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APRESENTAÇÃO
 

Olá! Nós somos Josane e Fernanda, estudantes de Mestrado na
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e
utilizamos as redes sociais como nosso campo de pesquisa.
Fomos orientadas pela querida professora Maria Elisabeth
Machado Pinto e Silva que, além de tudo, entende muito de

cozinha! 
 

Reunimos aqui receitas saudáveis e testadas por nós, em casa e
no Laboratório de Técnica Dietética da USP, e dicas para uma

alimentação saudável e para um dia a dia descomplicado.
 

Com esse material, esperamos que você se sinta livre para
tomar as melhores decisões na hora de comprar e consumir os
alimentos, aproveitando o que eles têm de melhor para a sua

saúde.
 

Com carinho, Josane, Beth e Fernanda. 
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10 passos 
para uma

alimentação saudável
O Guia Alimentar para a População Brasileira foi desenvolvido pelo

Ministério da Saúde com o objetivo de criar diretrizes nacionais

sobre alimentação e nutrição, levando em consideração os hábitos

alimentares e as condições de saúde dos brasileiros.

 

As diretrizes têm a finalidade de auxiliar na educação alimentar e

nutricional e contribuir para políticas e programas nacionais de

alimentação e nutrição.

 

Confira os 10 passos que o Guia Alimentar traz para facilitar a busca

por uma alimentação adequada e saudável.
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Guia Alimentar Para a População Brasileira, 2014

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf


Fazer de alimentos in natura

ou minimamente processados

a base da alimentação

Em grande variedade e predominantemente de
origem vegetal, alimentos in natura ou minimamente

processados são a base ideal para uma
alimentação nutricionalmente balanceada,

saborosa, culturalmente apropriada e promotora de
um sistema alimentar socialmente e

ambientalmente sustentável. Variedade implica em
diversidade de alimentos de todos os tipos e dentro

de cada tipo.
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PASSO



Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas

quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e

criar preparações culinárias 

Utilizados com moderação em preparações culinárias
com base em alimentos in natura ou minimamente

processados, óleos e gorduras, sal e açúcar
contribuem para diversificar e tornar mais saborosa a

alimentação, sem torná-la
nutricionalmente desbalanceada.
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PASSO



Limitar o consumo de 

alimentos processados

Os ingredientes e métodos usados na fabricação de
alimentos processados – como conservas de legumes,
compota de frutas, pães e queijos – alteram de modo
desfavorável a composição nutricional dos alimentos
dos quais derivam. Em pequenas quantidades, podem

ser consumidos como ingredientes de preparações
culinárias ou parte de refeições baseadas em

alimentos in natura* ou minimamente processados**.
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*Alimentos in natura são aqueles extraídos  diretamente de plantas ou de animais (como

folhas e frutos ou ovos e leite) e adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer

alteração após deixarem a natureza.

 

**Alimentos minimamente processados são alimentos "in natura" que, antes de sua aquisição,

foram submetidos a alterações mínimas, como lavagem, descasque, corte e embalagem.         

                                                                                                                         (BRASIL, 2014)

PASSO



Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados 

Alguns alimentos ultraprocessados***, como biscoitos
recheados, salgadinhos de pacote, refrigerante e
macarrão instantâneo, são submetidos a intenso

processamento durante sua fabricação, e acabam por
perder nutrientes como proteínas e fibras; enquanto são
adicionados de gordura saturada, elevada quantidade
de sal e açúcar refinado. Seu consumo em excesso e a
substituição de alimentos in natura ou minimamente pr

ocessados por eles, afetam negativamente a cultura, vi
da social e o meio ambiente.
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***Alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas inteiramente ou

majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos (óleos, gorduras, açúcar, amido,

proteínas), derivadas de constituintes de alimentos (gorduras hidrogenadas, amido

modificado) ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo

e carvão (corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos usados

para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes).  (BRASIL, 2014).

PASSO



Comer com regularidade e atenção,

em ambientes apropriados e, sempre que

possível, com companhia 

Procure fazer suas refeições em horários semelhantes
todos os dias e evite “beliscar” nos intervalos entre as
refeições. Coma sempre devagar e desfrute o que está

comendo, sem se envolver em outra atividade.
Procure comer em locais limpos, confortáveis e tranquilos

e onde não haja estímulos para o consumo de quantidades
ilimitadas de alimento. Sempre que possível, coma em

companhia, com familiares, amigos ou colegas de trabalho
ou escola. A companhia nas refeições favorece o comer
com regularidade e atenção, combina com ambientes

apropriados e amplia o desfrute da alimentação.
Compartilhe também as atividades domésticas que
antecedem ou sucedem o consumo das refeições. 
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PASSO



Fazer compras em locais que ofertem variedades

de alimentos 'in natura' ou minimamente

processados 

Procure fazer compras de alimentos em mercados,
feiras livres e feiras de produtores e outros locais

que comercializam variedades de alimentos in
natura ou minimamente processados. Prefira

legumes, verduras e frutas da estação e cultivados
localmente. Sempre que possível, adquira alimentos
orgânicos e de base agroecológica, de preferência 

diretamente dos produtores.
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PASSO



Desenvolver, exercitar e partilhar

habilidades culinárias

Se você tem habilidades culinárias, procure
desenvolvê-las e partilhá-las, principalmente com

crianças e jovens, sem distinção de gênero.
Se você não tem habilidades culinárias – e isso vale
para homens e mulheres –, procure adquiri-las. Para

isso, converse com as pessoas
que sabem cozinhar, peça receitas a familiares,
amigos e colegas, leia livros, consulte a internet,

eventualmente faça cursos e... comece a cozinhar
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PASSO



Planejar o uso do tempo para dar à alimentação

o espaço que ela merece

Planeje as compras de alimentos, organize a
despensa doméstica e defina com antecedência o

cardápio da semana. Divida com os membros de sua
família a responsabilidade por todas as atividades
domésticas relacionadas ao preparo de refeições. 

Faça do preparo de refeições e do ato de
comer, momentos privilegiados de convivência e

prazer. Reavalie como você tem usado o seu tempo e
identifique quais atividades poderiam ceder espaço

para uma alimentação planejada.
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PASSO



Dar preferência, quando fora de casa, a locais que s

ervem refeições feitas na hora 

 

No dia a dia, procure locais que servem refeições feitas
na hora e a preço justo. 

Restaurantes de comida a quilo podem ser boas
opções, assim como refeitórios que servem comida

caseira em escolas ou no local de trabalho. É
necessário, porém, ter atenção ao escolher,

considerando sempre o equilíbrio entre os alimentos
que vão para o prato. 

Evite redes de fast-food (comida rápida).

11

PASSO



Ser crítico quanto a informações, orientações e

mensagens sobre alimentação veiculadas 

em propagandas comerciais

Lembre-se de que a função essencial da publicidade é
aumentar a venda de produtos, e não necessariamente

informar ou educar as pessoas.
 

Avalie com crítica o que você lê, vê e ouve sobre
alimentação em propagandas comerciais e estimule
outras pessoas, particularmente crianças e jovens, 

a fazerem o mesmo.
 

10

12

PASSO



SAZONALIDADE

    Você sabia que ao comprar frutas e hortaliças sazonais você

economiza dinheiro e contribui para a preservação do  meio

ambiente?

   Alimentos sazonais são cultivados respeitando as mudanças e

características de cada estação (verão, outono, inverno e

primavera). Alguns têm sua melhor produção em clima quente,

enquanto outros preferem clima frio, com maior presença de

chuvas ou ainda tempo menos úmido. 

  Neste período a produção é facilitada por ser feita de acordo

com as condições necessárias de cada alimento, levando a

maior produção entre agricultores, aumento da oferta aos

consumidores e, por consequência, diminuição do preço de

compra.

   Além disso, precisam de menor quantidade de agrotóxicos

durante o plantio, reduzindo o risco do uso excessivo e posterior

contaminação do solo e lençóis freáticos. Há ainda redução nos

custos de produção, contribuindo para economia   no momento

da compra.

Ressaltamos que a disponibilidade dos alimentos apresentados

sofrerá variação de acordo com a região geográfica em que

você se encontra.

