras menos; algumas engordam com facilidade, outras não. Mas 
algumas pessoas chegam ao extremo de se magoarem a si mesmas, comendo em 
excesso ou restringindo a sua alimentação de uma forma abusiva. 
  Por isso, os distúrbios alimentares tornaram-se, nos últimos 15 anos, alvo de intensas 
pesquisas, dado o grande aumento de sua incidência na população jovem, 
principalmente nos adolescentes. Estudos na década de 80, nos EUA, revelaram que a 
anorexia nervosa é a terceira doença crónica mais comum entre adolescentes do sexo 
feminino (10 a 20 mulheres para 1 homem), só perdendo para asma e obesidade. 

 

  Anorexia 
 
  A anorexia é uma doença do foro psíquico, que afecta sobretudo as adolescentes do 
sexo feminino, ainda que possa surgir nos dois sexos e em qualquer idade. Inicia-se por 
uma redução na ingestão de alguns alimentos, porque a jovem considera que são os 
responsáveis quer pelo seu aumento de peso quer por alguns transtornos digestivos.  
 
  Progressivamente as restrições vão sendo alargadas a outros alimentos, ao mesmo 
tempo que se observam mudanças profundas no comportamento. A adolescente 
começa a ficar obcecada pela perda de peso e toda a sua vida roda em torno desse 
objectivo.  
 
  Em geral trata-se de raparigas inteligentes, provenientes de famílias de classe 
média/alta que gostam de agradar. A opinião dos outros, principalmente dos que 
estão mais próximos, é de extrema importância. Não obstante, também as restantes 
raparigas podem vir a sofrer desta doença. 
 
  Embora o termo "anorexia" signifique "perca de apetite", o que se passa na realidade 
é que a pessoa com anorexia mantém o seu apetite normal, no entanto, controla-o 
drasticamente. 

 

  Alterações comportamentais 
 
  Numa primeira fase, pode parecer que anda apenas preocupada, demasiado séria ou 
compenetrada, mas rapidamente se assiste a um afastamento do grupo de amigos e 
isolamento.  
 
  Outra questão importantíssima, prende-se com a alteração da imagem corporal. A 
imagem reflectida no espelho não é a mesma que a jovem vê, pelo que só assim se 



explica o facto de muitas chegarem a apresentar um aspecto esquelético, mas 
continuarem a afirmar que se sentem demasiado gordas.   

 

  Possíveis causas  
  Como foi referido anteriormente, ainda que possamos ser levados a pensar que tudo 
se deve à tentativa de enquadramento em determinados padrões de beleza mais 
valorizados pela sociedade, o problema da anorexia não passa necessariamente por aí, 
sendo este factor apenas mais um que pode vir a acentuar o problema.  
 
  Por este motivo, há alguns anos em Espanha, algumas lojas direccionadas para a 
população mais jovem, viram-se obrigadas a alterar a numeração da roupa de forma a 
não assustar as jovens e conduzi-las a dietas desnecessárias. É que, para uma 
adolescente, é dramático perceber que veste medida 40, mesmo que essa medida seja 
o equivalente a um 36 de outra marca! 
 
  Para além disso, as características de personalidadeestão também frequentemente 
associadas à anorexia. Em regra as anorécticas são boas alunas, quer em 
aproveitamento escolar, quer em comportamento, o que faz com que os pais 
depositem nelas grandes expectativas e tendam a exigir bastante.  
 
  Por outro lado, a genética é também apontada como um factor desencadeante. 
Constata-se que filhos ou familiares próximos de alguém que sofreu de anorexia, têm 
maior predisposição para desencadearem a doença.   

  Consequências 

  Raparigas 
 
Em muitos casos acabam por perder a identidade 
Há uma tendência para o suicídio 
Desmotização de vida 
Desnutrição grave 
Paragem cardíaca, devido a uma baixa de potássio no sangue 
A adolescente anoréctica envelhece prematuramente 
Os cabelos caiem 
A pele seca enrruga-se 
As unhas ficam quebradiças 
A pulsação é mais lenta 
A tensão arterial baixa 
Os períodos menstruais tornam-se extremamente irregulares 
 
  Embora todo o trabalho seja focado nas adolescentes, a anorexia também 
pode ocorrer nos rapazes, sendo estas as suas principais consequências: 
 
  Rapazes  
 



Perda de capacidade de erecção 
Perda gradual do desejo sexual 
Tendência para maior agressividade e isolamento social  
Hiperactividade física 
Perturbações do sono 

  É preciso procurar ajuda 
 
  Muitas vezes os pais levam algum tempo a aperceberem-se do que se está a passar, 
até porque a jovem mantém as aparências e não se mostra cansada, chegando até a 
exagerar na actividade física. 
 
