
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Boletim de AlimentAÇÃO

                                 Coma devagar e desfrute dos sabores e do momento;
                          Coma em locais tranquilos, limpos e confortáveis;
         Coma em companhia: uma refeição com a família, amigos e colegas de trabalho ou escola
sempre é mais gostosa e saudável;
         Envolva-se nas atividades domésticas relacionadas à alimentação: ajude no preparo das
refeições (e com a louça suja também, hein?!)

     Muitos reduzem a alimentação adequada e saudável apenas ao consumo isolado de
nutrientes adequados. A ingestão de nutrientes adequados faz parte da alimentação adequada e
saudável, mas ela vai além. Não se deve definir um alimento com base restritamente ao nutriente
que ele fornece. Muitos outros aspectos envolvem a melhor compreensão do ato de comer,
desde a escolha e preparo do alimento até o consumo, abarcando todos os sentidos que isso
representa.
         Assim, a alimentação adequada e saudável está baseada também na interação entre os
nutrientes, nas combinações entre alimentos e na sua diversidade, suas formas de preparo, de
como e com quem se come, onde se adquire, em se evitar os alimentos ultraprocessados
(sempre de olho nos rótulos), das características sociais e culturais envolvidas nas práticas
alimentares.
          Os Guias Alimentares do Ministério da Saúde ressaltam a regra de ouro para a alimentação
adequada e saudável que consiste em " preferir sempre alimentos in natura  ou minimamente
processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados."
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Alimentação adequada e saudável e o
consumo de frutas e hortaliças

Mas o que é uma alimentação saudável?

Para se ter uma alimentação saudável

Dê preferência para alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas,
hortaliças, cereais integrais, leguminosas, sementes e muitos outros! Esses alimentos não
passaram por alterações industriais e por isso apresentam mais nutrientes!
Limite o consumo de alimentos processados ou ultraprocessados, como biscoitos, salgadinhos,
refrigerantes etc. Esses alimentos oferecem menos nutrientes, muitos aditivos químicos e por
isso devem estar em menor quantidade ou devem ser evitados na sua alimentação!



Por que consumir frutas e
hortaliças?

Vai uma dica?

Ingredientes do Macarrão de Sêmola de Trigo: sêmola de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, corantes naturais (cúrcuma e urucum).

O consumo adequado de frutas e hortaliças
auxilia na prevenção de doenças crônicas não
transmissíveis, como diabetes, hipertensão,
obesidade e câncer.

Mas, quanto de frutas e hortaliças
eu preciso consumir?
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) recomenda o consumo de pelo
menos                              por dia de
frutas e hortaliças, o que significa
consumir em média 5 (cinco)
porções por dia.

Você sabia?

A Pesquisa Nacional de Saúde
do Escolar (PeNSE), realizada em

2019 pelo IBGE, trouxe
informações sobre as

características básicas, incluindo o
consumo alimentar dos escolares

de escolas públicas e privadas,
entre 13 e 17 anos.

Foi observado um baixo
percentual de escolares que
consumiram frutas frescas,

verduras e legumes nos dias
anteriores à pesquisa, sendo
superado pelo percentual de
escolares que consumiram

guloseimas doces. Por isso, é
muito importante incentivar, desde
a introdução alimentar em bebês,
o consumo de frutas e hortaliças,
promovendo a formação de bons
hábitos alimentares para toda

vida.

Se você quer manter um peso saudável e uma
vida com mais saúde, é muito importante o
consumo de frutas e hortaliças em todas as
faixas etárias!

VEJA UM EXEMPLO:  o macarrão instantâneo (ou comumente chamado de
"miojo") pode ser substituído pelo macarrão de sêmola de trigo. Os dois permitem
preparações semelhantes, mas veja a diferença na quantidade de ingredientes:

As frutas e hortaliças são fontes de vitaminas,
minerais e fibras, que são essenciais para o
bom funcionamento do nosso organismo,
incluindo nosso sistema imunológico e saúde
intestinal.

Ingredientes do Macarrão Instantâneo: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, sal, reguladores de acidez carbonato de potássio e carbonato
de sódio, estabilizantes tripolifosfato de sódio, pirofosfato tetrassódico e fosfato de
sódio monobásico e corante sintético idêntico ao natural betacaroteno

400 gramas

Existem alimentos que consumimos no nosso dia a dia e
que podem ser facilmente substituídos por opções

semelhantes em textura e sabor, mas que possuem menos
aditivos e são mais naturais.



Deixe as frutas e hortaliças imersas na
solução por 15 minutos.

    As FRUTAS são uma ótima opção para sobremesa após as refeições
maiores (almoço e jantar). Laranja, abacaxi, mamão, entre outras, ajudam
na digestão, sabia? Afinal, uma laranja depois de uma feijoada cai muito

bem, não é mesmo?
  As FRUTAS são ótimas opções para lanches entre as refeições

maiores. Você pode comer com outros alimentos, como cuscuz, tapioca,
iogurte, aveia, granola... Use sua imaginação!

   Lanchinho fácil: leve uma FRUTA de fácil consumo, como banana,
maçã, tangerina, para a escola ou trabalho.

   Experimente comer hortaliças de diferentes formas: folhosas, cozidas,
raladas, purês...

   Varie nas cores! Quanta mais cores, mais rica em nutrientes vai ser sua
alimentação!

Dicas para comer mais frutas e hortaliças!

Quer economizar e ainda comer bem?

Compre em feiras
de produtores locais!

 
Assim você garante frutas e
hortaliças mais frescas, com

melhor qualidade e por um preço
mais acessível!

E dessa forma você ainda vai
incentivar e ajudar os produtores

da sua comunidade!

Dê preferência para frutas e
hortaliças da época!

 
Frutas e hortaliças que estão em

safra são mais fáceis de produzir e
estão mais disponíveis no

mercado. Assim, você terá frutas e
hortaliças por um preço menor e

com mais qualidade.

Lembre-se de higienizar suas frutas e hortaliças!
Lave cada fruta ou hortaliça, uma por vez,

folha por folha, em água corrente.

Adicione 1 colher de sopa (15 mL) de água
sanitária a 2,5% para cada 1 litro de água em

um recipiente.

Retire e enxágue em água corrente.

Caso você use
hipoclorito de
sódio, siga as

instruções
contidas no

rótulo do
produto!

*imagens retiradas do Guia Alimentar
para População Brasileira (MS, 2014)
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