   Consulte as páginas que seguem  quando for à feira ou

supermercado! Essas e outras informações você pode acessar no

site Hortiescolha do CEAGESP, ou na tabela de sazonalidade de

frutas e hortaliças do CEAGESP.
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http://www.hortiescolha.com.br/


JANEIRO

FEVEREIRO

FRUTAS
Abacate Geada,  Abacaxi Havaí, Carambola, Cupuaçú, Figo,

Goiaba,Graviola, Jaca, Laranja Pera, Limão Taiti,

Mamão Formosa, Manga Palmer, Maracujá Doce, Marmelo, 

Nectarina Estrangeira, Pêssego Estrangeiro,

Pinha, Pitaia, Sapoti

HORTALIÇAS
Abobrinha brasileira, Berinjela Japonesa, Beterraba, Jiló, Pimenta

Cambuci, Pimentão Verde, Quiabo, Tomate, Tomate Salada,

Alface, Gengibre com Folhas, Salsa

FRUTAS
 Abacate Geada, Ameixa Estrangeira, Carambola, Figo, Goiaba,

Laranja Pera, Limão Taiti, Maçã Nacional Gala, Mamão Formosa,

Manga Palmer, Melancia, Pêra Nacional, Pêssego Estrangeiro,

Pinha, Pitaia, Seriguela, Uva Rubi, Uva Estrangeira

HORTALIÇAS
Abóbora D'Agua, Abóbora Seca, Abobrinha Brasileira, Berinjela

Japonesa, Beterraba, Pimenta Cambuci, Pimenta Vermelha,

Quiabo, Tomate, Alface, Chicória, Gengibre com Folhas
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MARÇO

FRUTAS

Abacate Fortuna, Abiu, Ameixa Estrangeira, Banana Maçã, 

Banana Nanica, Caqui, Figo, Goiaba, Kiwi Nacional,

Laranja Pera, Limão Taiti, Maçã Gala, Mamão Formosa, Maracujá

Doce, Nectarina Estrangeira, Pêra, Pêssego Estrangeiro,

Tamarindo, Tangerina Cravo, Uva Rubi,

Uva Estrangeira

HORTALIÇAS

Abóbora D'Agua, Abóbora Japonesa, Abóbora Seca, Abobrinha

Brasileira, Batata Doce Amarela, Berinjela Japonesa, Beterraba,

Pepino Caipira, Pepino Comum, Pimenta Cambuci, Pimenta

Vermelha, Acelga, Alface, Almeirão, Almeirão, Chicória, Escarola,

Espinafre, Gengibre com Folhas, Louro, Mostarda, Nabo, Orégano,

Repolho, Rúcula, Salsa
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ABRIL

MAIO

FRUTAS
Abacate Fortuna, Abiu, Ameixa Estrangeira, Atemóia,

Banana Maçã, Banana  Nanica, Caqui, Figo, Graviola, Kiwi

Nacional, Limão Taiti, Maçã Gala, Mamão Formosa, Mangostão,

Pêra Estrangeira, Pitaia, Tangerina Cravo, Uva Rubi, Uva

Estrangeira

HORTALIÇAS
Abóbora D'Agua, Abóbora Japonesa, Abóbora Seca,

Abobrinha Brasileira, Batata Doce Amarela, Berinjela Japonesa,

Cará, Chuchu, Jiló, Mandioca, Pepino Caipira, Pepino Comum,

Tomate, Tomate Salada, Acelga, Chicória, Nabo, Repolho, Rúcula,

Salsa

FRUTAS
Abacate Fortuna, Atemóia, Banana Maçã, Banana Nanica, Caqui,

Carambola, Graviola, Kiwi Nacional, Laranja Baia, Maçã Nacional

Gala, Mamão Formosa, Mangostão, Pêra Estrangeira, Tangerina

Cravo, Tangerina Poncam, Uva Estrangeira

HORTALIÇAS
Abóbora Japonesa, Abóbora Seca, Abobrinha Brasileira, Batata

Doce Amarela, Cará, Chuchu, Ervilha Torta, Inhame, Jiló, Mandioca,

Mandioquinha, Agrião, Chicória, Espinafre, Louro, Moiashi,

Mostarda, Nabo, Rabanete, Repolho, Salsa
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JUNHO

JULHO

FRUTAS

Abacate Fortuna, Atemóia, Carambola, Kiwi Nacional,

Laranja Baia, Mangostão, Mexerica, Quincam,

Tangerina Poncam

HORTALIÇAS
Abóbora Japonesa, Abóbora Paulista, Abóbora Seca, Abobrinha

Brasileira, Batata Doce Amarela, Batata Doce Rosada, Cará,

Ervilha Torta, Gengibre, Inhame, Mandioca, Mandioquinha, Agrião,

Espinafre, Louro, Milho Verde, Rabanete, Salsa

FRUTAS
Abacate Fortuna, Atemóia, Carambola, Laranja Baia,

Laranja Lima, Maracujá Doce, Mexerica, Morango, Quincam,

Tangerina Poncam 

HORTALIÇAS
Abóbora Japonesa, Batata Doce Amarela, Batata Doce Rosada,

Cará, Ervilha Comum, Ervilha Torta, Inhame, Mandioca,

Mandioquinha, Agrião, Brócolis, Couve, Couve-Flor, Hortelã, Louro,

Moiashi, Mostarda, Nabo, Rabanete
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AGOSTO

FRUTAS

Abacate Fortuna, Abiu, Atemóia, Carambola, Kiwi Estrangeiro,

Laranja Baia, Laranja Lima, Laranja Pera, Maçã Fuji,

Maçã Red Del, Mamão Formosa, Maracujá Azedo,

Maracujá Doce, Mexerica, Morango, Quincam, Sapoti,

Tangerina Murcot

HORTALIÇAS

 Abóbora Japonesa, Abobrinha Italiana, Batata Doce Amarela,

Berinjela Conserva, Cará, Ervilha Comum, Ervilha Torta,

Inhame, Mandioca, Mandioquinha, Agrião,

Beterraba com Folhas, Brócolis, Catalonha,

Cenoura com Folhas, Coentro, Couve, Couve Bruxelas,

Couve-Flor, Erva-Doce, Espinafre, Hortelã, Louro,

Moiashi, Mostarda, Orégano, Rabanete, Repolho
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SETEMBRO

FRUTAS

Abacate Breda, Abiu, Acerola, Banana Maçã Banana Prata, Caju,
Graviola,  Jabuticaba, Kiwi Estrangeiro, Laranja Lima, Laranja Pera,

Maçã Fuji, Maçã Red Del, Mamão Formosa, Mamão Havaí,
Maracujá Azedo,  Mexerica, Nêspera, Sapoti, Tamarindo, Tangerina

Murcot

HORTALIÇAS

Abóbora Paulista, Abobrinha Italiana, Alcachofra, Berinjela
Conserva, Cará, Chuchu, Ervilha Comum, Ervilha Torta, Fava,
Inhame, Jiló, Mandioca, Agrião, Almeirão, Almeirão, Aspargos,

Beterraba com Folhas, Brócolis, Catalonha, Cenoura com Folhas,
Coentro, Couve, Couve Bruxelas, Couve-Flor, Erva-Doce, Espinafre,
Folha de Uva, Hortelã, Louro, Moiashi, Mostarda, Palmito, Rabanete
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FRUTAS

Abacate Breda, Acerola, Banana Prata, Caju, Laranja Lima, Laranja
Pera, Lima da Pérsia, Maçã Nacional Fuji, Maçã Estrangeira Red
Del, Mamão Havaí, Manga Tommy, Maracujá Azedo, Nectarina
Nacional, Nêspera, Physalis, Tangerina Murcot, Uva Thompson

Abóbora Japonesa, Abobrinha Italiana, Alcachofra, Beterraba,
Cará, Chuchu, Ervilha Torta, Inhame, Maxixe, Pepino Japonês,

Tomate Caqui, Agrião, Almeirão, Almeirão, Beterraba com Folhas,
Brócolis, Catalonha, Cenoura com Folhas, Couve Bruxelas, Couve-
Flor, Erva-Doce, Espinafre, Folha de Uva, Gobo, Louro, Manjericão,

Mostarda, Nabo, Rabanete, Rúcula 

HORTALIÇAS

OUTUBRO
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NOVEMBRO

FRUTAS

Abacate Breda, Abacaxi Pérola, Acerola, Banana Prata, Castanha
Nacional, Coco Verde, Laranja Pera, Graviola, Jaca, Maçã Fuji,

Maçã Red Del, Mamão Havaí, Manga Haden,
Manga Palmer, Manga Tommy, Melão Amarelo,

Nectarina Nacional, Sapoti, Romã, Tangerina Murcot,
Uva Thompson, Lima da Pérsia

HORTALIÇAS

Abobrinha Italiana, Berinjela Comum, Berinjela Japonesa, Maxixe,
Pepino Caipira, Pepino Japonês, Quiabo, Tomate Caqui, Almeirão,
Almeirão, Aspargos, Beterraba com Folhas, Brócolis, Cenoura com
Folhas, Couve Bruxelas, Erva-Doce, Espinafre, Folha de Uva, Gobo,

Hortelã, Manjericão, Mostarda, Nabo, Palmito, Rabanete
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FRUTAS
Abacaxi Havaí, Abacaxi Pérola, Acerola, Ameixa Nacional,  Cereja,

Coco Verde, Damasco, Figo, Framboesa, Graviola, Greap Fruit,
Kiwi Estrangeiro, Laranja Pera, Lichia, Limão Taiti, Maçã Fuji, Maçã

Granny Smith, Maçã Red Del, Manga Haden, Manga Palmer,
Manga Tommy, Mangostão, Maracujá Doce, Melancia, Melão

Amarelo, Nectarina, Pêssego Nacional, Physalis, Romã,  Tâmara,
Uva Itália, Uva Niagara, Uva Rubi

Berinjela Japonesa, Cenoura, Feijão Corado, Maxixe, Pepino
Japonês, Pimentão Amarelo, Pimentão Verde, Pimentão Vermelho,

Tomate, Tomate Caqui, Tomate Salada, Vagem, Alho Porro,
Aspargos, Brócolis, Cebolinha, Cenoura com Folhas, Coentro,

Couve Bruxelas, Endivias, Erva-Doce, Folha de Uva, Gobo, Hortelã,
Manjericão, Mostarda, Nabo, Palmito, Rabanete, Rúcula, Salsa,

Salsão

HORTALIÇAS

DEZEMBRO
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Antes de armazenar, é importante lavar e higienizar as verduras.

