Conheça os novos 10 passos
para a Alimentação Saudável

1

Comer alimentos “in natura” ou minimamente processados. Esta é a base
da alimentação saudável: frutas, verduras, legumes, cereais, ovos,
carnes/peixes e leites/derivados. Todos frescos.

Utilizar em pequenas quantidades óleos, gorduras, sal e açúcar ao
temperar e cozinhar alimentos ou ao preparar receitas.
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Limitar o consumo de alimentos processados, como produtos enlatados,
conserva e compotas.

Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados como biscoitos recheados,
guloseimas, refrigerantes e refrescos.
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Desenvolver, exercitar e compartilhar habilidades culinárias com
familiares, amigos e vizinhos.

Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que merece no
seu dia-a-dia.
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Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre
que possível, na companhia de amigos ou familiares.

Fazer compras em locais que tenham variedades de alimentos “in natura”
ou minimamente processados.
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Dar preferência, quando for comer fora de casa, aos locais que servem
refeições feitas na hora.
Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre
alimentação exibidas nos meios de comunicação e redes sociais.
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Saiba diferenciar os tipos
de alimentos
Alimentos “in natura”: obtidos diretamente de
plantas ou de animais e que não tiveram qualquer
alteração após deixar a natureza. Exemplos:
legumes, verduras, frutas, ovos, carnes e peixes
frescos.
Alimentos minimamente processados: “in natura”
que passaram por processos de limpeza, retirada de
partes não comestíveis ou indesejáveis e sem adição
de sal, açúcar, óleos ou conservantes artificiais.
Exemplos: leite pasteurizado, frutas e legumes
picados ou descascadas e grãos.

Alimentos processados: fabricados pela
indústria com adição de sal ou açúcar ou
conservantes para aumentar a duração e
exacerbar o sabor. Exemplos: pães, enlatados,
conservas, compotas e queijos.
Alimentos
ultraprocessados:
produtos
industrializados feitos a base de óleos, gorduras,
açúcar, gorduras hidrogenadas ou substâncias
produzidas em laboratório como corantes,
aromatizantes e aditivos que tornam os
produtos mais atrativos e saborosos. Exemplos:
refrigerantes,
sucos
artificiais,
biscoitos
recheados, guloseimas e salgadinhos de pacote.

