
Dieta Mediterrânica 
um padrão de 

alimentação saudável  ⇒ Confeções simples e económicas, 
como  sopas, cozidos, ensopados 
e caldeiradas; 

⇒ Elevado consumo de produtos 
de origem vegetal em detrimento 
do consumo de alimentos de 
origem animal; 

⇒ Ingestão de hortofrutícolas sazo-
nais, produzidos localmente e 
frescos; 

⇒ Uso de azeite como principal 
fonte de gordura; 

⇒ Consumo moderado de lacticí-
nios; 

⇒ Utilização de ervas aromáticas 
em detrimento do sal; 

⇒ Consumo frequente de pescado 
e baixo consumo de carnes ver-
melhas; 

⇒ Ingestão baixa a moderada de 
vinho e apenas nas refeições 
principais; 

⇒ Água como principal bebida ao 
longo do dia; 

⇒ Hora das refeições principais, 
como momento de prazer e con-
vívio social. 
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NOME DA EMPRESA 

Dieta Mediterrânica um padrão de alimentação saudável  

A Dieta Mediterrânica teve a sua ori-
gem nos países banhados pelo Mar 

Mediterrâneo ou que por estes são 
influenciados; 

A palavra “dieta” deriva do termo 

grego “diaita” que significa estilo de 
vida equilibrado.  

A Roda dos Alimentos  

 

Em Portugal, é utilizada a Roda dos 
Alimentos como guia alimentar para 

uma alimentação saudável, baseada em 
orientações da dieta mediterrânica.  

Dieta Mediterrânica e saúde  
 
 
 

⇒ Ancel Keys foi o investigador ame-
ricano responsável pela divulgação 
da Dieta Mediterrânica; 

 
⇒ Verificou que na bacia do Mediter-

râneo, o aparecimento de enfartes 
do miocárdio era menor em rela-
ção a outras zonas, onde o consu-
mo de gordura saturada era mais 
elevado;  

 
⇒ Esta relação despertou o interesse 

do investigador, tendo concluído 
que tal associação se deveria ao 
tipo de alimentação, nomeadamen-
te, a gordura consumida nestes paí-
ses ser o azeite. 

. Tostas Mediterrânicas  
 
Ingredientes: 100g de tomate cherry; 1 dente de 

alho; 1 cebola roxa média; 1 pimento vermelho 

pequeno; ½ curgete; ½ pepino; 1 colher de sopa 

de azeite; 1 colher de sobremesa de vinagre de 

vinho branco; 3 a 4 folhas de manjericão; pimenta 

preta q.b. e 4 fatias finas (de 50g)  de pão saloio. 

Preparação:  Lave o tomate cereja, corte-o em 

quartos e coloque numa tigela. Descasque o alho e 

a cebola, pique-os finamente e junte-os ao tomate 

cereja. Lave o pimento, retire as sementes e as 

películas brancas, corte-o em cubos pequenos e 

coloque na tigela. Lave a curgete e o pepino e tire 

a maior parte da casca ao pepino. Pique a curgete 

e o pepino em cubos pequenos e coloque-os na 

tigela. Tempere com sal, adicione o azeite e o vi-

nagre. Misture as folhas de manjericão grosseira-

mente picadas e pimenta preta moída na altura. 

Misture tudo muito bem. Torre levemente as fati-

as de pão na torradeira e adicione o preparado ao 

pão. 
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