Lave as folhas posicionando-as com as raízes para baixo,

evitando que resíduos de terra sujem as folhas.

 

Após a lavagem, mergulhe as folhas em uma solução com

diluição de 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio para cada

litro de água.

 

Após 10 minutos, enxague folha por folha em

água corrente, seque com papel toalha ou pano limpo, ou

centrifugue e armazene em local apropriado até a hora de

consumir.

Como lavar e higienizar as verduras 
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Como lavar e higienizar 

frutas e legumes

Para facilitar o consumo e conservar legumes e frutas, é importante
realizar sua limpeza e higienização antes do armazenamento.

 
Lave cada um em água corrente e os mergulhe em  uma solução com
diluição de 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio para cada litro de

água.
 

Após 10 minutos, enxague um por um em água potável e armazene em
ambiente próprio até a hora de consumir.
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5 dicas para consumir mais vegetais

1 - Procure por feiras e sacolões em sua cidade ou bairro e

em quais dias eles funcionam. Geralmente  os  alimentos

comercializados nesses lugares são mais frescos e você

ajuda a movimentar a economia local; 

 

2 - Reserve 1 dia da semana para fazer suas compras de

frutas, verduras e legumes;

 

3 - Ao comprar alimentos da época, você garante

alimentos mais nutritivos e mais baratos;

 

4 - Ao chegar em casa, procure lavar e higienizar

imediatamente as frutas e hortaliças; 

 

5 - Armazene os alimentos em porções para serem

consumidas durante a semana de forma mais prática;

25



Receitas fáceis 
e saudáveis 
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PARA VOCÊ FAZER EM CASA



Bolo de Banana 
INGREDIENTES:
2 bananas nanicas médias maduras
1/2 xícara (chá) de uvas passas pretas
2 ovos 
1/4 xícara (chá) de óleo vegetal
1 xícara (chá) de aveia em flocos
1 colher (sopa) de fermento em pó
Canela em pó a gosto
 
MODO DE PREPARO:
Bata todos os ingredientes no liquidificador, deixando o fermento por último. Coloque
em forma untada e leve para assar em forno pré aquecido a 200º por cerca de 35
minutos. Sirva polvilhado com canela em pó.

Sem

LACTOSE

Sem

TRIGO

Contém

FIBRAS

Sem

AÇÚCAR
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Bolo de limão 
INGREDIENTES:
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 1/2 xícaras (chá) de açúcar
1 1/2 colheres (sopa) rasas de fermento em pó
4 ovos
2/3 de xícara (chá) de óleo vegetal
2 xícaras (chá) de chuchu verde, sem casca e ralado
2 colheres (chá) de casca de limão ralada
 
MODO DE PREPARO:
Pré aqueça o forno a 180º C. Em uma tigela, misture a farinha, o açúcar e o
fermento. Em outro recipiente, bata os ovos. Em seguida, junte o óleo, o chuchu
ralado e a casca de limão. Unte uma forma para bolo inglês e espalhe a massa. Leve
para assar por cerca de uma hora.

Sem

LACTOSE

Contém

FIBRAS
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Overnight oat
INGREDIENTES:
¼ de manga Tommy média cortada em cubos 
1 pote de iogurte natural desnatado (170g)
2 colheres (sopa) cheias de aveia em flocos
 
MODO DE PREPARO:
 
Em um pote de vidro vazio e higienizado (ex: pote de geleia), deposite uma camada
de iogurte (aproximadamente 3 colheres de sopa cheias). Acrescente uma colher de
sopa cheia de manga. Acrescente uma colher de sopa cheia de aveia em
flocos. Repita o processo com o restante dos ingredientes.
 
 
 
 
 

Contém

FIBRAS

29



 Cookie de banana com aveia

INGREDIENTES:
2 bananas nanicas médias maduras 
1 xícara (chá) de aveia em flocos
Canela em pó a gosto
 
MODO DE PREPARO:
Aqueça o forno em temperatura alta. Amasse a banana com um garfo, adicione a
aveia e acrescente a canela. Coloque colheradas da massa em uma assadeira untada
e enfarinhada. Leve ao forno por 15 a 20 minutos ou até que esteja dourado. Retire da
assadeira e deixe esfriar. Sirva em seguida.
 
Obs: Quanto mais maduras, mais doces as bananas ficam, e por consequência os
cookies.
Depois que os cookies estiverem frios, guarde-os em pote hermético por até 3 dias.
 
 
 

Contém

FIBRAS
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Antepasto de berinjela
INGREDIENTES:
2 berinjelas médias
1 pimentão verde médio
1 cebola branca grande
1 tomate grande
1/2 xícara (chá) de azeitonas sem caroço fatiadas
3 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
Orégano, sal e pimenta do reino moída a gosto
 
MODO DE PREPARO:
Fatie todos os legumes e reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo
médio e coloque os legumes e mexa de vez em quando, até que comecem a liberar
água. Acrescente as azeitonas. Tempere com o sal, a pimenta e o orégano. Abaixe o
fogo e deixe cozinhar até que os legumes estejam macios, desligue o fogo. Após
esfriar, transfira para potes de vidro higienizados e leve à geladeira. Consuma gelado
acompanhado de torradas.

Contém

FIBRAS
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Muffins integrais com queijo e espinafre

INGREDIENTES:
½ xícara (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de farinha de trigo integral
4 colheres (sopa) cheias de manteiga
½ xícara (chá) de leite
1 xícara (chá) de folhas de espinafre
2 ovos
1 colher (sopa) cheia de açúcar
½ xícara (chá) de queijo branco cortado
em cubos pequenos
1 colher (sopa) cheia de gergelim preto
2 colheres (chá) rasas de fermento em pó
1 colher (chá) rasa de sal
 
MODO DE PREPARO:
Preaqueça o forno a 180ºC (temperatura
média). Unte uma forma de muffin ou 8
forminhas individuais de empadinha com
manteiga e polvilhe com farinha. 
 

Em uma panelinha, derreta a manteiga. 
No liquidificador, bata o leite e o espinafre.
Junte os ovos e a manteiga derretida e bata
novamente. Reserve. 
 
Numa tigela grande, peneire as farinhas, o
fermento, o açúcar e o sal. Faça um buraco
no centro e despeje a mistura de espinafre.
Misture com uma colher até a farinha
absorver todo o líquido.
 
Coloque 2 colheres (sopa) de massa em
cada forminha, salpique os pedaços de
queijo, cubra com mais 1 colher (sopa) de
massa e polvilhe o gergelim preto. Leve ao
forno por 20 minutos. 
Retire os muffins da assadeira e coloque
sobre uma grade para esfriar. Sirva morno ou
à temperatura ambiente.

Contém

FIBRAS
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Hambúrguer de frango

INGREDIENTES:
400 gramas de peito (dois peitos médios) de frango cozido desfiado 
1 cebola média ralada
1 ovo
1/2 xícara (chá) de farelo de aveia 
sal a gosto
salsa (ou coentro) picada a gosto
 
MODO DE PREPARO:
Misture bem o frango, a cebola, o ovo, a aveia, o sal e a salsa. Modele os
hambúrgueres e leve à geladeira por 30 minutos. Unte uma grelha com um pouco de
azeite e doure os dois lados dos hambúrgueres. Sirva em sanduíches ou com salada
de batata.
 
 
 

Contém

FIBRAS
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Como escolher e
conservar  vegetais

D I C A S  P A R A   M E L H O R A R  A  C O N S E R V A Ç Ã O
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Você pode encontrar essas e outras informações no site
'Hortaliça não é só salada' da EMBRAPA.

https://www.embrapa.br/hortalica-nao-e-so-salada


Como escolher tomates 
Na hora de comprar tomate, é importante observar
características como a cor e a firmeza. Se o
interesse for conservá-lo por mais tempo em casa,
deve-se  escolher aqueles que não estão muito
maduros. Se estiverem totalmente vermelhos,
devem ser consumidos imediatamente.
Evite comprar os frutos totalmente verdes (pois
poderão não amadurecer), com furos, ferimentos
ou manchas. Tenha cuidado ao manusear os frutos
na banca, para não estragá-los.