  Como em regra a anoréctica não tem consciência do seu estado debilitado, cabe à 
família a difícil tarefa de a convencer a procurar e a aceitar a ajuda. É importante 
salientar que a anorexia é um doença grave que não sendo detectada a tempo e 
convenientemente tratada pode conduzir à morte.  
 
  O tratamento da anorexia é longo e implica que exista uma relação de profunda 
confiança entre a doente e o médico, pois só assim haverá uma evolução do 
tratamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mitos/Factos Alimentares 
  Neste separador decidimos apontar alguns factos e mitos que a maoioria da 
população afirma, ou pensa. Viémos, então, por este meio, acabar com algumas 
confusões.   

 

  O Ananás emagrece 
  FALSO 

 
  Segundo esta ideia, bastava comer bastante ananás para se estar sempre na linha! 
Mas como é que terá nascido este mito? 
  O ananás contém uma enzima – a bromelina – que tem a propriedade de facilitar a 
digestão de proteínas. 
  No entanto, a ideia que se difundiu é que a enzima digeria as gorduras, ou seja 
“emagrecia”.  
  Mas as confusões não ficam por aqui: para além disso, esta enzima não se encontra 
na polpa do ananás, mas sim naquilo que se chama coroa, e em quantidades muito 
pequenas. E só está activa na fruta fresca, por isso é impossível que o ananás de lata 
contenha bromelina. E ainda mais impossível é que o ananás emagreça, pois tem valor 
calórico, tal como todos os alimentos, à excepção da água. 

 

  Saltar refeições ou dieta canguru 
  Grande parte das raparigas admite saltar refeições com o objectivo de perder peso. 
As refeições que desaparecem graças a esta dieta “canguru“ são normalmente as 
refeições matinais, nas quais é mais fácil controlaram fome. À partida, poderá parecer 
que esta “técnica” faz todo o sentido, uma vez que saltar uma ou duas refeições por 
dia levará a que o total diário de calorias ingerido desça consideravelmente. No 
entanto, à medida que o dia vai decorrendo, estes “saltos” poderão levar a ataques de 
fome e à digestão descontrolada de alimentos. E o mais grave de tudo é que a prática 
desta dieta pode interferir com a regulação natural do apetite e levar a pessoa a 
ultrapassar os “níveis de fome” normais e a ter verdadeiros “ataques de fome”. Ou 
seja, a médio prazo, esta prática poderá conduzir á obesidade. 

  O pão engorda? 
 
  Este é um ERRO muito generalizado, que começa aos poucos a ser reconhecido. 
Depois de ter sido banido de muitas mesas, o pão faz aos poucos a sua reaparição, 
reconquistando o lugar importante que merece na nossa alimentação. Apesar de não 
fazer engordar, como tantas vezes se ouve dizer, é importante não esquecer que é 
muito rico em glícidos, fornecendo-nos calorias: por cada 100g que comemos, 



recebemos 250 kcal. E também convém lembrar que com pão, come-se sempre mais 
qualquer coisinha, e talvez seja esse o verdadeiro problema... 

 

  Há alimentos bons e maus 
  Todos os tipos de alimentos podem ser aproveitados como parte de uma dieta 
nutritiva. Do ponto de vista da nutrição, um determinado alimento não é “bom” nem 
”mau” por si só. O que importa é de que forma determinado alimento complementa 
ou se associa com outros alimentos a fim de satisfazer as necessidades energéticas e 
nutritivas de uma pessoa. O melhor conselho é que todos devem comer uma grande 
variedade de alimentos distribuídos ao longo do dia. O importante é saber dosear... 

  O álcool aquece? 
 
  Depois de se beber uma bebida alcoólica, pode sentir-se de facto uma sensação de 
calor que se espalha aos poucos pelo organismo, sobe às faces, e dá uma sensação de 
bem-estar. No entanto, este aquecimento é apenas temporário: o álcool dilata os 
vasos sanguíneos, o que faz com que em pouco tempo o calor disperse e se perca. 
Assim, depois de se sentir algum calor, a sensação é de frio e desconforto, sobretudo 
se se estiver em jejum e cansado. 
                                                                                                                                                                       Nota: Na 
maioria dos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qual é o peso ideal? 
 
  Uma pessoa não pode estar nem muito gorda nem muito magra, mas o que significa ter muito ou pouco 
peso? Existem várias formas de se avaliar o peso ideal de uma pessoa. Dois dos métodos mais comuns 
utilizam o índice de massa corporal (IMC), para adultos, e o peso e altura para as crianças. 

