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Introdução
Através deste e-book a Direção Regional da Saúde pretende fornecer aos açorianos, alguns conselhos úteis numa
eventual situação de quarentena ou de interrupção no fornecimento de bens ou serviços essenciais tais como o fecho
de supermercados. Estes conselhos serão relativos aos alimentos a ter em casa numa das situações descritas acima,

como os armazenar corretamente e uma sugestão de planificação de refeições.
Em qualquer uma destas situações, deve assegurar que na sua despensa se encontram alimentos pertencentes a todos
os grupos da roda dos alimentos, nomeadamente, cereais, derivados e tubérculos; hortícolas; fruta; leite e derivados;
carne, pescado e ovos; leguminosas; gorduras e óleos. Desta forma é possível a manutenção de uma alimentação
saudável e equilibrada durante este período.
Devem ser privilegiados alimentos que apresentem uma maior capacidade de conservação, nomeadamente enlatados,
produtos secos e congelados. No caso dos produtos frescos, estes devem ser refrigerados, bem como outros alimentos

e/ou refeições que assim o exijam.
Sugere-se a elaboração de pratos que permitam, confecionar refeições para mais do que uma vez. Destacam-se as
caldeiradas, jardineiras, cataplanas, ensopados, entre outros.
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O que ter na despensa?
Como referido, anteriormente, é importante estar preparado de forma consciente e controlada, preferindo alimentos com

uma maior conservação. Nesse sentido, destacam-se os seguintes alimentos a ter na sua despensa:
- Enlatados: atum, sardinhas, cavala, fruta, leguminosas

- No caso de ter crianças:

(ervilhas, feijão, grão-de-bico, milho, lentilhas), legumes;

- Leite em pó, farinha láctea e não láctea;

- Alimentos secos: arroz, massa, tostas, bolachas, cereais de

- Boiões de fruta e de refeição;

pequeno-almoço, leguminosas secas;

- Congelados: legumes, preparados para sopa, carnes,

- Fruta com maior capacidade de conservação (maça, pera,

peixe;

laranja, tangerina);

- Azeite;

- Fruta desidratada (figos secos e uvas-passas, maça, pera,

- Temperos e ervas aromáticas;

ananás, entre outras);

- Sumos de fruta, chás, água;

- Frutos gordos e sementes (nozes, amêndoas, cajus,

- Leite UHT;

amendoins, sementes de girassol ou abóbora);

- Café;

- Hortícolas com maior capacidade de conservação

- Farinha;

(brócolos, couves, cenoura, abóbora, cebola e alho);

- Açúcar;

- Batatas;

- Sal.
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Armazenamento - Enlatados
Os produtos enlatados, têm como grande vantagem o facto de, na sua maior parte, estarem prontos a ser consumidos
podendo ser englobados em inúmeros pratos.

No entanto, estes apresentam regras de conservação específicas:
-

As latas devem ser conservadas num local fresco e seco, ao abrigo da luz;

-

Devem ser armazenadas mediante a sua data de validade (os enlatados com maior data de validade devem estar

atrás e os que apresentam datas de validade inferiores devem estar à frente);
-

Caso as latas se apresentem oxidadas, amolgadas ou opadas (inchadas), o seu conteúdo não deverá ser consumido,
uma vez que poderá estar impróprio para o consumo;

-

Depois de abertas, e caso não utilize o seu conteúdo imediatamente, transfira-o para um recipiente de vidro ou de
outro material próprio para armazenar alimentos, conservando os alimentos no frigorífico durante um período
máximo de 3 dias.
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Armazenamento - Frigorífico
Os alimentos que necessitam de refrigeração, devem estar devidamente acondicionados e tapados. Não deve encher
excessivamente o seu frigorífico, possibilitando, deste modo, a existência de uma adequada circulação de ar frio entre os
alimentos.
Zona superior (zona mais fria) – iogurtes, queijo, natas,
compotas e alimentos já cozinhados (estes alimentos devem ser
conservados em recipientes adequados e fechados; não os
coloque ainda quentes no frigorifico).
Zona intermédia – carne e pescado, fiambre e outros produtos
de charcutaria, conservas abertas e produtos de pastelaria.
Prateleira inferior – produtos em fase de descongelação (estes
alimentos devem estar acondicionados em recipientes que evitem
o derrame de líquidos resultantes do processo de descongelação).
Gavetas inferiores – Hortícolas, fruta e leguminosas

frescas.
Porta do frigorífico – manteiga, margarina, leite, agua...
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Descongelação
A congelação é um dos métodos de conservação de alimentos particularmente importante em casos de quarentena,
uma vez que nos permite conservar alimentos durante um maior período de tempo.
Neste sentido, uma correta descongelação de alimentos revela-se ainda mais importante, permitindo a garantia da
segurança alimentar das refeições.

