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ALIMENTAÇÃO EM TEMPO DE COVID-19 ALIMENTAÇÃO EM TEMPO DE COVID-19 
COMO MANTER UMA ROTINA E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
GABInETE DE nUTRIçÃO DA APPC

No geral, realizar uma alimentação completa, variada e equilibrada, seguindo os princípios da 
Roda dos Alimentos;

• Tomar sempre o pequeno-almoço;

• Incluir na alimentação diária, sopa de hortícolas ao almoço e jantar, assim como 3 peças de fruta;

• Hidratar-se! Beber água ao longo do dia e sem açúcar, cerca de 1,5 a 1,9L (8 copos de água);

• Trazer de volta o feijão, o grão e as ervilhas para a mesa;

• Evitar “lixo alimentar” como snacks, com excesso de açúcar, gorduras saturadas e/ou  sal;

• Mastigar bem os alimentos;

• Adotar técnicas de culinária saudável;

• Ensinar os mais novos a cozinhar de forma saudável.

É DE SALIEnTAR qUE TODOS ESTÃO 

PRESEnTES nA RODA DOS ALIMEnTOS 

E qUE nÃO Há UM ALIMEnTO OU 

SUPLEMEnTO “MILAGROSO”.

DICAS PRáTICAS

COMO OTIMIZAR O SISTEMA 
IMUnITáRIO ATRAVÉS DA  
ALIMEnTAçÃO?

Não existe nenhum alimento específico ou 
suplemento alimentar que possa prevenir ou 
ajudar no tratamento da COVID-19.

Contudo, para garantir o normal funcionamento 
do sistema imunitário, é necessário uma 
alimentação equilibrada. Para tal, é essencial 
a presença de diferentes nutrientes, 
nomeadamente os fornecedores de energia 
(hidratos de carbono, proteínas e lípidos), 
assim como, as vitaminas e os minerais (como 
as vitaminas A, B6, B9, B12, C e D e o cobre, 
ferro, selénio, zinco) e água.
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ALIMENTAÇÃO EM TEMPO DE COVID-19 ALIMENTAÇÃO EM TEMPO DE COVID-19 
COMO HIGIENIZAR OS ALIMENTOS?COMO HIGIENIZAR OS ALIMENTOS?
GABInETE DE nUTRIçÃO DA APPC

1. Lavagem das mãos (durante cerca de 
20 segundos) antes da preparação, 
confeção e consumo dos alimentos;

2. Desinfeção apropriada das bancadas 
de trabalho e das mesas com 
produtos apropriados;

3. Evitar a contaminação entre alimentos 
crus e cozinhados; 

4. Cozinhar e ”empratar” a comida a 
temperaturas apropriadas;

qUAL O PERIGO qUE OS 
ALIMEnTOS REPRESEnTAM?

BOAS PRáTICAS DE HIGIEnE A SEGUIR:

Os alimentos, sejam de origem animal ou vegetal, são 
importantes portadores de inúmeros microorganismos 
que, apesar de na maioria das vezes serem benéficos 
ou insignificantes para a saúde humana, em alguns 
casos, podem representar sérios riscos para a 
mesma. 

Apesar de falta de evidência científica em relação 
à transmissão do coronavírus através de alimentos 
crus ou cozinhados, é recomendado que se aplique 
o Princípio da Precaução e, por isso, se mantenha e 
reforce as boas práticas de higiene e segurança já 
estabelecidas aquando da manipulação, preparação, 
confeção e consumo dos alimentos.

5. Lavar adequadamente os alimentos 
crus (com água potável e, se 
necessário, utilizar uma escova para 
remover a sujidade);

6. Evitar partilhar comida ou objetos 
entre pessoas durante a sua 
preparação, confecção e consumo;

7. Evitar alimentos que contenham ovo 
cru ou mal cozinhado (maionese, 
certos molhos e sobremesas);

8. Durante a preparação, confeção 
e consumo adote as medidas de 
etiqueta respiratória.
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ALIMENTAÇÃO EM TEMPO DE COVID-19 ALIMENTAÇÃO EM TEMPO DE COVID-19 
RECEITAS SAUDÁVEIS, ACESSÍVEIS E RÁPIDAS PARA EXPERIMENTARRECEITAS SAUDÁVEIS, ACESSÍVEIS E RÁPIDAS PARA EXPERIMENTAR
GABInETE DE nUTRIçÃO DA APPC

IOGURTE CASEIRO
INgrEDIENTEs

MODO DE PrEPArAÇÃO

• 1 litro leite magro/meio-gordo 

• 1 iogurte natural / 5g probiótico 

• 1 folha gelatina incolor/5g goma 
de xantana 

• Aromas: canela, vagem de 
baunilha, anis, ...

