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A Roda dos Alimentos foi criada para ajudar       
a escolher e a combinar os alimentos que devem 
fazer parte da nossa alimentação diária, para 
termos uma alimentação saudável. 
Está dividida em várias fatias de grupos 
de alimentos com composição nutricional 
semelhantes entre si. Estas fatias têm diferentes 

A roda dos alimentos

Porque devo comer bem?

tamanhos de forma a mostrar quais os grupos de 
alimentos que devemos comer em maior e menor 
quantidade!
A roda tem a água no centro para mostrar a sua 
importância! A água faz parte da composição 
de todos os alimentos e é essencial para a nossa 
sobrevivência!

8
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A roda dos alimentos Cada fruta e legume é específi ca de 
uma região, de um mês ou estação do 
ano. Apesar de já termos muitas frutas 

ou legumes à venda durante 
o ano inteiro, devemos optar sempre 

por comer os alimentos da época, 
porque estes são os que têm mais 
vitaminas e mais nutrientes e são 

produzidos localmente!

SABIAS QUE?

A Roda dos Alimentos tem 
uma forma redonda, como um 
prato, para mostrar que todos 
os alimentos são igualmente 
importantes e que todos eles devem 
estar presentes às refeições, nas 
doses certas!

SABIAS QUE?

A Roda dos Alimentos ensina-nos a ter uma 
alimentação:
Completa: comer alimentos de cada grupo 
e beber água diariamente;
Equilibrada: comer mais dos grupos maiores     
e menos dos grupos menores;
Variada: comer alimentos diferentes dentro de 
cada grupo, variando diariamente, semanalmente 
e nas diferentes épocas do ano.

Regras da alimentação
e vida saudáveis

Porque devo comer bem?

É fundamental para o nosso 

crescimento;

Fortalece o nosso organismo e 

defende o nosso corpo de doenças; 

Dá-nos energia; 

Ajuda-nos a fi car concentrados 

e a estudar.

Tomar sempre o pequeno-almoço;Fazer 5-6 refeições por dia (além do pequeno-almoço, almoço e jantar, faz um lanche a meio da manhã e outro        a meio da tarde);
Comer fruta e legumes diariamente (sempre que possível, escolhe frutas      e legumes da época);
Começar as refeições principais com um prato de sopa de legumes;
Evitar os fritos e os molhos;
Comer doces e refrigerantes apenas em dias de festa;
Sempre que possível, optar por alimentos frescos em vez de comida pré-confecionada,
Beber muita água;
Fazer exercício físico!
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A laranja é o fruto da laranjeira e pertence ao grupo dos 
citrinos, tal como o limão, a lima, a toranja e a tangerina.

A história da laranja inicia-se na Ásia, onde é conhecida 
desde o ano 2000 a. C. Só bem mais tarde chegou à 
Europa pela mão dos portugueses, no século XVI. É em 
Portugal que se produz uma das laranjas mais apreciadas: 
a laranja do Algarve.

Fruta sumarenta, com sabor doce e levemente ácido, 
a laranja deve ser consumida em fruta, pois ao ser 
transformada em sumo perde alguma fibra e vitaminas. 
Depois de descascada, deve ser comida rapidamente para 
manter as suas propriedades nutricionais.

Até esta fruta chegar ao 
continente Europeu, estes 

povos não tinham designação 
para a cor de laranja! Só 

quando viram esta fruta é que 
deram o seu nome à cor.

Rica em vitamina C, a laranja é ótima para nos proteger das constipações e fortalecer o nosso sistema imunitário!

Fruto da pereira, a pera é muito popular na 
Europa e desenvolve-se em climas temperados.

Há vários tipos de peras, com diferentes 
formas e cores, assim como sabores e texturas.

Boa para assar, cozer (é uma ótima alternativa 
ao puré de batata), fazer doces e compotas. 

A pera é rica em fi bra e 

ajuda a regular os níveis 

de açúcar no sangue.

