
 

A Roda dos Alimentos divide-se em 7 grupos, 

estando no centro a água por ser tão essencial 

à vida e por ser parte constituinte de todos os 

alimentos. Deverá consumir mais alimentos dos 

grupos maiores (como os cereais e derivados e 

tubérculos e também dos grupos dos 

hortofrutícolas) e uma menor quantidade dos 

grupos mais pequenos, como é o caso do grupo 

das gorduras e óleos. Deve ainda variar a sua 

escolha entre os alimentos pertencentes a cada 

um dos grupos. 

Receita Saudável 

Precisa de ideias? Aqui fica uma receita muito 
saudável e bem deliciosa!  

 

Esparguete com frango e legumes  

(para 4 pessoas) 

 

Vai precisar de…  

150g de esparguete, 1 curgete, 1 cenoura, 1 

tomate, 1 cebola, brócolos, peito de frango aos 

cubos, 4 colheres (sopa) de azeite, 2 dentes de 

alho e sal q.b. 

 

Lave e corte os legumes em tiras; 

Coza o esparguete em água a ferver temperada 

de sal durante 9 minutos; 

Descasque os alhos e a cebola e corte-os. Leve 

ao lume uma frigideira com o azeite, os alhos, 

as cebolas, a curgete, a cenoura, o tomate e os 

brócolos; 

Junte o frango desfiado ao conteúdo da 

frigideira, misture bem e deixe cozinhar; 

Escorra o esparguete, junte-o aos legumes e ao 

frango e misture; 
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Dicas para uma 

alimentação saudável 
 

 

O início do dia deverá 

incluir um pequeno-

almoço equilibrado e 

completo! Pode escolher 

o leite ou os seus 

derivados iogurtes e queijo, frutas ou sumos de 

frutas e os cereais integrais, seja pão ou flocos. 

 

Não faça jejuns superiores a 3h30 por dia. 

Distribua o seu dia alimentar em 5-6 refeições. 

 

É importante não comer sempre o mesmo! 

Procure variar ao máximo a sua alimentação. 

 

Inclua os hortofrutícolas 

na sua alimentação; 

deverá consumir 5 

porções destes alimentos 

por dia!  

 

Dê início à sua refeição com uma saborosa 

sopa; o seu consumo controla o apetite 

promovendo a sensação de saciedade, melhora 

o trânsito intestinal e traz benefícios como o 

controlo dos níveis de colesterol e glicemias.  

 

Procure variar entre as 

diferentes opções de 

pão, dando 

preferência às de pão 

de mistura ou integral. 

 

Reduza o consumo de carnes vermelhas, pois 

são ricas em gordura saturada prejudicial à 

saúde, preferindo as carnes brancas, como o 

frango e o peru. 

 

Dê preferência ao peixe 

em relação à carne; peixes 

como o salmão, por 

exemplo, são ricos em 

ómega-3 que trazem 

benefícios para a sua saúde. 

 

Prefira as gorduras de 

origem vegetal: o azeite, 

por exemplo, é rico em 

gordura monoinsaturada 

que é muito importante na 

prevenção de doenças cardiovasculares.  

 

Reduza ao mínimo o 

consumo de sal e o de 

alimentos ricos em 

sal. Experimente realçar o 

sabor dos alimentos com 

ervas aromáticas, especiarias e marinadas de 

vinho. 

Beba bastante água ao longo do dia 

(genericamente são recomendados 

entre 1 a 2 l por dia). Sabia que 

estar bem hidratado previne o 

cansaço e a fadiga? 

 

Utilize preferencialmente os cozidos, grelhados 

e estufados como tipo de confeção preferido. 

Diminua a quantidade de fritos e assados com 

gordura! 

 

Leia com atenção o rótulo dos alimentos para 

poder fazer escolhas mais saudáveis! Evite 

alimentos com muita gordura e açucares 

simples. Mas não seja extremista! Pode 

guardar as sobremesas doces para os dias 

especiais. 

 

Mastigue bem os alimentos!  

 

E finalmente…pratique exercício físico pelo 

menos 3x por semana!  

 

 

 

 