Doses 
6

Tempo de confeção 
30min +3h

Preço 
1,80€ (0,30€ /pessoa) 

• Coloque o leite em banho-maria ou em temperatura controlada até 32°;

• Adicione os aromas, se assim o desejar, e deixe infusionar. De seguida adicione o iogurte natural ou o probiótico;

• Hidrate a folha de gelatina em água fria e adicione o leite, ou se preferir, adicione a goma de xantana em pó e 
emulsione;

• Coloque o preparado de iogurte em copos individuais, devidamente esterilizados, e tape com uma tampa. 
Coloque os frascos num tabuleiro com água a 32° durante 3h;

• Após este período conserve os iogurtes no frigorífico. Poderá adicionar fruta cozida ou compostas para adoçar.
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SOPA DE GRÃO COM ABÓBORA
INgrEDIENTEs

ALIMENTAÇÃO EM TEMPO DE COVID-19 ALIMENTAÇÃO EM TEMPO DE COVID-19 
RECEITAS SAUDÁVEIS, ACESSÍVEIS E RÁPIDAS PARA EXPERIMENTARRECEITAS SAUDÁVEIS, ACESSÍVEIS E RÁPIDAS PARA EXPERIMENTAR
GABInETE DE nUTRIçÃO DA APPC

MODO DE PrEPArAÇÃO

• 120g de grão-de-bico cru

• 1 cenoura grande

• 250g de abóbora

• 1 cebola grande

• 2 colheres de sopa de azeite

• Água e sal q.b.

Doses 
4

Tempo de confeção 
40min

Preço 
0,40€ (0,10€ /pessoa)

• Deixe o grão a demolhar de véspera;

• Coza em água com sal, na panela de pressão. Reserve a água;

• Prepare a abóbora, a cenoura e a cebola. Corte-as em pedaços e coza-as na água que reservou; 

• Quando os legumes estiverem quase cozidos, junte o grão e deixe mais um pouco;

• Reduza a puré e leve novamente ao lume;

• Assim que começar a ferver, junte o azeite e deixe cozinhar durante alguns minutos.
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ALIMENTAÇÃO EM TEMPO DE COVID-19 ALIMENTAÇÃO EM TEMPO DE COVID-19 
RECEITAS SAUDÁVEIS, ACESSÍVEIS E RÁPIDAS PARA EXPERIMENTARRECEITAS SAUDÁVEIS, ACESSÍVEIS E RÁPIDAS PARA EXPERIMENTAR
GABInETE DE nUTRIçÃO DA APPC

SALADA DE FRAnGO E COGUMELOS
INgrEDIENTEs

• 150g de rúcula

• 2 coxas de frango

• ½ pimento permelho

• 200g de cogumelos laminados 
para saltear

• 1 tomate em cubos

• 2 colheres de sopa de azeite

• 1 colher de sopa de vinagre

Doses 
4

Tempo de confeção 
25

Preço 
5,00€ (1,25€ / pessoa)

MODO DE PrEPArAÇÃO

• Faça uma cama com a rúcula. Desfie o frango cozido sobre a cama;

• Numa frigideira antiaderente, salteie os cogumelos com o pimento. Junte à salada;

• Adicione o tomate e regue com azeite e vinagre.
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ARROZ DE TOMATE COM LASCAS DE BACALHAU InGREDIEnTES
INgrEDIENTEs

ALIMENTAÇÃO EM TEMPO DE COVID-19 ALIMENTAÇÃO EM TEMPO DE COVID-19 
RECEITAS SAUDÁVEIS, ACESSÍVEIS E RÁPIDAS PARA EXPERIMENTARRECEITAS SAUDÁVEIS, ACESSÍVEIS E RÁPIDAS PARA EXPERIMENTAR
GABInETE DE nUTRIçÃO DA APPC

