Vamos às Compras! 

“Roda dos Alimentos”
o nosso guia alimentar diário
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Lembra-te todos os dias de:

Lembra-te todos os dias de:

 Fazer cerca de 5 a 6 refeições, com intervalos de 2 a 3 horas;
 Comer 3 peças de fruta por dia;
 Incluir vegetais nas refeições (sopa, saladas, legumes
cozinhados )
 Preferir os cereais integrais, pois estes para além de terem
fibra, têm também mais vitaminas e minerais;
 Ingerir pelo menos 2 lacticínios por dia;
 Alternar as refeições com carne e peixe (e lembra-te dos ovos
que também podem ser uma boa opção);
 Experimentar ervas aromáticas e especiarias nos teus pratos
(vais ver que ficam muito mais coloridos e saborosos e
consegues reduzir o consumo de sal);
 E claro, beber pelo menos 1,5L de água.
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E assim terás uma alimentação
completa, variada, equilibrada e saudável! 
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Para que servem os rótulos?

Para que servem os rótulos?

Para nos informar sobre as
características dos produtos alimentares,
para conseguirmos fazer escolhas
saudáveis. E, também, para sabermos
como se devem armazenar, preparar e
consumir determinado alimento.
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Que cuidados devemos ter?

Estado do alimento ou da embalagem;
Prazo de validade;
Quantidade de gordura, açucar e sal do alimento;
Preço.
Os ingredientes apresentam-se em ordem decrescente.
Inicialmente está o ingrediente em maior quantidade.
 Se o açucar ou o sal se encontrarem nos
primeiros 3 ingredientes, esse produto alimentar
não será uma boa escolha!
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Boas compras e escolhe bem os alimentos!
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