
Apoio:

1) Faça, pelo menos, três refeições (café da manhã, almoço e jantar) e dois lanches saudáveis por dia. 
Não pule as refeições e não exagere na quantidade.

2) Coma diariamente, pelo menos, três porção de legumes e verduras como parte das refeições 
( ex: 3 colheres de sopa de cenoura crua, 4 fatias de um tomate médio, 4 fatias de beterraba cozida) e, 
três porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches (ex: 1 unidade média de banana, laranja, ou 
maçã, ½ de mamão papaia, 8 unidades de uvas).

4) Coma feijão com arroz todos os dias, ou pelo menos cinco vezes por semana.

3) Inclua diariamente seis porções do grupo dos cereais, como arroz (4 colheres de sopa), ou farinha de 
milho (4 colheres de sopa) ou farinha de aveia (2 colheres de sopa); ou  tubérculos como a batata (1 e ½ 
unidade cozida); ou raízes como mandioca/macaxeira/aipim (4 colheres de sopa do alimento cozido), ou 
2 fatias de pão de forma (normal ou integral, ou 1 unidade de pão francês. Dê preferência aos grãos integrais 
e aos alimentos na forma mais natural.

5) Consuma diariamente três porções de leite e derivados (ex: 1 copo duplo de leite desnatado, 1 pote de 
iogurte, 1 fatia grande queijo frescal) e, uma porção de carnes ou aves ou peixes ou ovos (ex: 1 bife de boi ou 
frango médio, 2 ovos cozidos). Retirar a gordura aparente das carnes e a pele das aves antes do preparo torna 
esses alimentos mais saudáveis. 

6) Consuma no máximo uma porção de óleos vegetais (1 colher de sopa)  azeite (1 colher de sopa)  e  
margarina/manteiga  (1/2 colher de sopa).

7) Evite refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas doces e 
outras guloseimas. Coma-os no máximo 2 x por semana.

8) Diminua a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da mesa. 

9) Beba água, entre seis e oito copos por dia. Dê preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições.

10) Evite as bebidas alcoólicas e o fumo.
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