Como realizar uma correta descongelação de alimentos?
•

A descongelação deve ser gradual e feita na prateleira mais baixa do frigorífico, não devendo o período de
descongelação ser superior a 24 horas.

•

Após o processo de descongelação, deve ser evitado o contacto entre o alimento e o seu exsudado (líquido de

escorrimento que sai do alimento durante o processo de descongelação). Para tal, o alimento deve ser retirado da
sua embalagem e colocado num recipiente adequado para a descongelação (p.ex. caixa de plástico ou inox).
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Descongelação
Quando na impossibilidade de realizar os procedimentos anteriormente descritos, devem ser adotados os seguintes:
•

Os alimentos nunca devem ser descongelados à temperatura ambiente, quando for necessário cozinhar de
imediato, estes podem ser submersos em água fria, devendo estar protegidos e evitando o contacto direto entre o

alimento e a água. O tempo neste método de descongelação não deve ser superior a 2 horas;
•

A descongelação pode também ser realizada no micro-ondas em modo de descongelação.

Não esquecer que:
- uma vez descongelados, os alimentos não devem ser novamente congelados, exceto se cozinhados entretanto;

- antes dos alimentos serem utilizados devem estar completamente descongelados.
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Arrefecimento de sobras
Quando os alimentos confecionados não são consumidos de imediato, devem ser arrefecidos o mais rapidamente
possível.

Como proceder ao arrefecimento?
Depois de confecionados, os alimentos devem ser deixados à temperatura ambiente antes de serem colocados no
frigorífico ou congelador, contudo, este período de tempo não deve ultrapassar as 2 horas, para tal podemos:
- cortar peças maiores em mais pequenas;
- dividir grandes recipientes por mais pequenos;
- usar água fria ou gelo como um ingrediente (este método apenas resulta em sopas ou ensopados, uma vez que
podem ser confecionados com menos água possibilitando a sua inclusão posterior para arrefecimento);
- agitar/mexer os alimentos, de modo a arrefecerem rápida e uniformemente.

Os alimentos já confecionados, podem ser conservados até 3 dias (72 horas) no frigorífico, desde que bem
acondicionados e confecionados.
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Reaquecimento de sobras
Como proceder ao reaquecimento?
- As sobras não devem ser reaquecidas mais de uma vez. É importante que a porção reaquecida seja a que serve no
prato e não toda a que está armazenada;
- Durante o aquecimento de alimentos com molhos ou sopas os mesmos devem levantar fervura;
- O reaquecimento não deve ser realizado em banho-maria, uma vez que, através deste método, o alimento não
consegue atingir temperaturas elevadas (>75°C).
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Reaproveitamento de sobras
Devemos maximizar a utilização dos alimentos de que dispomos em casa, o que poderá significar o aproveitamento de

sobras de alguns pratos na criação de outros, por exemplo:
-

Reaproveitamento de carne ou peixe confecionados para preparar empadão, rissóis, croquetes, massas, arroz ou
timbal;

-

Utilizar os talos das folhas dos hortícolas na confeção da base da sopa;

-

Aproveitar as folhas dos legumes como as cenouras ou nabos como hortaliça da sopa;

-

Aproveitar as cascas da laranja e do limão na preparação de infusões;

-

Utilizar fruta que fique muito madura na preparação de batidos, purés ou compotas;

-

Aproveitar pão duro para preparar açordas, migas, pão ralado ou até mesmo um pudim de pão.

