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Boas razões para consumir hortofrutícolas 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Anote 

  DICA SEMANAL DE NUTRIÇÃO                                                                                          EDIÇÃO Nº 190/ 19 a 25 de abril de 2021 

dicas  

nutritivas 

Boa fonte de fibras 

alimentares, podendo 

ajudar na regulação do 

trânsito intestinal e no 

controlo do apetite. 

Baixo teor de 

gordura e baixo 

valor energético. 

Contribuem para uma 

alimentação equilibrada, plena 

em vitaminas e minerais. 

 

Fornecem 

antioxidantes. 

O consumo inadequado de fruta e hortícolas é 

considerado um dos principais determinantes das 

doenças crónicas, como as doenças cardiovasculares 

e alguns tipos de cancro. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) recomenda o consumo diário de, pelo 

menos 400g de hortofrutícolas para se usufruir dos 

efeitos protetores destes alimentos. 

Dicas para pais e educadores 

 Faça refeições a horas certas e contemple alimentos variados a nível de cores, texturas 

e paladares. 

 Inclua as crianças na compra, preparação e confeção das refeições. Convide-as a 

escolher os hortícolas e frutas para o menu semanal. 

 Seja criativo na apresentação dos pratos, use e abuse das cores dos alimentos. Lembre-

se de que os olhos também comem e dê nomes apelativos aos pratos (ex.: arroz alegre). 

 Faça das refeições um momento divertido, de descontração e de convívio da família.  

 Habitue o seu filho a comer sopa no início do almoço e do jantar. Incentive o consumo 

aliado à criatividade, como por exemplo relacionar a sopa de espinafres à “sopa do Popeye”. 

 Inclua os produtos hortícolas em 1/3 do prato, cozidos ou crus com formas divertidas 

(ex.: palitos de cenoura). 

 

Ajudam a uma adequada 

hidratação. 

Tornam as refeições mais 

coloridas, com novos 

sabores, texturas e aromas. 
Contudo, em Portugal uma grande percentagem das crianças não 

atinge estes valores. Os dados do último Inquérito Alimentar Nacional 

dizem-nos que cerca de 72% das crianças portuguesas não cumprem 

esta recomendação da OMS.  

 
Incentive o consumo de hortofrutícolas junto das 

suas crianças. Contribua para a saúde dos seus 

filhos, incentive o consumo destes alimentos!  

 https://www.revistasauda.pt/saudeAZ/Pages/SaudeAaZ.aspx?article=1398 
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Fontes: Mais frutas e hortícolas com dicas para 

encarregados de educação: 

https://alimentacaosaudavel.dgs.pt/theme/alimentac

ao-saudavel-e-dieta-mediterranica/ 
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