A variedade pera Rocha,
é unicamente produzida 

na região Oeste de Portugal.

laranja

pera

frutas da quinta
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As maçãs crescem em pequenas árvores — as macieiras — 
e é bem conhecido o ditado que diz: «Uma maçã por dia, 
nem sabe o bem que lhe fazia!» Isto porque são muitas as 
propriedades benéficas deste fruto.

A maçã esteve presente em vários momentos da História. 
É conhecida por todos os cristãos como o fruto proibido  
na história bíblica de Adão e Eva. Na ciência, esteve na 
origem da lei da gravidade, ao cair da macieira e acertar em 
cheio na cabeça do físico Isaac Newton.

Na alimentação, tem infi nitas utilizações. Desde consumida 
ao natural, até utilizada em doces, tartes, saladas, purés, 
sumos e bebidas alcoólicas, como a sidra. As maçãs de 
casca vermelha são mais doces e as de casca verde são 
mais ácidas. 

Há mais de 7500 espécies 
e variedades de maçãs.

Muito rica em vitaminas 
e minerais, a maçã é 
benéfi ca para muitos 

órgãos do nosso corpo, 
até na prevenção de cáries 

dentárias.

Fruto do pessegueiro, os pêssegos são 
originários da China, onde eram considerados 
um símbolo de longevidade e imortalidade.

Este fruto divide-se em dois grupos: os de 
polpa amarela e os de polpa branca; e cada um 
pode incluir a variedade de «caroço solto» ou 
«caroço aderente». 

É ótimo em saladas, sumos, gelados, 
iogurtes e bolos, mas a forma mais comum  
de consumo é ao natural.

Rico em vitaminas, minerais 

e fi bras, o sabor é muito doce, 

mas tem poucas calorias e 

pouco açúcar. Boa opção para 

um lanche fresco e saboroso 

de verão!

Coloca um pêssego em água a ferver durante 10 
segundos. Depois mergulha-o em água gelada 
para arrefecer e parar de cozer. Vais ver que vais 
conseguir retirar a casca com grande facilidade!

pêssego

maçã
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A ameixa nasce da ameixeira, uma árvore 
originária do continente asiático. 

Tem normalmente uma forma redonda, podendo 
também ser oval ou em forma de coração. Pode 
ser preta, vermelha ou amarela, consoante a cor da 
casca. A polpa também varia entre amarelo, verde, 
cor-de-rosa ou cor de laranja.

Pode ser consumida ao natural ou usada em 
saladas de fruta, geleias, bolos e até em pratos 
de carne.

Os antigos egípcios desidratavam 
e enterravam as ameixas com os 
mortos, garantindo-lhes sustento 
«do outro lado da vida.»

Frescas ou secas, são ricas em fi bra que ajuda no funcionamento dos intestinos.

Apesar de o caroço não ser 
comestível, é usado para 

fazer recheios de almofadas, 
e com o «pé» da cereja 

fazem-se infusões.

Originária da Ásia, a cereja pertence à família dos 
frutos de caroço como a ameixa, ou o pêssego.
Portugal é um bom produtor de cerejas! As cerejas 
do Fundão são das mais conhecidas e apreciadas.

A «cereja doce», de polpa doce e suculenta, é 
geralmente comida ao natural, como sobremesa; a 
«cereja ácida» ou ginja, de polpa mais firme, é usada 
em calda, para compotas e bebidas licorosas, como  
a ginjinha.

A cereja, tal como outros 
frutos vermelhos, é rica em 
substâncias antioxidantes 
que ajudam a proteger as 

nossas células.

O cultivo da cereja só ocorre em regiões 
frias: são necessárias 800 horas de frio 
para se poder desenvolver.

ameixa

cereja

12

livro.indd   12 11/08/17   17:03



13

O figo, fruto da figueira, é revestido por 
uma casca fina e no seu interior tem uma polpa 
com pequenas sementes pretas comestíveis. 
A polpa é doce e pode ser roxa, verde, rosa ou 
vermelha, consoante a variedade.