Caso não tenha nenhuma ideia para reaproveitar as sobras nos
próximos 3 dias, lembre-se pode congelar!
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Hidratação
Para além de mantermos uma alimentação o mais equilibrada e saudável possível, não nos devemos esquecer da
manutenção de um bom estado de hidratação.
A água apresenta um importante papel no nosso organismo, nomeadamente como meio de transporte de nutrientes,
oxigénio e substâncias para a eliminação, para além do seu importante papel na regulação da temperatura corporal.
Adicionalmente, devemos ter em conta alguns fatores que poderão alterar o nosso estado de hidratação como é o caso
de atividade física, estados febris ou a ingestão de diuréticos ou laxantes.
As recomendações descritas abaixo destinam-se à ingestão de água proveniente de bebidas (l/dia), sendo estes valores

de referência (IHS, 2010).
Fase do ciclo de vida

Sexo feminino

Sexo masculino

Crianças (2*-3 anos)

1,0 L

1,0 L

Crianças (4-8 anos)

1,2 L

1,2 L

Crianças (9-13 anos)

1,4 L

1,6 L

Adolescentes/adultos

1,5 L

1,9 L

*Até aos 2 anos a ingestão de água proveniente de bebidas deve ser individualmente
adaptada a cada criança.
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Quantidades a consumir por dia
O que é uma porção?
Cereais, derivados e tubérculos

Por dia quantas porções
são necessárias?
4 a 11

1 pão (50g) ou 1 batata média (125g) ou 5 colheres de sopa de cereais de pequeno-almoço (35g) ou 6 bolachas tipo
Maria/água e sal (35g) ou 2 colheres de sopa de arroz/massa crus (35g) ou 4 colheres de sopa de arroz/massa cozinhados
(110g)
Hortícolas

3a5

2 chávenas almoçadeiras de hortícolas crus (180g) ou 1 chávena almoçadeira de hortícolas cozinhados (140g)
Fruta

3a5

1 peça de fruta – tamanho médio (160g)
Laticínios

2a3

1 chávena almoçadeira de leite (250ml) ou 1 iogurte líquido ou 1+1/2 iogurte sólido (200g) ou 2 fatias finas de queijo (40g)
ou ¼ de queijo fresco – tamanhã médio (50g) ou ½ requeijão – tamanho médio (100g)
Carnes, pescado e ovos

1,5 a 4,5

Carnes/pescado crus (30g) ou Carnes/pescado cozinhados (25g) ou 1 ovo – tamanho médio (55g)
Leguminosas

1a2

1 colher de sopa de leguminosas secas cruas (25g) ou 3 colheres de sopa de leguminosas frescas cruas (80g) ou 3 colheres
de sopa de leguminosas secas/frescas cozinhadas (80g)

Gorduras e óleos

1a3

1 colher de sopa de azeite/óleo (10g) ou 1 colher de chá de banha (10g) ou 4 colheres de sopa de nata (30ml) ou 1 colher
de sobremesa de manteiga/margarina (15g)
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Dicas
Numa altura em que estamos mais parados, necessitamos ser contidos e controlados na nossa alimentação, bem como
nas nossas rotinas, deixamos aqui alguns aspetos que o podem ajudar:
• Respeite as quantidades que serve no prato ( ½ prato de hortícolas; ¼ prato de arroz/massa/batata; ¼ de prato de
carne/peixe/ovo);
• Inicie as suas refeições com sopa;
• Consuma 3-5 porções de fruta por dia;
• Evite alimentos fritos, pois além de serem menos saudáveis, são mais calóricos.
Uma vez que se encontra numa fase em que apresenta menos gastos energéticos,
estes alimentos não são os mais indicados;
• As leguminosas são boas fontes de proteína, podendo substituir o consumo
de carne, pescado e ovos.
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Dicas
• Os vegetais ultracongelados podem ser utilizados como uma alternativa aos vegetais crus, não necessitando de
passar pelo processo de descongelamento, estes devem ser adicionados diretamente durante a confeção;
• Mantenha os lanches que já tinha hábito fazer. Opte por iogurtes, pão integral/centeio/mistura, bolachas não doces,
fruta, entre outros;
• Mantenha-se hidratado (p.e. água, água aromatizada, tisanas ou infusões). Atenção, quando na presença de febre, a
ingestão hídrica deve ser aumentada;
• Caso tenha uma pequena horta na sua casa, aproveite-a, mantendo uma alimentação com hortícolas frescos;
• Alimentos que sejam consumidos em cru, devem ser devidamente higienizados. Evitando possíveis contaminações
que podem ocorrer ao longo cadeia industrial ou mesmo no supermercado;

