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A vida é acelerada e preparar refeições

nutritivas pode ser um desafio, mas refeições

saudáveis não têm de ser elaboradas. A Internet

está cheia de receitas rápidas e saudáveis que

pode partilhar com a sua família e amigos.

1. Adopte uma 

dieta mais 

saudável e mais 

sustentável



Planeie as suas refeições. Faça uma lista de

compras e mantenha-se fiel a ela. Evite compras

por impulso. Não só irá desperdiçar menos

comida, como também poupará dinheiro!

2. Compre 

apenas o que 

precisa



Não julgue a comida pela sua aparência! Frutas

e legumes com formas estranhas ou pisaduras

são, muitas vezes, deitados fora porque não

cumprem as normas estéticas. Não se preocupe

- eles têm o mesmo sabor! Use fruta madura

para smoothies, sumos e sobremesas.

3. Escolha 

frutas e 

legumes feios



Mova os produtos mais antigos para a frente

do seu armário ou frigorífico e os novos para a

parte de trás. Utilize recipientes herméticos

quer para manter os alimentos abertos frescos

no frigorífico quer para garantir que os pacotes

estão fechados para impedir a entrada de

insectos.

4. Armazene 

sabiamente os 

alimentos



Há uma grande diferença entre as datas de

“consumir de preferência antes de…” e

“consumir até…”. Por vezes, os alimentos

ainda são seguros para comer depois da data

de “consumir de preferência antes de…”,

enquanto que é a data de “consumir até” que

lhe diz quando já não é seguro comer. Verifique

os rótulos dos alimentos quanto a ingredientes

pouco saudáveis, tais como gorduras trans e

conservantes e evite alimentos com adição de

açúcar ou sal.

5. Compreenda 

a Rotulagem 

dos Alimentos



Faça pequenas porções em casa ou partilhe

doses grandes em restaurantes.

6. Escolha 

pequenas 

quantidades



Se não comer tudo o que fizer, congele-o para

mais tarde ou use as sobras como ingrediente

noutra refeição.

7. Ame as 

suas sobras



Em vez de deitar fora os seus restos de comida,

faça a compostagem dos mesmos. Desta forma,

está a devolver nutrientes ao solo e a reduzir a

sua pegada de carbono.

8. Use o 

desperdício 

alimentar



A alimentação liga-nos a todos. Reconectar com

os alimentos, conhecendo o processo de fabrico

dos mesmos. Leia sobre a produção de

alimentos e conheça os seus agricultores.

9. Respeite os 

alimentos



Ao comprar produtos locais, apoia os

agricultores familiares e pequenas empresas da

sua comunidade. Também ajuda a combater a

poluição, reduzindo as distâncias de entrega de

camiões e outros veículos.

10. Apoie os 

produtores 

locais



Comer espécies de peixe mais abundantes, como

a cavala ou o arenque, em vez das que correm

o risco de serem sobrepescadas, como o

bacalhau ou o atum. Comprar peixe que tenha

sido capturado ou cultivado de forma

sustentável, tal como peixe com rótulo ecológico

ou certificado.

11. Manter as 

populações de 

peixes



Não podemos produzir alimentos sem água!

Embora seja importante que os agricultores

utilizem menos água para cultivar alimentos, a

redução do desperdício de alimentos também

poupa todos os recursos hídricos que foram

para a sua produção. Reduza também o

consumo de água de outras formas: reparando

fugas ou desligando a água enquanto se

escovam os dentes!

12. Use menos 

água



Alguns resíduos domésticos são potencialmente

perigosos e nunca devem ser atirados para um

caixote do lixo normal. Artigos como baterias,

tintas, telemóveis, medicamentos, produtos

químicos, fertilizantes, pneus, cartuchos de tinta,

etc., podem infiltrar-se nos nossos solos e

abastecimento de água, danificando os recursos

naturais que produzem os nossos alimentos.

13. Mantenha 

os solos e 

água limpos



Uma vez por semana tente comer uma refeição

à base de leguminosas ou grãos "antigos"

como a quinoa.

14. Coma mais 

leguminosas e 

vegetais



Doar alimentos que de outra forma seriam

desperdiçados. Por exemplo, as Apps podem ligar

vizinhos entre si e com empresas locais para

que os excedentes alimentares possam ser

partilhados e não deitados fora.

15. Partilhar é 

cuidar