MODO DE PrEPArAÇÃO

• 250g de bacalhau demolhado

• 300g de tomate em cubos

• 300g de arroz carolino

• 1 colher de sopa de cebola picada

• 2 dentes de alho picados

• 800ml de água

• 2 colheres de sopa de azeite

• 1 colher de sopa de coentros 
picados

Doses 
4

Tempo de confeção 
30min

Preço 
2,40€ (0,60€ /pessoa)

• Coza o bacalhau em água abundante;

• Faça um refogado com o azeite, o alho e a cebola picada;

• Junte o tomate e deixe cozinhar cerca de 8 minutos;

• Adicione a água, o arroz e deixe cozer em lume brando cerca de 10 minutos;

• Lasque o bacalhau sobre o arroz e polvilhe com coentros picados.
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• Verificar a capacidade de armazenamento; 

• Verificar os alimentos disponíveis em casa;

• Planear as diversas refeições que pretende confecionar, sem esquecer os ingredientes necessários;

• Calcular a periodicidade que pretende ir ao supermercado/mercearia;

• Dar a devida importância a alimentos dos diferentes grupos da Roda dos Alimentos e seguir as suas 
proporções e variedades.

ALIMENTAÇÃO EM TEMPO DE COVID-19 ALIMENTAÇÃO EM TEMPO DE COVID-19 
QUÃO IMPORTANTE É A LISTA DE COMPRAS?QUÃO IMPORTANTE É A LISTA DE COMPRAS?
GABInETE DE nUTRIçÃO DA APPC

É DE ExTREMA IMPORTânCIA MAnTER UMA ALIMEnTAçÃO 

SAUDáVEL FACE à SITUAçÃO EM qUE VIVEMOS, 

nOMEADAMEnTE, GARAnTIR UM APORTE nUTRICIOnAL 

ADEqUADO, SEM ESqUECER A HIDRATAçÃO.

PARA ORGAnIZAR A LISTA DE COMPRAS É nECESSáRIO:

COMO? PLAnEAR? qUE ALIMEnTOS COMPRAR

• Deve consumir sopa e vegetais às refeições principais, assim como 
fruta - Pode planear cerca de 2 a 3 peças de fruta por dia para cada 
membro do agregado familiar;

•  Deve evitar alimentos com elevado teor de sal, açúcar ou gordura, 
assim como o consumo de álcool ou refrigerantes, não só numa 
situação de pandemia, massempre  no seu dia-a-dia;

• Deve preferir  alimentos com elevado valor nutricional, baixa 
densidade energética e com prazos de validade alargados;

• O cesto de compras deve ter um bom equilíbrio entre alimentos com 
menor e maior durabilidade - Os alimentos com menor durabilidade 
podem ser adquiridos, contudo devem estar presentes em menor 
quantidade e deverão ser os primeiros a consumir; 

• Assegurar a compra de produtos frescos, como fruta e hortícolas, 
preferindo aqueles que apresentam uma maior durabilidade e/ou 
produtos congelados - Começar por utilizar os alimentos frescos e 
aqueles cuja validade esteja a terminar.

AS FRUTAS E LEGUMES CRUS 

DEVEM SER HIGIEnIZADOS, 

OU SEjA, SEMPRE LAVADOS E 

DESCASCADOS.

nÃO ESqUECER AS REGRAS 

DE ETIqUETA RESPIRATÓRIA 

DURAnTE TODO O PROCESSO DE 

PREPARAçÃO DAS REFEIçõES E A 

LAVAGEM FREqUEnTE DAS MÃOS.



10

www.appc.pt


	ALIMENTAÇÃO EM TEMPO DE COVID-19
Como manter uma rotina e alimentação saudável
	ALIMENTAÇÃO EM TEMPO DE COVID-19
Como higienizar os alimentos?
	ALIMENTAÇÃO EM TEMPO DE COVID-19
Receitas saudáveis, acessíveis e rápidas para experimentar
	IOGURTE CASEIRO
	SOPA DE GRÃO COM ABÓBORA
	SALADA de Frango e COGUMELOS
	ARROZ DE TOMATE COM LASCAS DE BACALHAU Ingredientes
	ALIMENTAÇÃO EM TEMPO DE COVID-19
Quão importante é a lista de compras?