A figueira foi uma das primeiras árvores a 
serem cultivadas pelo Homem, sendo o figo 
usado como fonte de alimento há mais de  
11 mil anos. 

Foram os árabes quem 
trouxe os fi gos para a 
Península Ibérica. Em 
Portugal é especialmente 
cultivada no Algarve.

Rico em fi bra, vitaminas e minerais, o fi go é também rico em açúcar. Por ser uma fruta doce, deve ser consumida com moderação!

A uva é o fruto da videira, ou vinha, uma planta 
trepadeira, de ramos retorcidos e flexíveis. Cresce em 
cachos, que podem ter entre 15 a 300 uvas e pode ser 
preta, roxa, verde, rosa, amarela, azulada, de forma oval, 
redonda, com ou sem grainhas. 

A videira tem especial importância 
cultural e económica porque é através do 
seu fruto, a uva, que se produz o vinho. 
Do total de uvas cultivadas no mundo, 
70% é destinado a produção de vinho! 

A uva é também muito apreciada como 
fruto fresco ou seco (as passas).

As uvas são ricas em 

substâncias protetoras do 

nosso organismo e que 

retardam o envelhecimento 

(os polifenóis). Por isso é que 

as uvas são usadas não só na 

alimentação mas também em 

cremes e cosméticos.

O nosso país tem mais de 250 variedades de 
uvas ou castas, sendo que algumas delas só 
se encontram em Portugal: como a Touriga, 
Trincadeira ou Moscatel. É graças a este tipo de 
uvas que os vinhos portugueses estão entre os 
melhores do mundo.

figo

uva
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A azeitona é o fruto da 

oliveira, uma árvore natural do 

mediterrâneo que pode chegar 

aos 12 m de altura e viver até 

aos 600 anos.

azeitona

O azeite chegou a ser conhecido como 
«ouro líquido», pois em tempos foi 
utilizado como moeda de troca entre os 
povos do Mediterrâneo e os povos do 
Médio Oriente.

SABIAS QUE?

Em média, uma oliveira produz 20 kg 
de azeitonas, sendo necessários 

cerca de 5 a 6 kg para produzir 1 l de 
azeite. 

SABIAS QUE?

Rica numa gordura 
saudável que consegue 

baixar os níveis de 
colesterol no nosso sangue. 
Apesar de saudável, por ter 

muitas calorias, deve ser 
consumida com moderação!

nutrição

14
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Na realidade crescem na mesma árvore: algumas 
azeitonas são colhidas ainda verdes, enquanto 
outras amadurecem na árvore até atingirem uma 
cor negra. As verdes são azeitonas «novas», mais 

As azeitonas podem ser verdes ou pretas. 
Qual a diferença? 

rijas, e as pretas são as azeitonas maduras, mais tenras, menos amargas 
e com maior quantidade de gordura. 
As azeitonas não podem ser comidas diretamente a partir da árvore, 
é preciso um tratamento especial para reduzir o seu sabor amargo.

São usadas como aperitivo ou numa variedade de 
pratos, como massas e pizzas. Diz-se que é um «fruto 
gordo» pela quantidade de gordura que apresenta, de 
tal forma que são elas que originam uma das gorduras 

mais saudáveis do mundo: o azeite!
Em Portugal é a gordura mais utilizada e os azeites 
portugueses são considerados uns dos melhores 

do mundo.

Produção 
de azeite:

Após a colheita das 
azeitonas, estas 
são levadas para 

um lagar onde são 
lavadas e depois 

moídas, incluindo  
o caroço, e por 

fim prensadas, para 
extração do azeite.

No tempo dos antigos romanos, o azeite não era 
usado na alimentação, mas sim na iluminação, 
no aquecimento e na produção de sabonetes, 

cosméticos e medicamentos. Só mais tarde 
começou a ser usado para cozinhar.

SABIAS QUE?
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