
Os	  nossos	  conselhos	  
para	  um	  Natal	  Feliz!	  	  



Origem do Natal e o 
significado da 
comemoração 

O	  Natal	  é	  a	  época	  em	  que	  é	  comemorado	  o	  
nascimento	  de	  Jesus	  Cristo	  nos	  países	  Católicos.	  	  

	  

Nos	  primeiros	  séculos	  depois	  de	  Cristo,	  o	  Natal	  era	  
comemorado	  em	  várias	  datas	  diferentes	  pois	  era	  

desconhecida	  a	  data	  exata	  do	  nascimento	  de	  Jesus.	  



Foi	  somente	  no	  século	  IV	  que	  o	  25	  de	  dezembro	  foi	  
estabelecido	  como	  data	  oficial	  de	  comemoração.	  

	  	  

Na	  Roma	  AnKga,	  o	  25	  de	  dezembro	  era	  a	  data	  em	  que	  
os	  romanos	  comemoravam	  o	  solsMcio	  de	  Inverno.	  	  
Acredita-‐se,	  por	  isso,	  que	  haja	  uma	  relação	  deste	  

facto	  com	  a	  oficialização	  da	  comemoração	  do	  Natal.	  

Origem do Natal e o 
significado da 
comemoração 



As	  anKgas	  comemorações	  de	  Natal	  costumavam	  
durar	  até	  12	  dias,	  pois	  este	  foi	  o	  tempo	  que	  levou	  
para	  os	  três	  reis	  Magos	  chegarem	  até	  à	  cidade	  de	  

Belém	  para	  entregar	  os	  presentes	  ao	  menino	  Jesus.	  

Origem do Natal e o 
significado da 
comemoração 

Atualmente,	  as	  pessoas	  costumam	  montar	  as	  árvores	  
e	  outras	  decorações	  natalícias	  no	  começo	  de	  

dezembro	  e	  desmontá-‐las	  até	  12	  dias	  após	  o	  Natal.	  



A época natalícia, com 
tudo o que tem de bom, 

leva-nos a cometer alguns 
excessos… excessos 
esses que é possível 

contornar!  
 

Não acredita? 

Aqui	  ficam	  algumas	  sugestões	  do	  Gabinete	  
de	  Nutrição	  da	  APPC	  	  



Que refeição? 



Nesta	  época,	  como	  em	  qualquer	  outro	  dia,	  não	  
se	  esqueça	  do	  que	  faz	  bem!	  	  

	  

Prefira	  os	  cozidos,	  os	  grelhados	  e	  assados	  com	  
pouca	  gordura!	  

	  	  

Quando	  optar	  pelos	  fritos,	  escorra	  muito	  bem	  e	  
uKlize	  o	  papel	  absorvente!	  



Não	  abandone	  os	  horMcolas!	  	  

Seja	  na	  sopa	  (que	  o	  vai	  ajudar	  a	  ficar	  quenKnho)	  
ou	  no	  prato	  principal,	  cozidos	  ou	  em	  salada,	  vão	  

ajudá-‐lo	  a	  cometer	  menos	  excessos!	  	  

Esqueça	  o	  sal,	  enfeite	  o	  sabor	  do	  seu	  prato	  com	  
azeite	  e	  ervas	  aromáKcas,	  o	  tempero	  de	  eleição!	  



E	  porque	  não	  experimentar	  uma	  nova	  receita?	  

A	  Associação	  Portuguesa	  dos	  Nutricionistas,	  no	  
seu	  e-‐book	  de	  Natal,	  oferece-‐lhe	  a	  seguinte	  

sugestão:	  

Sopa	  de	  Tomate,	  Ervilhas	  e	  Pinhões!	  



Ingredientes	  (para	  6	  pessoas)	  
300g	  Chuchu	  
200g	  Cenoura	  
300g	  Tomate	  

150g	  Couve	  branca	  
5ml	  Azeite	  

20g	  Pinhões	  
150g	  Ervilhas	  	  

•  Descascar	  e	  cortar	  em	  cubos	  pequenos	  o	  chuchu	  e	  as	  cenouras.	  

