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Introdução
Numa altura em que cada vez mais se fala
sobre
sustentabilidade
ambiental,
é
necessário
também
promover
a
sustentabilidade na alimentação. É essencial
fazermos uma alimentação que consiga suprir
as nossas necessidades nutricionais mas sem
que a mesma descure da preservação do
nosso planeta.
O Nutricionista tem um papel fundamental na
reflexão, discussão e decisão no que respeita a
estas
questões
relacionadas
com
sustentabilidade alimentar.
Como tal, desenvolvemos este e-book para
todos aqueles que procuram mais informação
sobre sustentabilidade alimentar e, também,
de forma a consciencializar para a
importância dos nossos atos diários. O que
comemos e como comemos, é decisivo para o
futuro do nosso planeta.
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Sustentabilidade Alimentar
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Sustentabilidade
Consiste em práticas que assegurem e contribuam para uma boa gestão e
conservação dos recursos naturais e tecnológicos, de modo a satisfazer as
necessidades das populações, sem comprometer de forma irreversível o
ecossistema e o futuro das gerações.

Sustentabilidade Alimentar
Tem em conta o impacto ambiental, a sua relação cultural e identidade
alimentar, mas também a adequação de uma alimentação equilibrada, variada
e completa, do ponto de vista nutricional, bem como a acessibilidade dos
produtos de consumo.
O que faz um alimento ser sustentável?
1- Modo de produção capaz de respeitar o ambiente e os animais;
2- Ser local e sazonal (proveniente diretamente do produtor);
3- Menor quantidade de recursos utilizados (ex.: água, combustível,...);
4- Respeitar o ambiente, os animais, os produtores e os consumidores.

Saber mais...
Local: alimento produzido na proximidade; o seu consumo promove a
economia da região e diminui a pegada de carbono.
Sazonal: alimento fresco que está disponível num determinado período do ano.

Fonte: Alimentar o futuro, uma reflexão sobre sustentabilidade alimentar | APN, 2017
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Impacto da produção alimentar sobre o
ambiente
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Indicadores ambientais a ter em conta

Pegada ecológica: estimativa da relação entre a
capacidade de produção de recursos pela natureza e
o consumo desses pelo humano (capacidade da Terra
de recuperar os recursos naturais).

Pegada hídrica: quantidade de água necessária
para a produção de alimentos e matérias-primas
(medido em L ou m3).

Pegada de carbono: quantidade de gases com efeito
de estufa que são emitidos durante todo o processo
de vida do alimento (medido em g de CO2).

Fonte: Alimentar o futuro, uma reflexão sobre sustentabilidade alimentar | APN, 2017
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A cadeia de distribuição de um alimento consiste no conjunto de
processos pelo qual o alimento passa até chegar ao consumidor final.

(Um produto desde que é produzido até ao momento da
compra, pode passar por diversos processos: transformação,
processamento, embalamento, transporte para a distribuição,
grossista, retalhista, etc).

Ao preferirmos comprar alimentos diretamente aos produtores locais,
evitamos que os mesmos tenham de ser transportados para longas
distâncias para serem comercializados, contribuindo assim para a
redução das emissões de CO2.
Também o facto dos produtos serem comercializados avulso acaba por
ser mais sustentável, devido à ausência do processo de embalamento.
Assim sendo, os produtos locais são considerados alimentos provenientes
de cadeias de curta distribuição, apresentando vantagens a nível
económico, social e cultural tanto para os agricultores, zonas rurais
envolventes e para os consumidores.

Desta forma, é possível adquirir produtos mais frescos, da época a um
preço mais acessível e justo, por exemplo, em mercados ou feiras locais
mais tradicionais.

Fonte: Alimentar o futuro, uma reflexão sobre sustentabilidade alimentar | APN, 2017
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Os alimentos processados, por norma, associam-se a custos ambientais
mais elevados em relação a produtos não processados, no entanto, o
impacto ambiental varia consoante o processamento pelo qual o alimento
passou (ex.: modo de conservação, tempo de conservação, embalamento,
transporte e a distância até ao consumidor final).

A utilização de recursos naturais, como água e solo, e a emissão de gases
de efeito de estufa é superior nos alimentos de origem animal e inferior
nos alimentos de origem vegetal.

Pegada ecológica de alguns alimentos
Pegada Hídrica
(L)

Emissões
(Kg CO2)

Uso de solo
(m2)

Ração animal
(Kg)

15,500

16

7.9

6

Frango

3,900

4.6

6.4

1.8

Ovos

3,333

5.5

6.7

Leite

1,000

10.6

9.8

Trigo

1,300

0.8

1.5

Arroz

3,400

1 Kg
Bife de vaca

Fonte: Alimentar o futuro, uma reflexão sobre sustentabilidade alimentar | APN, 2017
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Adotar um Padrão Alimentar mais
Sustentável | Quais os benefícios?
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Benefícios de um padrão alimentar sustentável
Redução da pegada de carbono, hídrica e ecológica;
Baixo impacto ambiental;
Garantia de segurança alimentar e nutricional das populações
atuais e futuras;
Nutricionalmente adequado e acessível;
Seguro;
Economicamente justo.