Como escolher cenouras

 Com cor laranja intensa e uniforme, devem ser
firmes. Raízes grossas tendem a ser mais
fibrosas, sendo as menores, mais macias e
saborosas. Cenouras tortuosas não têm menos
qualidade.
 

Os tomates que ainda não estão totalmente maduros, devem ser mantidos fora da
geladeira para que não percam qualidade sensorial, como sabor e aroma.
Os tomates totalmente maduros, se não tiverem consumo imediato, devem ser conservados
em geladeira, na parte mais baixa, em sacos plásticos com furos para circulação de ar.
Não congele o tomate cru. Esse tratamento é indicado apenas para seu molho.

Como conservar tomates 

Como conservar cenouras

Após lavagem a higienização, devem ser secas e levadas à geladeira. Se mantidas na
geladeira em sacos plásticos próprios, podem permanecer por até 14 dias.   Fora da
geladeira, devem ser mantidas protegidas do sol e em local fresco. A durabilidade é menor
quando guardada já descascada e fracionada, sendo obrigatória sua conservação em
geladeira, em potes limpos ou em sacos plásticos.
Para congelar, mergulhe as cenouras em água fervente por 2 minutos se picadas, e por 5
minutos se inteiras, em seguida deposite em uma vasilha com gelo até que esfriem
totalmente. Seque e guarde em vasilhas ou sacos de plástico por até 12 meses no freezer.
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Como escolher pimentão 

O pimentão, quando não está  maduro
apresenta  cor verde e quando maduro amarelo,
vermelho ou laranja. Escolha o frutos limpos, firmes
e com casca brilhante, pois indica que estão
frescos. Dê preferência ao que tem o talo cortado
rente. Manipule com cuidado, evitando apertá-los
para não estragar o frutos que ainda serão
vendidos. 

Como escolher vagem

Escolha as  vagens que estiverem inteiras,
frescas, com cor verde uniforme e brilhante, que
não estejam murchas, com ferimentos ou pontos
escuros. A presença de protuberâncias pode
indicar que as sementes estão grandes e bem
formadas, muito fibrosa e menos saborosa.

Pode ser conservado por 2 a 4 dias fora da geladeira, em local fresco.  Qu
ando colocados na parte inferior da geladeira, embalados em sacos plásticos, perfurados
podem ser mantidos por mais de uma semana. Os frutos murcham mais rapidamente
quando mantidos fora da geladeira.

Como conservar pimentão

Como conservar vagem

Conserve na geladeira por no máximo 5 a 7 dias, pois após este período podem aparecer
manchas escuras. Mantenhas as vagens secas e em saco de plástico. Fora da geladeira,
conservam-se por 2 a 3 dias. Ar seco e altas temperaturas podem apodrece-las.
Se preferir congelar, lave-as bem, retire as pontas. Inteiras ou cortadas em pedaços
grandes, coloque-as em água fervente por 2 minutos.  Logo em seguida coloque-as em
água gelada pelo dobro do tempo utilizado. Congele as vagens em sacos e armazene no
freezer por até 12 meses. 
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Como escolher chuchu

Os frutos podem ter vários formatos, cores e
texturas. Quando não estão com boa qualidade, as
cascas ficam sem brilho, amareladas e com a
extremidade mais larga começando a abrir. O
chuchu se machuca com facilidade e a casca fica
escurecida quando está danificada. Na hora de
escolher, tenha cuidado para evitar ferimentos.
 

Como escolher beterraba

A beterraba de melhor qualidade deve ser firme,
tenra, de cor vermelho intenso, fresca, sem
rachaduras, sem sinais de brotação. As raízes
colhidas mais tardiamente podem se apresentar
fibrosas e muito grandes. Quando compradas já
cortadas, devem ser conservadas em ambientes
refrigerados.

Os frutos começam a murchar após 3 a 5 dias quando mantidos em condição ambiente.
Na parte de baixo da geladeira, podem ser conservados por mais tempo, de 6 a 8 dias, em
saco de plástico. Pode ser mantido por até 3 dias após picado e mantido embalado em
vasilha tampada ou em saco de plástico, na gaveta inferior da geladeira.

Como conservar chuchu

Como conservar beterraba
A beterraba fica bem conservada  por até uma semana, se mantida em local fresco e
protegido da luz. Pode  permanecer por até 15 dias na geladeira, em saco de plástico
perfurado. Sua durabilidade é  reduzida a 3 ou 4 dias quando guardadas já descascadas,
raladas ou picadas, devendo obrigatoriamente serem conservadas em geladeira, dentro de
saco ou vasilha de plástico.
Se decidir conservá-la congelada escolha raízes pequenas. Cozinhe-as inteiras ou cortadas
em cubos até ficarem macias. Em seguida, coloque-as em vasilha com água e gelo até que
esfriem completamente. Coloque em saco de plástico, retire o ar e feche o saco. Pode ser
mantida por até 8 meses no congelador . Não deve congele a beterraba ralada, para que
não perca a cor e o sabor.
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Como escolher abobrinha

São frutos colhidos ainda verdes e podem se
apresentar com pescoço e como fruto alongado
sem pescoço.  Sua cor varia  entre quase branca
até a cor verde mais escura. São muito sensíveis e
apodrecem rapidamente quando machucados. É
importante manusear os frutos com cuidado para
que durem por mais tempo.

Como escolher abóbora

Existem abóboras de vários formatos, tamanhos
e cores, todas com casa grossa e sem brilho. A
casca com brilho indica que foram colhidas
muito cedo e não amadureceram. Prefira frutos
sem machucados,  ferimentos e sem sinais de
mofo ou podridão. Quando machucados, apesar
de parecem firmes, podem apodrecer
rapidamente.

A abobrinha estraga rapidamente, apodrecendo e perdendo o brilho,  compre  apenas a
quantidade que será consumida imediatamente. Deve ser conservada em local fresco e
protegido da luz, assim pode durar até 2 dias. Na geladeira, deve ser mantida na parte de
baixo, em sacos perfurados ou vasilhas, por no máximo 5 dias. Para congelar, corte em
cubos, coloque em água fervente até ficar macia e coloque imediatamente em água
gelada, até que esfriem completamente. Congele em sacos plásticos ou vasilhas e conserve
no freezer por até 10 meses.

Como conservar abobrinha

Como conservar abóbora

Os frutos podem ser conservados por até 3 meses após a colheita, em ambiente
fresco, seco e protegido da luz ou calor. Para congelar, corte a abóbora em cubos ou
fatias. Coloque em água fervente por 3 minutos e logo em seguida em uma vasilha com
água gelada para resfriar completamente. Guarde em saco de plástico, sem ar e leve ao
congelador. Pode ser conservada por até 10 meses no freezer. A abóbora também pode
ser congelada na forma de purê por até 3 meses.
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Como escolher quiabo

São frutos colhidos ainda verdes e
podem ter pescoço ou ser alongado sem pescoço.
Sua cor varias entre quase branco até verde mais
escuro. São sensíveis e apodrecem rapidamente
quando machucados. É importante manuseá-los
com cuidado para que durem por mais tempo até
outros compradores adquiri-los. 

Como escolher pepino

Os frutos de melhor qualidade são os firmes e
brilhantes. Os menores são mais saborosos mas
murcham  com mais facilidade. Escolha com
cuidado para não machucar os pepinos.
Podem ser encontrados picados e embalados. Se
estiverem desta forma, certifique-se que estão
conservados em bancas com refrigeração.

O quiabo é sensível a temperaturas baixas, escurecendo e deteriorando-se rapidamente.
Armazenado na parte mais baixa da geladeira em sacos plásticos perfurados, dura até uma
semana. Procure consumir rapidamente após a compra, pois com o tempo o quiabo tende a
ficar fibroso, murcho e escuro. Para congelar, deve-se lavar, secar e picar os frutos,
armazenando em sacos plásticos com o mínimo de ar. Para congelá-lo inteiro, coloque o
quiabo em água fervente  por 2 a 3 minutos, seguido de água gelada. Depois de frio,
seque-os e armazene-os em sacos plásticos com o mínimo de ar, que devem ser levados ao
freezer, em seguida.

Como conservar quiabo

Como conservar pepino

O pepino deve ser colocado na parte inferior da geladeira. Pode estragar rapidamente se
mantido em condição ambiente. Se conservado em geladeira, dentro de sacos de plástico
perfurado, pode durar por até uma semana sem grandes alterações na cor e sabor.
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Como escolher mandioquinha

É importante evitar comprar raízes cortadas, com
ferimentos, áreas amolecidas ou manchas escuras,
pois essas podem apodrecer mais rapidamente. As
raízes mais frescas possuem a cor amarela intensa.
Quando são muito grandes (superiores a 25 cm)
podem ser originárias de plantas muito velhas e
apresentar textura fibrosa.

Como escolher berinjela

Os frutos amassam com facilidade, por isso é
importante não jogá-los na banca para que não
estraguem. A casca deve estar brilhante, lisa e
com cor uniforme, variando entre quase preta,
vinho-escura, rajada e branca. Frutos muito
maduros podem ser amargos, enquanto frutos
muito novos podem murchar mais rapidamente. 

Em temperatura ambiente, a mandioquinha estraga muito rapidamente, podendo
apodrecer em até 24h. Dessa forma, fora da geladeira, evite armazená-las em sacos
plásticos. Para atrasar a deterioração, armazene as raízes na parte de baixo da geladeira
em sacos plásticos perfurados ou vasilhas.
Ela também pode ser congelada, sem que haja necessidade de realizar o pré-cozimento.
Coloque em sacos plásticos após lavar e secar as raízes com papel absorvente, retire o ar e
armazene no freezer.

Como conservar mandioquinha

Como conservar berinjela
A berinjela começa a murchar a partir de 2 dias em ambiente não refrigerado. Ela pode
ser armazenada na parte mais baixa da geladeira por até duas semanas, dentro de saco
plástico. O pedúnculo (cabinho) deve ser conservado até o consumo. 
Para congelar, após cortar em cubos pequenos, faça um pré cozimento em água fervente
por 2-4 minutos e mergulhe logo em seguida em água com cubos de gelo por 8 minutos.
Escorra a água e enxugue-a com papel absorvente. Coloque para congelar em uma
travessa aberta, com os cubos separados. Depois de congelados, coloque os cubos em
sacos plásticos sem ar e mantenha no freezer por até 8 meses. 
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Como escolher alface

A folha de alface pode ser lisa ou crespa, ter cor
verde ou roxa. A variedade americana forma uma
cabeça e tem a folha mais crocante. Quando
cultivada em água com nutrientes é chamada
hidropônica. É ideal que esteja com as aspecto
fresco: brilhante, firme, sem manchas escuras. Evite
amassar ou quebrar as folhas ao escolher.

Como escolher couve

As folhas devem estar sem manchas escuras ou
amarelas, e apresentar talos firmes. Tenha cui
dado para não quebrar ou machucar as folha
s ao escolher. Pode ser encontrada já pic
ada e embalada. Neste caso, deve estar em ban
cas com refrigeração.
 

A alface estraga rapidamente. A melhor forma de conservá-la é na geladeira dentro de
saco plástico ou vasilha plástica tampada. Ela dura de 3 a 4 dias nessas condições. 
Pode ser armazenada após a higienização e pronta para o consumo. Dessa forma, lave
folha por folha e coloque em uma vasilha plástica e vá retirando as folhas no momento de
consumir. A alface hidropônica pode ser armazenada com suas raízes, pois assim, duram
por mais tempo. A alface não deve ser congelada. 

Como conservar alface

Como conservar couve

A couve tende a ficar murcha e amarelada rapidamente. Quando conservada em
geladeira, deve estar em saco plástico fechado ou vasilha plástica tampada, com suas
folhas inteiras ou picadas. Dessa forma, se conservam por até uma semana quando inteira
ou por três dias, quando picada. 
Pode-se congelar a folha, picando-a e colocando em saco plástico, retirando-se o ar.
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Como escolher couve-flor

A couve-flor deve estar com a cabeça compacta,
de cor branca ou creme, e suas folhas devem estar
frescas. A couve-flor que passou do ponto tem
manchas escuras e fica dividida. Deixe para
comprar por último para que o peso dos outros
itens não a amasse e estrague.

Como escolher brócolis

Deve apresentar cabeças firmes, compactas,  de
cor verde escura e sem sinais de murcha, sem
pontos com manchas escuras. Pode ser
encontrado também semi-preparado  (limpo e
picado sem folhas e talos) ou congelado. O
produto semi-preparado deve estar em bacadas
refrigeradas. 

A couve-flor deve ser comprada para consumo imediato, pois sua durabilidade é baixa.
Deve ser guardada na geladeira, em saco plástico perfurado, com o mínimo de umidade
possível, por isso, evite lavar antes de guardar. Dessa forma, ela pode durar de 3 a 5 dias.
Para congelar, retire as folhas e o talo mais grosso, coloque em água com sal (1/4 xícara de
sal para 1 litro de água ) por 30 minutos. Escorra e coloque em água fervente por 4 minutos,
escorra novamente e coloque em água gelada até esfriar completamente. Seque com
papel absorvente e leve ao freezer em vasilha aberta até congelar. Coloque em sacos
plástico ou vasilha plástica e armazene no freezer por até 10 meses.

Como conservar couve-flor

Como conservar brócolis

O brócolis tem curta durabilidade, podendo amarelar e murchar rapidamente. Na
geladeira, em saco plástico perfurado, pode ser mantido por até 4 dias. 
Par
a congelar, descarte as folhas e o talo mais grosso, destaque os floretes e deixe de mo
ho em água com limão durante 30 minutos. Depois de escorrer, coloque em água fe
vente por 2 minutos e imediatamente depois, coloque em água fria com cubos de gelo, at
 que esfriem completamente. Escorra novamente, seque com papel absorvente e leve pa
a o freezer em saco plástico com o mínimo de ar possível.
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Como escolher repolho

Apesar de parecerem firmes, são sensíveis e
machucam com facilidade, podendo escurecer e
apodrecer nos pontos machucados. Portanto, ao
escolhe-lo, manuseie com cuidado. Não deve
haver rachaduras e a cabeça deve ser firme e
compacta. As folhas devem estar livres de
manchas escuras e de perfurações. 

Como escolher agrião

Ao escolher o maço, observe se a folhas e talos
estão verdes, firmes e quebradiços. Cuidados ao
manusear pois as folhas se rasgam com facilidade
e os talos machucados podem escurecer e
apodrecer. As folhas também podem ser vendidas
já higienizadas. Dessa forma, observe se estão
armazenadas sob refrigeração.

Pode ser conservado por até uma semana, se estiver em condição ambiente, murchando
primeiramente as folhas externas. Pode ser mantido por várias semanas sob refrigeração e
colocado em saco plástico. Se for picado, deve ser mantido embalado ou em vasilha
tampada na geladeira, conservando-se por até cinco dias. Para congelar o repolho, retire
as folhas externas caso estas estejam murchas ou danificadas. Corte o repolho em 4
partes, ou em tiras finas. Coloque-o em saco plástico, retire o ar de dentro da embalagem
e leve ao congelador.

Como conservar repolho

Como conservar agrião

O agrião é pouco durável, sendo aconselhável que se compre a quantidade necessá
ria para rápido consumo. Em ambiente fresco, pode ser conservado com suas raízes i
mersas em água por no máximo 1 dia. Na geladeira, coloque em saco plástico per
furado ou vasilha tampada por até 3 dias. Os talos podem durar mais do que as folhas
 se forem secos com papel absorvente antes de armazenados na geladeira.
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Como escolher cebola

Escolha as cebolas com cuidado para não
estragá-las ao apertar ou devolver à banca.
Prefira as que forem mais pesadas e estiverem
com a casca seca, pescoço seco e cicatrizado,
sem brotações, sem áreas amolecidas, sem
feridas e mofo.

Como escolher alho

Escolha as cabeças que tenham casca, haste,
base e raízes totalmente secas. As cascas se
soltam facilmente nessa condição. Evite aquelas
que estão murchas, brotado, úmidas e com
sinais de mofos ou bolores e ataques de praga.
Alho aberto, rachado ou com sinais de danos
mecânicos leves não inutilizam o produto.

A cebola conserva-se por 3 a 5 semanas sem necessidade de refrigeração, em ambiente
seco, fresco, escuro e ventilado. As cebolas brancas e amarelas, que possuem sabor mais
suave e menos picante, são menos duráveis que as cebolas roxas que são mais picantes.
Quando cortada, a cebola deve ser conservada em geladeira, bem embalada, por até 1
dia. Para congelar, pique ou corte em rodelas, coloque em uma vasilha aberta até que
congele. Em seguida, deposite em vasilhas fechadas ou saco plástico com o mínimo de ar 
 e armazene no freezer por até 6 meses. Também é possível triturar a cebola e misturá-la
com sal e alho para aumentar sua durabilidade. A proporção ideal é de 1 parte parte de
alho, para 10 partes de sal e 3 partes de cebola. Essa mistura deve ser mantida na
geladeira.

Como conservar cebola

Como conservar alho

Desde que o local esteja seco, arejado e escuro, o alho em cabeças ou réstias se conserva
por longo período. A umidade o predispõe ao apodrecimento, por isso, não se recomenda
o armazenamento na geladeira, enquanto estiver com casca. Quando descascado, dura
até 5 dias se guardado em potes de plástico ou vidro na geladeira.
Pode também ser triturado e misturado com sal, formando uma pasta. Dessa forma pode
ser mantido em temperatura ambiente por várias semanas. Não se aconselha congelar o
alho pois o processo altera sua textura e seu sabor.
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Como escolher batata

Escolha os tubérculos que estejam com a casca
lisa, sem sinais de brotamento e firmes. Manchas
verdes podem ser sinal da presença de solanina,
substância tóxica. Compre a quantidade suficiente
para ser consumida em 2 a 3 semanas para usufruir
de batatas sempre frescas. Sinais superficiais
muitas vezes não alteram sua qualidade, uma vez
que são retiradas ao descascá-la.

Como escolher batata doce

Evite comprar raízes com sinais de brotamento, e
prefira as raízes frescas que durarão mais tempo.
Sinais superficiais de insetos são retiradas no
descascamento. Sinais internos de broca pode
causar alteração no sabor, tornando a batata
doce amarga e escura. 

Se mantida em ambiente seco, fresco e escuro, a batata se conserva bem por até 2
semanas. Para evitar o esverdeamento, é importante mante-la em local abrigado da luz.
Evite armazenar na geladeira, pois a baixa temperatura deixa o sabor adocicado e a
batata torna-se escura ao ser frita. Pode ser congelada cozida, em forma de purê e
armazenada no freezer em saco plástico, com o mínimo de ar possível. Ou, crua, cortada
em cubos e submetida à água fervente por 5 minutos, seguido de água gelada até o total
resfriamento. Neste caso, armazene a batata em plástico filme e leve ao freezer.

Como conservar batata

Como conservar batata doce

Em ambiente seco, fresco e bem ventilado, a batata doce se conserva por grandes
períodos de tempo. Dessa forma, é aconselhável que não se armazene dentro de sacos
plásticos pois isso acelera o processo de brotação que diminui sua durabilidade.
Se ficar por longos períodos armazenada em geladeira, a batata tende a ficar escura e
após o cozimento, permanecer dura. Caso se armazene em geladeira, deixe-a na parte
mais baixa, dentro de saco plástico para evitar o ressecamento.
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Como escolher laranja

Ao escolher laranjas observe a tonalidade da
casca, pois deve apresentar coloração verde-
amarelada. Quanto mais lisa sua casca, maior a
quantidade de suco dentro da fruta. Não deve
apresentar qualquer sinal de podridão, dano por
praga ou ferimento.

Como escolher limão

Ao escolher o limão considere o que foi
apresentado sobre a laranja. Verifique se a
coloração da casca está verde, no caso do limão
Tahiti, ou amarela, limão siciliano; observe se sua
casca apresenta textura lisa a levemente rugosa.
Escolha frutos que não estejam passados, não
apresentem ferimentos ou podridão.

Conserve as laranjas em local fresco e bem arejado, longe da umidade e do calor, e longe
de outras frutas ou hortaliças (não coloque peso sobre elas). Seu amadurecimento é
interrompido ao ser retirada do pé, portanto, não há motivo para embalá-la tal como
fazemos com o mamão e a banana. Caso uma laranja apodreça, a distancie das demais,
para que não as “contagie”

Como conservar laranja

Como conservar limão

A conservação do limão é semelhante à da laranja. Mantenha-os em local fresco e bem
arejado, longe da umidade e do calor. Conserve-os em geladeira em saco plástico por até
quatro semanas, ou fora por até uma semana.
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Como escolher banana

Banana prata e nanica devem apresentar
coloração amarela-esverdeada, e casca fina;
enquanto banana maçã apresenta coloração
amarelo-pálida e casca fina, e a banana da terra
amarelo-escura e casca grossa. Verifique se sua
casca não apresenta sinais de que o fruto está
passado (partes mais moles), não apresenta
ferimentos, podridão ou dano por pragas. 

Como escolher maçã

Ao escolher  maçã gala, fuji ou eva, verifique se a
casca apresenta coloração vermelha com estrias.
Enquanto ao escolher maçã red-delicious a
coloração deve ser vermelho-escura, e maçã
golden delicious cor verde-amarelada. Dê
preferência pelas maçãs que apresentam o talo,
não estão amassadas, feridas e não apresentam
podridão. Prefira aquelas que apresentam casca
íntegra e brilhante.

Conserve as bananas em local fresco e arejado. Evite deixá-las em saco plástico, pois pode
reter umidade e acelerar o processo de amadurecimento. Caso queira diminuir a
velocidade com que a banana amadurece (especialmente quando começar a aparecer
manchas escuras na casca) guarde-as na geladeira por até duas semanas, mas saiba que
isso causará alterações em sua textura.  
Também é possível diminuir a velocidade do amadurecimento guardando a banana junto a
frutas, como pêra e mamão, que ainda não amadureceram. Fazendo isso, o etileno
produzido pela banana será usado também pelas outras frutas. Caso não tenha outras
frutas que se beneficiam na presença do etileno, enrole o talo da banana com plástico
filme ou fita adesiva.

Como conservar banana

Como conservar maçã

As maçãs podem permanecer por até três semanas em temperatura ambiente, desde que
em local fresco e arejado. Evite deixá-las próximo a frutas que amadurecem fora do pé,
como a banana e batata, para que não amadureça rapidamente. Caso uma maçã esteja
podre, retire-a de perto das demais, para que não acelere o processo de deterioração
das outras.
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Como escolher uva

Verifique se as uvas apresentam casca íntegra e
com brilho, e se estão firmemente ligadas aos
talos. Observe também se os bagos apresentam
podridão, se estão passados, ou imaturos. Caso a
uva seja branca deve apresentar coloração verde,
enquanto uvas vermelhas devem apresentar
coloração vermelha escura. Verifique o aroma das
frutas, caso seja semelhante ao do vinagre está
fermentando e logo estragará.

Como escolher pêra

Ao comprar pêra verifique se a coloração da casca
apresenta-se verde-amarelada, e se não
apresenta ferimentos, manchas, podridão e não
estão murchas. Tenha cuidado para não ferir as
frutas que não comprará. Qualquer ferimento
gerará manchas que dificultará sua
comercialização e aumentará o descarte de
alimentos.

Ao comprar uvas armazene-as sob refrigeração por 2 a 3 semanas, em recipiente
hermético ou saco plástico fechado. Caso você as higienize ao chegar em casa a
durabilidade diminuirá para 7 dias. Armazene-as longe de alimentos que emanam aromas
(como cebola), pois a uva tem a capacidade de absorver o cheiro dos alimentos à sua
volta. Após serem retiradas da geladeira devem ser consumidas em até 72 horas.

Como conservar uva

Como conservar pêra

Conserve as pêras enroladas em papel guardanapo ou pano, para retardar a perda de
umidade. As mantenha sob refrigeração na parte mais baixa da geladeira, mas não
coloque outros alimentos sobre elas para que não as machuque. Caso queira acelerar o
processo de amadurecimento guarde em saco de plástico próprio para alimentos bem
fechado. Atenção: assim como a banana, a pêra sofre modificações em sua textura se
congelada, e portanto esse processo deve ser evitado.
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Como escolher melancia

Ao escolher melancia verifique se sua casca não
apresenta podridão, queimado de sol grave
(mancha amarelada) ou ferimento. Observe se a
casca é verde escura com aparência fosca, pois o
brilho indica que não amadureceu completamente.
É possível ainda bater levemente com os nódulos
do dedo. Caso apresente som oco está madura.
Caso a melancia já esteja cortada verifique se a
polpa apresenta coloração vermelho-brilhante
com  sementes pretas ou marrom escura  e se a
polpa não apresenta textura seca.

Como escolher melão

A escolha do melão é semelhante à da melancia.
Observe se a casca apresenta-se fosca e não
brilhante. Verifique se o melão não apresenta
podridão, ferimentos e não está passado. Pressione
suavemente a extremidade da flor do melão
(oposto ao caule), e verifique se está muito firme
(verde), pode ser pressionada sem muito esforço
(madura), ou se está muito mole em uma área
superior a aproximadamente 5cm de raio
(passada).

Caso esteja inteira conserve-a em temperatura ambiente, local arejado e fresco, por até
uma semana. Após ser cortada deve ser armazenada na geladeira, coberta com filme
plástico para evitar desidratação e consequente perda da suculência; além de evitar que
absorva o cheiro dos demais alimentos. É possível também cortá-la em fatias menores e
armazená-las em vasilha de plástico com tampa.

Como conservar melancia

Como conservar melão

Conserve o melão sob temperatura ambiente, em local fresco e arejado. Trata-se de uma
fruta muito sensível à variação de temperatura, então compre-a preferencialmente para
consumo imediato. Caso sobre melão e precise armazená-lo na geladeira, retire as
sementes e cubra com filme plástico para que não absorva os aromas dos demais
alimentos.
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Como escolher abacaxi

Ao escolher o abacaxi observe se o fruto não
apresenta sinais de podridão, amassado,
ferimentos, queimado do sol grave (grande
mancha amarelada), não solta líquido, e não
apresenta cheiro de vinagre (fermentação).
Verifique se as folhas estão verdes e saudáveis.
Observe se o abacaxi está firme, mas macio o
suficiente ao ser levemente apertado.

Como escolher maracujá

Ao comprar maracujá certifique-se de que a casca
apresenta coloração roxa, vermelha, amarela
(quanto mais verde, menos maduro) e esteja
íntegra, sem sinais de podridão ou ferimento.
Maracujá com casca lisa está verde, portanto,
prefira aqueles que apresentem leves enrugações,
mas atente para não pegar fruto muito enrugado,
pois pode estar passado. Prefira a fruta pesada e
que não tenha movimentação das sementes ao ser
balançada. Caso esteja comprando o maracujá
doce prefira aqueles que apresentam casca lisa.

Deve ser mantido fora da geladeira, local fresco e arejado. Após ser descascado e cortado
poderá ser armazenado na geladeira por até uma semana. Caso o congele, prefira cortar
pedaços grandes, para reduzir a perda de sabor. 

Como conservar abacaxi

Como conservar melão

Quando o maracujá estiver verde, deixe em temperatura ambiente, local fresco e arejado.
Caso esteja maduro, armazene em geladeira. Após aberto apresenta duração de até uma
semana na geladeira, ao passo que pode permanecer no congelador por até 12 meses
após aberto.
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Ao longo desse e-book percorremos um caminho
frutífero! Conversamos sobre o que observar no rótulo de
alimentos, sazonalidade de frutas e hortaliças, dicas de

preparações culinárias saborosas, práticas e acessíveis, e
discussões sobre como escolher e conservar algumas das

frutas e hortaliças mais consumidas pelos brasileiros! 
 

Finalizamos essa trajetória discutindo o que devemos
considerar ao escolher nossos alimentos ao longo do dia! 

 
Você pode acessar essas e outras informações no site

'Meu Prato Saudável'.

Estamos chegando ao fim ...
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Para o café da manhã, sugerimos que você escolha
alimentos que te dêem energia para enfrentar o dia
e para repor o que foi gasto após muitas horas de

sono. Opte por uma fonte de carboidrato, proteína e
uma fruta. Um exemplo de refeição que contempla

essas características é formado por pão integral
com manteiga, mamão e café com leite. 

O que comer no café da manhã?
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Para o almoço e jantar utilize o que chamamos de “Meu
Prato Saudável”. Você conhece essa abordagem? 

 
Nela, metade do prato deve ser preenchido com

hortaliças (verduras e legumes). A metade que sobrou
deve ser dividida em duas. Na primeira coloque os

alimentos fonte de carboidrato (arroz integral, arroz
branco, macarrão, batata, inhame ou mandioca, etc.). A

outra metade deve ser dividida em duas, na primeira
coloque proteína animal (carne de boi, carne de porco,
ave ou peixe, etc.) e na parte que sobrou proteína de
origem vegetal (Ex: proteína de soja, proteína vegetal

texturizada, feijão, lentilha ou grão de bico, etc.)

O que comer no almoço e no jantar?

Fonte da imagem: Meu Prato Saudável*    
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Por fim, para os lanches que fazemos entre essas
refeições (lanches intermediários), dê preferência a
alimentos que promovem saciedade, para que você
chegue à próxima refeição com fome moderada. 

 São exemplos de lanches intermediários: Frutas, iogurte
desnatado com frutas e aveia em flocos, torrada

integral com queijo branco, etc.
 

O que comer nos lanches?
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ROTULAGEM DE
ALIMENTOS

INDUSTRIALIZADOS

 
Ao longo desse e-book apresentamos a você

informações e dicas sobre como escolher e

armazenar adequadamente frutas e hortaliças, mas

você sabe como escolher alimentos industrializados?

 
Temos algumas dicas para você!
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Os alimentos industrializados vêm acompanhado de

algumas informações 

Lista de ingredientes

   Nessa lista constam todos os ingredientes utilizados no
preparo do alimento, organizados segundo a quantidade
empregada. Ou seja, o primeiro ingrediente está presente em
maior quantidade, o segundo pouco menor, e assim
sucessivamente. 
 
   Você deve estar se perguntando qual a relevância de saber
isso. Pois bem, com essa lista podemos verificar se um alimento
tem muito açúcar de adição, sódio, gordura, etc.

Ingredientes: Farinha de
trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, farinha de

trigo integral, fibra de trigo,
açúcar, gordura vegetal,

sal, glúten, fermento
biológico e conservador
propionato de cálcio.

CONTÉM GLÚTEN

  Essa informação é ainda mais relevante ao analisarmos
alimentos integrais, pois alguns se dizem integral, mas
apresentam como primeiro ingrediente a farinha de trigo
refinada, ao invés da farinha de trigo integral. O que indicará a
necessidade de consumi-lo moderadamente, assim como os
demais alimentos.
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  Outro ponto importante a ser analisado ao ler o rótulo consiste
em verificar a presença de açúcar de adição apresentado com
diferentes nomes. Ex: sacarose, glicose, maltose, dextrose, etc.
   A lista de ingredientes também é fundamental para a
segurança de pessoas que apresentam intolerância e alergias
alimentares, como doença celíaca, alergia à proteína do leite e
alergia à proteína do ovo.

Ingredientes: Leite desnatado, xarope
de açúcar preparado de morango
(água, frutose, polpa de morango,

açúcar, amido modificado,
maltodextrina, espessantes goma

xantana, goma carragena), creme,
cálcio, cloreto de cálcio, fermento

lácteo, goma carragena, goma
xantana. CONTÉM GLÚTEN
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  Trata-se de uma tabela na qual são apresentadas informações
sobre valor energético e teor de nutrientes em gramas
(carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans, fibra alimentar e sódio) para uma determinada
porção; também apresentada em medida caseira. Esses valores
são também apresentados na forma de porcentagem, baseados
em uma dieta de 2.000 kcal por dia.

  Essas informações são de grande importância para aqueles que
apresentam dietoterapia regrada, como com restrição em sódio
e contagem de carboidratos. Caso você não apresente essa
especificidade, a leitura do rótulo é importante para refletir
sobre a quantidade de nutrientes diariamente ingerido.
    Cabe salientar que, por se tratar de dados apresentados em
porções, teores muito reduzido de nutrientes como gordura
saturada, podem parecer nulo (0,00), quando na realidade trata-
se de uma quantidade muito pequena em uma porção, mas ao
consumir muitas porções acaba por ser um teor expressivo (Ex: ?
Em suposto biscoito recheado há 0,004g de gordura saturada em
três biscoitos, mas na embalagem é apresentado 0,00g. Caso
você consuma seis biscoitos estará ingerindo 0,008g da gordura.
O mesmo vale para os demais alimentos ingeridos ao longo do
dia.

Tabela de Informação Nutricional Obrigatória
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O projeto Hortiescolha é um programa de apoio à tomada
de decisão na escolha das frutas e hortaliças frescas,

variedade, classificação, padrão mínimo de qualidade e
melhor época de aquisição. Para saber mais informações

acesse o Hortiescolha do CEAGESP no site:
http://www.hortiescolha.com.br/ ou clicando na imagem.

VEJA TAMBÉM...

As hortaliças, conhecidas popularmente como verduras e
legumes, são alimentos saborosos e nutritivos que podem
ser preparados de várias formas. A Embrapa Hortaliças
lançou o “HORTALIÇA NÃO É SÓ SALADA”, para ajudar

você e sua família a aproveitarem toda essa diversidade. É
um programa com informações e dicas que vão facilitar a
sua vida na hora de comprar, de conservar e de preparar

esses alimentos. Confira no
site: https://www.embrapa.br/hortalica-nao-e-so-salada

ou clicando na imagem.