 

Índice de massa corporal (IMC) 
  Este índice é uma medida da tendência para a obesidade ou o emagrecimento e é calculado pela divisão 
do peso do indivíduo em quilogramas (kg) pelo quadrado da sua medida em metros (m). 
   
  A fórmula é a seguinte: 

 
   Por exemplo, um adulto que pesa 65kg e mede 1,70m. O seu IMC será: 

 
   Se o IMC para uma pessoa adulta (excluídas as mulheres grávidas) está: 
 
Abaixo de 18,5 – o peso está abaixo do normal 
 
Entre 18,5 e 25 – o peso está normal 
 
Entre 25 e 30 – o peso está acima do normal (pré-obesidade) 
 
Mais de 30 – provavelmente está obeso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Receitas e Outras Delícias Saudáveis 
Uma alimentação saudável não tem necessariamente de estar desligada dos prazeres da vida. A receita 
para comer bem passa por comer de forma equilibrada, de acordo com as suas necessidades nutricionais, 
o que não significa de forma alguma comer sem gosto. Por isso juntámos um conjunto de receitas 
saudáveis e deliciosas divididas em pratos de salada, de sopas, pratos de carne ou peixe e em sobremesas. 
Porque sabemos que importa, no final de cada receita juntámos toda a informação nutricional por dose 
dessa mesma receita. Bom apetite! 

 

Receita da semana 
Salada de Salmão Fumado com Ervas 
 
4 Doses 
 
Tempo de Preparação: 10 Minutos 
Tempo Total: 10 Minutos 
Preparação: Fácil 
 
Ingredientes: 
 
1 alface cortada em juliana 
400 gramas de rúcula cortada 
150 gramas de salmão fumado 
4 vieiras cortadas em fatias 
100 gramas de cràme fraîche 
70 gramas de ervas finas picadas (salsa, cebolinho, aneto) 
Sal (q.b.) 
Pimenta preta de moinho (q.b.) 
 
Preparação: 
 
Coloque a alface e a rúcula numa tigela grande. À parte, misture o creme fraîche com as 
ervas finas picadas, tempere com sal e pimenta e deite o preparado na tigela. Misture até 
envolver e coloque a salada em 4 pratos. Por cima, coloque fatias de salmão fumado e 
salpique com as vieiras fatiadas. 
 
Informação Nutricional: 
 
Por dose: 
 
122 calorias 
7 grs de gordura (3 gr. Saturada, 1 monoinsaturada) 
19 mg de colesterol 
6 grs de hidratos de carbono 
10 grs de proteínas 
3 grs de fibras 
70% Dose Diária Recomendada de vitamina A 
35% DDR de vitamina C 
424 mg de sódio 



425 mg de potássio 
34% DDR de folatos 

 
 
 
 
 
 

 

Receitas de Saladas 
 
Salada de Alface com Laranja, Feijão e Queijo Feta 
 
Salada Cores de Maio 
 
Salada de Toranja e Espinafres 
 
Salada de Salmão Fumado com Ervas 
 
Salada Cremosa de Couve-Flor 

 

Receitas de Sopas 
 

Sopa de Miso e Legumes 
 

Sopa de Galinha Indiana 
 

Sopa Maia de Limão 
 

Sopa Aromatizada de Peixe 
 

Creme de Espargos 
 

Receitas de Carne e Aves 
 
Frango de Lima e Coco com Ervilhas 
 
Medalhões de Porco com Molho de Figos e Porto 
 
Filet Mignon Grelhado com Espetada de Legumes 
 
Pernas de Frango Turcas 
 
Costeletas de Porco Adobo e Duas Batatas 

http://www.alimentacaosaudavel.org/Salada-Alface-Feijao.html�
http://www.alimentacaosaudavel.org/Salada-Cores-Maio.html�
http://www.alimentacaosaudavel.org/Salada-Toranja-Espinafres.html�
http://www.alimentacaosaudavel.org/Salada-Salmao.html�
http://www.alimentacaosaudavel.org/Salada-Couve-Flor.html�
http://www.alimentacaosaudavel.org/Sopa-Miso-Legumes.html�
http://www.alimentacaosaudavel.org/Sopa-Galinha.html�
http://www.alimentacaosaudavel.org/Sopa-Maia-Limao.html�
http://www.alimentacaosaudavel.org/Sopa-Peixe-Aromatizada.html�
http://www.alimentacaosaudavel.org/Creme-Espargos.html�
http://www.alimentacaosaudavel.org/Frango-Coco-Ervilhas.html�
http://www.alimentacaosaudavel.org/Porco-Vinho-Porto.html�
http://www.alimentacaosaudavel.org/Filet-Mignon-Legumes.html�
http://www.alimentacaosaudavel.org/Pernas-Frango.html�
http://www.alimentacaosaudavel.org/Costeletas-Porco.html�


