Especial Compras
“Vá buscar o cabaz em segurança”

“Menos snacks, mais fruta”

"Planear"

• Saia de casa no dia e no horário agendado
para o levantamento do seu cabaz;
• Leve máscara
• Cumpra as distâncias de segurança
(mantenha-se no mínimo a 2 metros de
distância dos outros).

• Quando estamos mais tempo em casa, podemos
erradamente comerem mais petiscos e refeições
fora dos horários normais. O ideal será nem sequer
ter em casa alimentos e produtos ricos em gordura,
açúcar e sal, ex: bolachas, batatas-fritas, entre outros;
• Uma peça de fruta será a melhor opção,
aumentando a quantidade de vitaminas e minerais
que ingere. Coma fruta às refeições principais
como sobremesa ou ao lanche;
• Procure cumprir as recomendações diárias
de 3 a 5 porções de fruta.

• Planear aquilo que realmente precisamos de
comprar é essencial nesta fase;
• O tempo que investimos a fazer um bom
planeamento permite-nos poupar tempo nas
compras e na preparação das refeições;
• Permite-nos fazer as compras rapidamente
e em segurança - de preferência adquira os
produtos todos no mesmo local;

"Lavar e desinfetar antes de cozinhar”
• Lave bem as mãos,antes e durante a preparação
e confeção dos alimentos;
• Limpe adequadamente todas as superfícies
onde irá preparar os alimentos (bancadas/mesas);
• Lave bem os alimentos crus com água
corrente: pode-se lavar com água ou mergulhar
numa solução de 1.5L água para uma colher de
sopa de lixívia e voltar a passar por água corrente;
• Evite a contaminação entre alimentos crus
e cozinhados.

“Cá em casa aproveita-se tudo”
Frutas bastante maduras: sumos e batidos,
purés de fruta, compotas, gelados

Pão mais duro: torradas e tostas, pão ralado,
migas, açorda, pudim de pão, ensopado

Sobras de legumes, talos e algumas cascas:
sopas, arroz de legumes, purés/pastas de
legumes, caldos de legumes caseiro

“Não há poção mais mágica que
seguir uma alimentação equilibrada”
• As boas práticas de higiene e etiqueta
respiratória são a melhor maneira de prevenir a
infeção por SARS-CoV-2.
• Não existe nenhum alimento específico ou
suplemento alimentar que possa prevenir a COVID-19.
• Para garantir o normal funcionamento do sistema
imunitário é necessária uma alimentação
equilibrada e variada.

Sobras de postas de peixe ou carne:
desfiado em saladas, arroz, empadão,
omeletes, sandes, croquetes/rissóis

"Já bebeu água?"
A quantidade diá ria deve variar entre 1,5 a 2 litros
de á gua, no mı́nimo, o que equivale a cerca de 8
copos de á gua. A oferta frequente de á gua e em
pequenas quantidades ao longo do dia é essencial.
As á guas aromatizadas e as infusõ es podem ser
opç õ es a considerar, preferencialmente sem
adiç ã o de aç ú car.

“Comprar sem tossir”
• Cumprir as distâncias de seguranç a;
• Higienização adequada das mã os antes
e depois da ida às compras;
• Evitar o manuseamento dos alimentos a nã o
ser para colocar no carrinho de compras;
• Trazer o seu próprio saco reutilizável
previamente higienizado e desinfetado), reduz a
probabilidades de tocar em mais superfícies e
utilizar menos sacos de plástico.

“De olho nos prazos de validade”
• No momento das compras tenha em atenção aos
prazos de validade. Os alimentos com menor
durabilidade podem ser adquiridos, contudo devem
estar presentes em menor quantidade e deverão
ser os primeiros a consumir;
• Prefira os alimentos com mais duração como os
congelados, os enlatados e as leguminosas secas;
• Tenha em atenção que os prazos de validade
são para os alimentos antes de as embalagens
serem abertas. Poderá também encontrar
indicações no rótulo sobre onde e até quando os
conservar depois de serem abertos.

Siga estas dicas:

Com este folheto está disponivel mais informação:

"Faça a sua ementa semanal"
primavera/verão/outono/inverno

Agora que já tem o cabaz vamos
organizar as refeições:
● Guardar adequadamente os alimentos na
despensa, frigorífico e/ou congelador;

Tenho um cabaz!!!
e Agora...?

● Fazer uma lista dos alimentos que vieram
no cabaz e os que tem em casa;
● Fazer um plano de refeições semanal
(refeições principais e intermediárias);
● Ter sempre presente a sopa e os produtos
hortícolas como acompanhamentos;
● Escolher as frutas para sobremesa das
refeições principais ou a acompanhar no
lanche;
● Alternar os dias que come pratos de carne,
peixe, ovos e leguminosas
(grão,feijão,ervilhas);
● Variar os acompanhamentos (arroz, massa,
batata);
● Prever a utilização das sobras para
preparar outras refeições;

Dicas para uma
Alimentação Saborosa, Saudável e Económica
com o seu cabaz!