•  Colocar	  numa	  panela	  com	  água	  previamente	  aquecida.	  

•  Limpar	  e	  cortar	  o	  tomate	  e	  a	  couve	  branca	  e	  adicionar	  à	  panela.	  

•  À	  parte	  cozer	  as	  ervilhas.	  	  
•  Quando	  prontas	  coar	  a	  água	  da	  cozedura	  e	  adicioná-‐la	  à	  sopa.	  
•  Quando	  a	  sopa	  esKver	  pronta	  desligar	  e	  adicionar-‐lhe	  o	  azeite	  e	  passá-‐la.	  	  
•  Juntar	  as	  ervilhas.	  
•  No	  momento	  de	  servir,	  colocar	  em	  cada	  prato	  uma	  porção	  de	  pinhões.	  



Que 
sobremesas 
ou doces? 



Opte	  por	  cozinhar	  os	  seus	  próprios	  doces	  de	  
natal	  em	  vez	  de	  os	  comprar	  já	  feitos…	  

	  

(e	  porque	  não	  reunir	  a	  família	  para	  ajudar?)	  

	  

…	  dessa	  forma,	  poderá	  controlar	  a	  quanKdade	  
de	  açúcar	  e	  gordura	  que	  coloca	  nos	  doces.	  	  



As	  opções	  passam	  por	  reduzir	  estas	  quanKdades,	  
ou	  subsKtuir	  por	  equivalentes	  menos	  calóricos,	  

como	  as	  opções	  light.	  	  

	  

Evite	  também	  uKlizar	  várias	  vezes	  o	  mesmo	  óleo	  
na	  confeção	  destes	  doces.	  



Para	  a	  população	  com	  paralisia	  cerebral,	  o	  
baixo	  peso	  deve-‐se,	  geralmente,	  a	  gastos	  
metabólicos	  aumentados	  por	  distonia	  e	  

ingestão	  energé=ca	  inadequada,	  por	  vezes	  
potenciada	  por	  situações	  de	  mal	  absorção	  ou	  

disfagia.	  

Os	  doces	  natalícios	  à	  base	  de	  leite	  e	  ovos	  poderão	  
ser	  adequados	  para	  situações	  de	  baixo	  peso!	  Estes	  

alimentos	  são	  ricos	  em	  proteínas	  de	  alto	  valor	  
biológico.	  Se	  moderar	  a	  quanKdade	  de	  açúcar	  
refinado	  e	  gordura,	  terá	  a	  sobremesa	  perfeita!	  



E	  que	  tal	  umas	  brincadeiras	  com	  
as	  saborosas	  frutas	  da	  época,	  
como	  a	  romã?	  É	  só	  dar	  asas	  à	  

imaginação...	  	  



Que aperitivos? 



Na	  população	  com	  paralisia	  cerebral,	  um	  dos	  
problemas	  alimentares	  mais	  comuns	  é	  a	  

obs=pação.	  

Sabia	  que	  os	  frutos	  secos,	  tão	  Mpicos	  desta	  época,	  
têm	  um	  elevado	  teor	  em	  fibra?	  

	  
Apesar	  de	  serem	  mais	  açucarados,	  mantenha-‐os	  

entre	  as	  hipóteses	  de	  aperiKvos	  no	  seu	  Nata!	  



Que bebidas? 



	  

Prefira	  a	  água,	  as	  infusões	  e	  chás	  ou	  saborosos	  

sumos	  de	  fruta	  feitos	  por	  si.	  

Modere	  o	  consumo	  de	  
bebidas	  alcoólicas!	  	  

	  



O Gabinete de 

Nutrição deseja a  

todos votos 

nutritivos 

 e saudáveis de 

Boas Festas. 

Informação	  elaborada	  por	  Rita	  Sousa,	  Nutricionista	  
estagiária,	  sob	  supervisão	  da	  Dra.	  Maria	  Antónia	  Campos	  