O programa “Meu Prato Saudável” é um modelo nutricional
que serve como referência para uma alimentação saudável
nas principais refeições do dia. Para saber mais, acesse o

site: http://meupratosaudavel.com.br/ ou clicando na
imagem.

https://www.embrapa.br/hortalica-nao-e-so-salada
http://www.hortiescolha.com.br/
http://meupratosaudavel.com.br/como-montar-o-prato-saudavel/
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Chips de Batata Doce, Abóbora e Mandioquinha

INGREDIENTES:
1 batata doce grande
¼ abóbora japonesa
1 mandioquinha média
1 colher (sopa) óleo vegetal
1 colher (chá) orégano desidratado
1 colher (chá) salsa desidratada
1 colher (chá) manjericão
1 colher (chá) sal refinado
 
MODO DE PREPARO:
Corte a batata doce, abóbora e mandioquinha em fatias finas. Reserve
Em um refratário, misture o óleo, as ervas desidratadas e o sal. Reserve
Distribua as fatias em uma forma de bolo
Pincele o óleo com as ervas sobre as fatias
Leve ao forno pré-aquecido até obter fatias crocantes
 
 
 

Contém

FIBRAS
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Bolo de Chocolate Enriquecido
INGREDIENTES:
1 abobrinha em cubos (médio)
2 ovos (clara separada da gema)
cascas de ¼ de abóbora japonesa
¼ xícara (chá) óleo vegetal
1 ½ xícara (chá) farinha de trigo peneirada
½ xícara (chá) açúcar refinado peneirado
½ xícara (chá) chocolate em pó peneirado
2 colheres (sopa) fermento químico
 
MODO DE PREPARO:
Aos poucos, bata a abobrinha em um liquidificador com as gemas, casca de abóbora e
óleo. Reserve
Bata as claras em neve. Reserve
Em uma bacia, deposite a mistura líquida e adicione, aos poucos, a farinha de trigo,
açúcar e chocolate em pó
Ao obter uma mistura homogênea, adicione lentamente as claras em neve
Acrescente o fermento químico. Misture
Deposite o conteúdo em uma forma untada e enfarinhada
Leve ao forno pré-aquecido (cerca de 200°C) até que o teste do palito saia limpo

Contém

FIBRAS
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Petisco de Semente de Abóbora
INGREDIENTES:
½ xícara (chá) sementes de abóbora japonesa
½ colher (chá) sal refinado
½ colher (chá) orégano desidratado
1 colher (chá) azeite de oliva
 
MODO DE PREPARO:
Misture todos os ingredientes
Disponha em uma assadeira
Leve ao forno pré-aquecido (cerca de 180°C) até que fique crocante

Contém

FIBRAS

63



Panqueca Verde
INGREDIENTES:
 1 ½  xícara (chá) de couve manteiga (folhas e talos)
1 xícara (chá) de leite
2 ovos
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1/2 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de óleo de soja
Óleo de soja para untar a frigideira
 
MODO DE PREPARO:
Bater todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura
homogênea
Untar a frigideira com óleo de soja, aguardar esquentar
Depositar uma concha média da mistura
Aguardar que a parte de baixo da panqueca aqueça, e se solte com
facilidade da panela, quando esta é manipulada de um lado para o outro
Virar a panqueca, e repita o processo do outro lado. Reserve
Repetir etapas 2 a 6 com o restante da mistura
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Pasta de Queijo Minas Frescal e Ervas

INGREDIENTES:
1 1/2 xícara (chá) de queijo minas frescal cortado em cubos pequenos
1 colher (chá) orégano desidratado
1 colher (chá) salsa desidratada
1 colher (chá) manjericão desidratado
 
MODO DE PREPARO:
Em um recipiente, misture todos os ingredientes com o auxílio de um garfo até obter
uma pasta.
 
Obs: Essa pasta é uma opção saborosa para a panqueca verde!

Contém
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Creme de Goiaba
INGREDIENTES:
4 colheres (sopa) amido de milho
250ml leite desnatado
2 goiabas vermelhas maduras
½ xícara de água mineral
½ xícara (chá) açúcar refinado
 
MODO DE PREPARO:
Dissolva o amido de milho no leite. Reserve
Corte as goiabas em pedaços pequenos (cerca de 8 partes)
Bata as goiabas com a água no liquidificador.
Coe o suco com auxílio de uma peneira
Deposite o suco de goiaba, o amido de milho dissolvido no leite e o açúcar refinado
em uma panela
Leve a mistura ao fogo (médio), mexendo sempre,  até que engrosse
Deposite em um refratário
Aguarde esfriar
Leve à geladeira por aproximadamente duas horas
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Mousse de Chocolate (feito com abacate)

INGREDIENTES:
1 abacate médio maduro
1 xícara (chá) chocolate em pó
1 colher (chá) canela em pó
1/3 xícara (chá) mel
 
 
MODO DE PREPARO:
Corte o abacate ao meio, retire a massa do seu interior e deposite no liquidificador
Acrescente o cacau em pó, a canela e o mel
Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea
Leve ao refrigerador até o momento do consumo
 
Obs: Para uma mistura mais aerada, bata o conteúdo em uma batedeira em
velocidade alta, após 2 horas de refrigeração.
 

RECEITA

SURPRESA
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Polenta Nutritiva

INGREDIENTES:
1 colher (chá) óleo vegetal
1 dente de alho picado/moído
1/2 xícara (chá) cebola roxa cortada em cubos
1 xícara (chá) cenoura cortada em cubos
1 xícara (chá) beterraba cortada em cubos
1 litro água mineral
1 colher (chá) sal refinado
1 colher (chá) cominho
1 xícara (chá) fubá
 
MODO DE PREPARO:
Leve o óleo ao fogo, até que aqueça
Acrescente o alho, aguarde dourar
Acrescente a cebola, aguarde dourar
Adicione a cenoura e a beterraba. Mexa de tempos em tempos 
Acrescente uma xícara de água. Aguarde ferver
Adicione o sal e o cominho
Acrescente o restante da água, e derrame o fubá aos poucos, mexendo sempre para não
empelotar (até que a massa se solte do fundo da panela)
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Pizza de Frango com Massa de Brócolis

INGREDIENTES:
1 brócolis grande
2 ovos
1/2 xícara (chá) queijo ralado
1/2 colher (chá) salsa desidratada
1/2 colher (chá) manjericão desidratado
1/2 colher (chá) orégano desidratado
farinha de arroz para untar a assadeira
1 colher (sopa) óleo vegetal
1 dente de alho picado (moído)
1/2 xícara (chá) cebola roxa
1/2 xícara (chá) cenoura cortada em cubos pequenos
1 xícara (chá) tomate cortado em cubos pequenos
1/2 xícara (chá) água mineral
1 peito de franto cozido e desfiado
1 xícara (chá) molho de tomate caseiro
6 fatias média de queijo branco frescal cortadas em tiras pequenas
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MODO DE PREPARO:
MASSA
Corte o brócolis em ramos pequenos
Bata o brócolis no liquidificador
Deposite em uma bacia
Adicione queijo ralado, ovo, salsa, manjericão e orégano desidratados
Misture  a massa e deposite em uma assadeira untada e enfarinhada (farinha de
arroz)
Leve ao fogo médio por 15 minutos. Reserve.
 
RECHEIO
Leve o óleo ao fogo médio até que aqueça, e adicione o alho e a cebola até que doure
Acrescente a cenoura, o tomate e a água
Quando começar a ferver adicione o frango cozido e desfiado
Mexa até que os ingredientes sejam incorporados ao frango. Reserve.
 
MONTAGEM
Espalhe o molho de tomate caseiro sobre a massa
Adicione o frango
Acrescente o queijo cortado em tiras pequenas
Leve ao forno (médio) até que o queijo doure
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Hambúrguer de Sardinha
INGREDIENTES:
6 sardinhas frescas limpas
1 1/2 litros de água mineral
1/2 cebola branca média cortada em cubos
1 tomate pequeno cortado em cubos
1 ramo de alecrim fresco
1 ramo de orégano fresco
sal e cominho a gosto
 
MODO DE PREPARO:
Leve as sardinhas e a água ao fogo (alto) em panela de pressão
Ao pegar a pressão, aguarde 15 minutos
Após desligar o fogo, espere que a panela não tenha mais pressão
Desfie as sardinhas e deposite em uma bacia
Acrescente a cebola, o tomate e os temperos
Misture tudo e forme os hambúrguer
Leve ao refrigerador por 1 hora
Asse em forno médio até que apresente aparência levemente dourada
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Smoothie de Manga e Coco

INGREDIENTES:
1 manga palmer grande descascada e cortada em cubos
1/2 xícara (chá) leite de coco
1 xícara (chá) de leite de vaca
1 xícara de gelo
 
 
MODO DE PREPARO:
Leve a manga ao liquidificador
Acrescente o leite de coco e o leite de vaca
Bata até obter uma mistura homogênea
Adicione o gelo e bata levemente (até que as pedras apresentem tamanho médio)
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E ai? o que achou? Esperamos
que com essas dicas e

orientações você sinta-se
confiante para fazer suas

escolhas em diferentes
situações! Obrigada por ter nos
acompanhado nessa jornada!

Até a próxima!

E aí? O que achou? 
Esperamos que com essas dicas e

orientações você se sinta confiante
para fazer suas escolhas em

diferentes situações! 
Obrigada por ter nos acompanhado

nessa jornada!
 

Até a próxima!