Dicas para um alimentação mais sustentável
1 - Organize e planeie as refeições;
2 - Utilize os alimentos que ainda tem disponíveis no frigorífico,
congelador e despensa;
3 - Faça uma lista de compras;
4 - Adquira alimentos locais e sazonais;
5 - Compre apenas o que precisa;
6 - Verifique o estado de conservação dos alimentos e o prazo de
validade;
7 - Prefira produtos frescos e a granel;
8 - Faça refeições vegetarianas, incluindo as leguminosas;
9 - Reaproveite as sobras e os alimentos na totalidade;
10 - Crie uma pequena horta em casa (ex.: de ervas aromáticas).

Fonte: Alimentar o futuro, uma reflexão sobre sustentabilidade alimentar | APN, 2017
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Padrão Alimentar Mediterrânico
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Padrão Alimentar Mediterrânico
É um padrão alimentar adequado a quem pretende melhorar os hábitos de
consumo e estilo de vida, de forma a ter uma alimentação saudável e sustentável;
em 2013, foi classificado pela UNESCO como património cultural imaterial da
humanidade.
Carateriza-se pela sua diversidade de consumo com base na Roda da Alimentação
Mediterrânica, utilização de métodos e técnicas de confeção que preservem os
nutrientes (ex.: "comidas de panela"), consumo de produtos locais e da época,
moderação no consumo alimentar, redução do desperdício alimentar e diminuição
dos custos energéticos.
Os produtos hortícolas, a fruta, os cereais integrais, derivados e os tubérculos são os
alimentos que apresentam menor impacto ambiental - é recomendado que se
incluam em maior consumo na alimentação diária.

Roda dos Alimentos
A Roda dos Alimentos tem como finalidade ajudar-nos a escolher e a combinar os
alimentos que devem estar presentes na nossa alimentação diária.
A mesma é composta por 7 grupos de alimentos que nos indicam os alimentos que
devem estar presentes em maior quantidade (grupos de maior dimensão) e os que
devem estar em menor quantidade (grupos de menor dimensão), bem como, a
proporção média de consumo a incluir diariamente na alimentação.
A água não está representada em nenhum grupo específico, no entanto, encontra-se
no centro da roda, dada a sua importância vital para o organismo, pelo que esta
deve ser ingerida ao longo do dia e em abundância. As necessidades hídricas
poderão variar entre 1,5L a 3L por dia.

Fonte: Alimentar o futuro, uma reflexão sobre sustentabilidade alimentar | APN, 2017
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Fruta - 3 a 5 porções

Gorduras e óleos - 1 a 3 porções

Laticínios - 2 a 3 porções

Carnes, pescado
e ovos - 1,5 a 4,5 porções

Leguminosas - 1 a 2 porções

Hortícolas - 3 a 5 porções

Cereais e derivados,
tubérculos - 4 a 11 porções

Equivalentes alimentares correspondentes a 1 porção:
Cereais e derivados, tubérculos - 4 a 11 porções/
dia
1 pão (50g)
1 fatia fina de broa (70g)
1 e 1/2 batata - tamanho médio (125g)
5 colheres de sopa de cereais de pequeno-almoço
(35g)
6 bolachas - tipo Maria/ água e sal (35g)
2 colheres de sopa de arroz/ massa crus (35g)
4 colheres de sopa de arroz/ massa cozinhados
(110g)
Hortícolas - 3 a 5 porções/ dia
2 chávenas almoçadeiras de hortícolas crus
(180g)
1 chávena almoçadeira de hortícolas cozinhados
(140g)

Gorduras e óleos - 1 a 3 porções
1 colher de sopa de azeite/ óleo (10g)
1 colher de chá de banha (10g)
4 colheres de sopa de nata ( 30ml)
1 colher de sobremesa de manteiga/
margarina (15g)

Laticínios - 2 a 3 porções/ dia
1 chávena almoçadeira de leite (250ml)
1 iogurte líquido ou 1 e 1/2 iogurte sólido
(200g)
2 fatias finas de queijos (40g)
1/4 de queijo fresco - tamanho médio (50g)
1/2 requeijão - tamanho médio (100g)

Carnes, pescado e ovos - 1,5 a 4,5 porções/ dia
Carnes /pescado crus (30g)
Carnes/ pescado cozinhados (25g)
1 ovo - tamanho médio (55g)
Leguminosas - 1 a 2 porções/ dia
1 colher de sopa de leguminosas secas cruas
(ex.: grão de bico, feijão, lentilhas) (25g)
3 colheres de sopa de leguminosas frescas
cruas (ex.: ervilhas, favas) (80g)
3 colheres de sopa de leguminosas secas/
frescas cozinhadas (80g)

Fruta - 3 a 5 porções/ dia
1 peça de fruta - tamanho médio (160g)

Fonte: Nutrimento | Roda dos Alimentos
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10 Princípios do Padrão Alimentar Mediterrânico
1 - Frugalidade e cozinha simples (dar preferência a preparados que
preservem os nutrientes dos alimentos, como sopas, caldeiradas, cozidos e
ensopados).
2 - Elevado consumo de produtos vegetais (preferir produtos hortícolas,
fruta, pão de mistura, centeio ou integral, cereais pouco refinados,
leguminosas e frutos oleaginosos).
3 - Consumo de produtos locais, frescos e da época
4 - Utilização do azeite como principal fonte de gordura
5 - Consumo moderado de laticínios
6 - