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Alimentação Inteligente

n  Realize 5 a 7 refeições por dia;

n  Respeite os horários das refeições;

n  evite mais de 3 horas sem comer du-
rante o dia e mais de 8 horas durante 
a noite;

n  Faça 3 refeições principais (pequeno-
-almoço, almoço e jantar) e 3 refei-
ções intermédias (meio da manhã, 
lanche e ceia);

n  mastigue os alimentos lentamente;

n  Coma 2 - 3 peças de fruta por dia re-
partidas ao longo do dia;

n  evite os hidratos de carbono de ab-
sorção rápida: açúcar, mel, compota, 
sumos de fruta, refrigerantes, doces e 
gelados;

n  evite alimentos que contenham 
muita gordura, tais como: carnes gor-

das, charcutaria, caldos de carne, fri-
tos, folhados, bolos,  natas, lacticínios 
gordos;

n  em todas as refeições devem ser in-
geridas pequenas porções hidra-
tos de carbono de absorção lenta: 
pão de mistura, batata, arroz, massa, 
leguminosas;

n  inicie o almoço e o jantar com um 
prato de sopa;

 
n  Ao almoço e ao jantar, devem ser in-

geridos salada ou legumes;

n  não abuse na ingestão de sal;
 
n  Para adoçar o café ou chá, prefira os 

edulcorantes;

n  Beba 1,5l de água por dia;

n  Desaconselham-se as bebidas alcoóli-
cas destiladas.

em vitaminas e minerais, tais como 
doces, batatas fritas e refrigerantes 
açucarados;

n  Prefira comprar sempre os alimentos 
como massa, pão, cereais, em vez de 
doces, refrigerantes açucarados;

n os alimentos “dietéticos” ou “aptos 
para diabéticos” são mais caros e 
podem não ser assim tão saudáveis, 
podendo ser ricos em gordura e sal.

Planeie as suas refeições  
com tempo

n  Dedique tempo a planear as refeições 
da semana. Planear, pode ajudar a 
poupar tempo, stress e idas extra ao 
supermercado;

n  não vá ao supermercado com fome, 
evitando comprar alimentos com 
menor qualidade nutricional.

Na hora das compras

n  Compre apenas os alimentos que 
constam na sua lista de compras;

n  evite comprar alimentos com ele-
vado valor energético e baixo teor 


