
É um estilo de vida que tem a sua origem nas tradições e
na cultura dos países banhados pelo Mar Mediterrânico ou
que dele sofreram influências, como é o caso de Portugal.
A Dieta Mediterrânica tem associado um modelo alimentar
completo e equilibrado com inúmeros benefícios para a
saúde e qualidade de vida.

Consome frutas e produtos da horta local, frescos e da época.

Consome azeite como principal fonte de gordura.

Prefere alimentos de origem vegetal em vez de animal.

Opta por ingredientes simples, cozinhados de forma simples.

Escolhe a água como principal bebida ao longo do dia.

Consome mais peixe e menos carnes vermelhas.

Consome moderadamente laticínios (leite, iogurte e queĳo).

Utiliza ervas aromáticas para temperar e reduza a quantidade de sal.

Recorta, guarda na tua carteira e usa-os nas compras.
Está atento aos rótulos dos alimentos! Tem atenção aos prazos

de validade, lista de ingredientes.

Semáforo nutricional

O que é a Dieta Mediterrânica?

Conhece os Principios da Dieta Mediterrânica:

Segue as nossas 10 dicas para poupares tempo e dinheiro
Segue estas dicas: Sabes como planear ementas semanais?

Escolhe o teu Prato Certo... e não esqueças que:

Como comprar

Como armazenar

Como cozinhar

Descobre todas as dicas em
www.pratocerto.pt

Faz uma base de sopa para 1 semana e congela-a ou guarda-a no
frigorífico em porções. Adiciona em cada dia, uma verdura diferente;

Reaproveita as sobras de vegetais, ossos e espinhas e faz um caldo
aromático para dar sabor aos teus cozinhados, em substituição do sal;

Experimenta novas formas de cozinhar, nomeadamente a pressão,
vapor, caldeiradas e estufados. Permitem usar uma variedade maior de
alimentos impedindo a perda de vitaminas e minerais na cozedura.

Utiliza ervas aromáticas para substituir o sal, as aromáticas frescas
devem ser adicionadas no final, deixam um sabor mais intenso.

Aproveita a água da cozedura dos hortícolas para fazer arroz ou
massa.

Não vás às compras com fome, compra apenas o que necessitas de
acordo com a lista elaborada previamente.

Compra, sempre que compense, diretamente ao produtor ou nos
mercados ou feiras locais. Em geral são mais frescos;

Os produtos frescos devem ser adquiridos semanalmente, dando
preferência aos produtos da época, em geral mais acessíveis.

Sempre que possível, compra os produtos secos (feĳão, grão,
massa...) e embalados (congelados, leite, etc.) necessários para o mês;

Consulta os folhetos promocionais e escolhe os produtos
alimentares em promoção, sempre de acordo com a lista de compras.

Faz da tua refeição um momento agradável e de convívio.

01 - Estabelece um orçamento semanal para a alimentação;

02 - Faz uma lista do que tens na despensa e no frigorífico;

03 - Faz a tua ementa semanal (refeições principais e intermédias);

04 - Prepara o máximode refeições em casa;

05 - Tem semprepresente a sopa e hortícolas;

06 - Escolhe frutas e produtos hortícolas frescos e da época;

07 - Alterna os pratos de carne, peixe, ovos e vegetarianos;

08 - Varia os acompanhamentos;

09 - Prevê a utilização das sobras para preparar outras refeições;

10 - Segue uma lista de compras quando fores adquirir alimentos.

1/2
Hortícolas

1/4
Cereais e

derivados/
tubérculos

1/4
Carnes/

pescado/ovo/
leguminosas

Na despensa (local seco, sem humidade, temperatura ambiente):
Aqui deves guardar os produtos secos, não perecíveis, como a

massa, arroz, cereais, conservas, leguminosas secas, especiarias, frutos
secos, óleos, azeites e vinagres.

No frigorífico (entre os 0 e 4ºC):
Aqui deves guardar os alimentos frescos e alimentos cozinhados ou

outras carnes que podem ficar no frigorífico até 3 dias. O peixe fresco ou
carne picada devem ser conservados no frigorífico até ao máx. de 1 dia.

No Congelador (-18 ºC):
Existem diferentes tempos de conservação para diferentes grupos de

alimentos. Tem em atenção o tipo e número de estrelas do congelador
para aproveitar ao máximo a gestão e conservação dos teus alimentos.

▷ Deves comer 400gr de frutas e legumes por dia:

2 X + 3 X = 400gr

▷ Deves comer leguminosas 2 vezes (ou mais) por semana:

▷ Deves beber pelo menos 8 copos de água por dia

▷ Deves colocar SAL e usar ERVAS AROMÁTICAS

◦ Chícharo
◦ Fava
◦ Ervilha

◦ Feijão
◦ Grão
◦ Lentilha



Descubreemwww.pratocerto.ptosprodutoresmaispertodeti.

Cofinanciado por:

Investidores Sociais
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O que é o Prato Certo?
Oquetememcomuma

AlimentaçãoeaSustentabilidade?
Porquêconsumir
localesazonal?

Faz as escolhas certas à mesa! Esta é a mensagem que pretendemos
fazer chegar a toda a comunidade, ajudando as pessoas a realizar de forma
informada as escolha alimentares no seu dia-a-dia através de uma alimentação
Saborosa, Saudável e Económica, inspirada nos princípios da Alimentação
Mediterrânica.

O que fazemos?

▶ Dinamizamos ações de Educação Alimentar:
▷ Nas escolas - alunos;
▷ Para os avós - séniores ativos;
▷Grupos vulneráveis;
▷Comunidade em geral.

▶ Capacitamos e damos apoio técnico:
▷ Professores e comunidade educativa;
▷ Cuidadores;
▷ Facilitadores.

▶ Criamos receitas inspiradas na sazonalidade e na produção local;
▶ Planificamos Ementas Semanais para poupar tempo e dinheiro;
▶ Trabalhamos em rede à volta do estilo de vida mediterrânico.

Descobre tudo sobre nós em www.pratocerto.pt

+saboroso
+saudável
+económico

FAZasescolhas
CERTASàmesa !

Investidores Sociais

Promotor

Comastuasescolhasalimentaresbaseadas
noestilodevidaMediterrânico,estása
contribuirativamenteparamuitosdosObjetivos
deDesenvolvimentoSustentáveldasNações
Unidas(ODS),contribuindopara:

▷diminuirassituaçõesdefomeedepobreza;
▷melhoraraqualidadedevidaeasaúde;
▷estimularmodelosdeprodução/consumo,

comunidadesecidadesmaissustentáveis;
▷protegeravidaterresteenosoceanos;

aumentarabiodiversidade;
▷contribuirparaatenuarasalterações

climáticas.

Descobre aqui como ter uma...

www.pratocerto.pt

+ambiente
◦usodeáguaadequado;
◦sistemasprodutivosamigosdoambiente;
◦menosenergiagastaentrelocaldeproduçãoaoconsumofinal.

+economialocal
◦menosdesperdícios;
◦promoveosprodutoreslocais;
◦muitomelhorrelaçãopreço-qualidade;
◦promoveacriaçãodeempregos.

+identidadeterritorial
◦proteçãodapaisagemedabiodiversidade;
◦diminuiçãodadesertificaçãodosmeiosrurais;
◦preservaçãodaculturagastronómicadaregião;
◦passagemdoconhecimentodasgeraçõesantigasparaasatuais.
◦orgulhonaherançaculturalepreservaçãodacultura
gastronómicadaregião

+saúde
◦produtosmaissaborososenutritivos
◦nutrientesmaisdisponíveis;
◦menosfertilizanteseantibióticos.


