
 

 



 

 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

A função dos alimentos vai muito além de simplesmente nos manter saciados. 

Uma alimentação adequada e saudável garante uma boa nutrição e o 

funcionamento adequado de todo o corpo. Portanto, ela influencia, e muito, na 

saúde. Alimentação saudável tem como base alimentos naturais e o mínimo 

possível de industrializados. Prefira sempre alimentos in natura ou 

minimamente processados e preparações culinárias a alimentos 

ultraprocessados. Alimentos in natura ou minimamente processados, em 

grande variedade e predominantemente de origem vegetal, são  a  base  de   

uma   alimentação nutricionalmente balanceada,  saborosa,  culturalmente  

apropriada  e  promotora  de  um  sistema  alimentar  socialmente e 

ambientalmente sustentável.  

Opte por água, leite e frutas no lugar de refrigerantes, bebidas lácteas e 

biscoitos recheados; não troque a “comida feita na hora” (caldos, sopas, 

saladas, molhos, arroz e feijão, macarronada, refogados de legumes e 

verduras, farofas, tortas) por produtos que dispensam preparação culinária 

(”sopas de pacote”, “macarrão instantâneo”, pratos congelados prontos para 

aquecer, sanduíches, frios e embutidos, maioneses e molhos industrializados, 

misturas prontas para tortas) e prefira as sobremesas caseiras evitando as  

industrializadas. 

PARA FAZER COM AS CRIANÇAS 

Alimentação saudável e colorida também pode ser saborosa. Que tal fazer uma 

preparação com alimentos variados e nutritivos? Será uma preparação feita 

com a criança e para toda a família.  

As crianças precisam se sentir seguras antes de preparar e provar todos os 

tipos de alimentos e para isso, o exemplo é fundamental. Seria ótimo que as 

pessoas que estão próximas das crianças incentivassem e provassem suas 

preparações. 



 

Então vamos lá! 

A criança escolherá uma preparação salgada e/ou uma outra doce para fazer 

com ajuda de um familiar. 

Primeiramente a família deverá selecionar os alimentos naturais ou 

minimamente processados que tenham em casa. Exemplo: Legumes, frutas, 

folhosos, ovos, carnes, leite, arroz, feijão, canjiquinha. 

Aproveitando a estação do ano, nada melhor que uma sopa bem colorida e 

nutritiva com os alimentos coloridos, nesta hora vale aproveitar os talos de 

brócolis, couve, espinafre, outros. Aproveite este momento para ensinar a 

higienização correta dos alimentos.  

Lembrando também que um tempero excelente e fácil de comprar pode ser 

feito com alho, cebola e pouco sal. 

Se a criança gostar de leite pode-se fazer vitaminas com frutas ou sucos com 

misturas diferentes, inclusive com legumes e talos. Mesmo no inverno há 

momentos do dia que a temperatura sobe um pouco, então pode aproveitar 

este momento e fazer uma salada de frutas, se a criança tiver um pouco de 

resistência de provar as frutas pode-se acrescentar um pouco de leite em pó ou 

mel. Sempre encorajando a criança a comer todas as frutas e explicando que 

cada uma tem seus nutrientes e que o ideal é saborear o seu açúcar natural. 

Criança adora cantar e dançar não é mesmo? Que tal ouvir uma música 

enquanto, separam, higienizam e preparam os alimentos? 

Sugestão de uma canção para os pequeninos: “Gostosuras naturais” do Mundo 

Bita disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=s6hFi6aUBoQ 

Já para as crianças maiores e toda a família: “Não tomem refri” Animazoo 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cHi2iKpaYPs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cHi2iKpaYPs