• Não partilhe os seus alimentos com os outros elementos do seu agregado familiar;
• Mantenha os seus hábitos de atividade física em casa.
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Exemplo de ementa semanal
Almoço

Jantar

Dia 1

Dia 1

Sopa: Caldo verde
Prato: Arroz de bacalhau acompanhado salada crua a gosto
Dia 2

Sopa: Sopa de feijão preto e coentros
Prato: Arroz de bacalhau acompanhado salada crua a gosto

Sopa: Caldo verde
Prato: Omelete/ovos mexidos com arroz branco e hortícolas cozinhados
Dia 2

Sopa: Sopa de feijão preto e coentros
Prato: Peixe no forno com molho de azeite, limão e alho com batata cozida, brócolos e
cenoura

Dia 3

Dia 3

Dia 4

Dia 4

Sopa: Creme de cenoura
Sopa: Creme de cenoura
Prato: Peixe no forno com molho de azeite, limão e alho acompanhados de batata Prato: Lasanha com carne moída e vegetais acompanhada com salteado de repolho,
brócolos e alho
cozida, brócolos e cenoura
Sopa: Sopa de couve-flor
Sopa: Sopa de couve-flor
Prato: Lasanha com carne moída e vegetais acompanhada com salteado de Prato: Pernas de galinha estufadas com ervilhas acompanhadas com massa e salada crua
repolho, brócolos e alho
Dia 5
Dia 5
Sopa: Creme de ervilhas
Sopa: Creme de ervilhas
Prato: Pernas de galinha estufadas com ervilhas acompanhadas com massa e Prato: Empadão de atum acompanhado com salada de tomate e cenoura raspada
salada crua
Dia 6
Sopa: Creme de abóbora com feijão verde picado
Prato: Empadão de atum acompanhado com salada de tomate e cenoura raspada

Dia 6
Sopa: Creme de abóbora com feijão verde picado
Prato: Favas guisadas com ovo escalfado acompanhadas com salada de alface e tomate

Dia 7
Dia 7
Sopa:
Sopa
de
feijão
inteiro
e
repolho
picado
Sopa: Sopa de feijão inteiro e repolho picado
Prato: Favas guisadas com ovo escalfado acompanhadas com salada de alface e Prato: Filetes de pescada cozidos acompanhados de batata assada com cebola e salada
de alface e cenoura raspada
tomate

Exemplo de ementa semanal
Almoço
Dia 8
Sopa: Creme de lentilhas
Prato: Arroz de peixe acompanhado com salada de tomate e orégãos
Dia 9

Sopa: Creme de couve-flor
Prato: Feijoada acompanhada de arroz branco e salada crua
Dia 10

Jantar
Dia 8
Sopa: Creme de lentilhas
Prato: Feijoada acompanhada de arroz branco e salada crua
Dia 9

Sopa: Creme de couve-flor
Prato: Arroz de peixe acompanhado com salada de tomate e orégãos
Dia 10

Sopa: Sopa de abóbora com grelos
Prato: Quiche de vegetais acompanhada de hortícolas salteados

Sopa: Sopa de abóbora com grelos
Prato: Salada de atum com feijão frade e jardineira

Dia 11
Sopa: Creme de brócolos
Prato: Salada de atum com feijão frade e jardineira

Dia 11
Sopa: Creme de brócolos
Prato: Quiche de vegetais acompanhada de hortícolas salteados

Dia 12
Dia 12
Sopa: Sopa de grão de bico com espinafres
Sopa: Sopa de grão de bico com espinafres
Prato: Lombo de porco assado com batata assada acompanhado de hortícolas Prato: Ervilhas guisadas com ovo escalfado acompanhadas com salada de alface e tomate
cozidos
Dia 13
Dia 13
Sopa: Creme de alho francês
Sopa: Creme de alho francês
Prato: Ervilhas guisadas com ovo escalfado acompanhadas com salada de alface e Prato: Caldeirada de peixe com batata acompanhada de salada crua
tomate
Dia 14
Sopa: Sopa de couve portuguesa
Prato: Caldeirada de peixe com batata acompanhada de salada crua

Dia 14
Sopa: Sopa de couve portuguesa
Prato: Frango no forno acompanhado de massa fusili e hortícolas assados
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