 

Receitas de Peixe e Mariscos 
 

Bacalhau Assado no Forno com Chouriço e Feijão 
 

Sandes Verde de Lagosta Grelhada 
 

Tapas de Mexilhão à Espanhola 
 

Salmão com Lençol de Mostarda 
 

Esparguete de Atum 
 

Receitas de Sobremesas 
 
Iogurte de Piñacolada 
 
Cerejas com Ricota e Amêndoas Torradas 
 
Delícia de Chocolate & Banana 
 
Laranja em Canela 
 
Cheesecake Rápido 

 

 

Especial agradecimento ao web site  
"Alimentação Saudável" pelas receitas saudáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alimentacaosaudavel.org/Bacalhau-Forno.html�
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http://www.alimentacaosaudavel.org/Cerejas-Ricota-Amendoas.html�
http://www.alimentacaosaudavel.org/Sobremesa-Chocolate-Banana.html�
http://www.alimentacaosaudavel.org/Sobremesa-Laranja-Canela.html�
http://www.alimentacaosaudavel.org/Sobremesa-Cheesecake-Rapido.html�
http://www.alimentacaosaudavel.org/Salada-Salmao.html�
http://www.alimentacaosaudavel.org/Salada-Salmao.html�
http://www.alimentacaosaudavel.org/Salada-Salmao.html�


"Poemas para saborear a vida" 
  Nesta página iremos apresentar alguns poemas muito simples que estão relacionados 
com a alimentação. Foram retirados da revista “Sair da casca”, “Poemas para saborear 
a vida”. 

 
 
 
Garfo e faca preparados 
Para dar as boas-vindas 
Ao peixe, à carne e aos legumes 
E a todas as frutas lindas.   

 
Têm já lugar marcado 
No teu prato, à tua mesa 
Todo o tipo de alimentos 

 
 Desde a sopa à sobremesa. 
Comer de tudo é essencial 
Se queres crescer, pensar, brincar 
Para não te faltar energia 
E o teu corpo funcionar. 

  
 

Variedade é comer de tudo 
É este o primeiro segredo: 
Mudar e experimentar 
Quem descobriu levante o dedo! 

 
 

Para pessoas sossegadinhas 
 Refeições mais levezinhas… 
 Para quem não pára um momento, 
 Aconselha-se mais alimento. 

 
Equilíbrio significa 
Comer na medida certa.                          
É este o outro ingrediente…                          
E já estamos quase na meta! 

 
 

 
Para ficares mesmo em forma 
Precisas de movimento, 
Não estejas sempre na sorna! 
Pula e corre contra o vento… 

 

 

 



Dia Mundial da Alimentação 

  
 
   No dia 16 de Outubro celebra-se o Dia Mundial da Alimentação para comemorar a 
criação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), 
em 1945.  
Durante o Dia Mundial da Alimentação, celebrado pela primeira vez em 1981, destaca-
se em cada ano um tema para o qual se focalizam todas as actividades. O tema 
proposto para este ano é “O Direito à Alimentação”.  
A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, em primeiro lugar reconhece 
o direito à alimentação como um direito humano. O direito à alimentação é um direito 
universal, tanto para homens, mulheres ou crianças. 
 
   Actualmente mais de 1,2 bilião de pessoas em todo o mundo vivem abaixo do limiar 
de pobreza, definido pela ONU como sendo pessoas que vivem com menos de 1 dólar 
por dia, o que seria o mínimo necessário para sobreviver. De acordo com o estudioso 
norte-americano Phillip Harten, em cada 100 pessoas no mundo, 13 passam fome 
diariamente. Além das que passam fome, também uma parte significativa da 
população sofre de carências em alguns nutrientes essenciais. 
 
   Para sensibilizar o público mundial sobre a dimensão da fome no mundo, a FAO 
lançou, em 1997, aquando do Dia Mundial da Alimentação, a TeleFood: uma campanha 
de concertos, espectáculos desportivos e outras actividades com o objectivo de 
aproveitar a força dos meios de comunicação e a participação das figuras públicas para 
despertar o interesse dos cidadãos na luta contra a fome.  
O objectivo da campanha TeleFood é fomentar a consciencialização e mobilizar 
recursos para microprojectos de segurança alimentar. As doações recebidas já 
possibilitaram que camponeses pobres de 122 países beneficiassem de mais de 1600 
projectos destinados a aumentar a produção agrária e a conseguir uma alimentação 
mais adequada. 
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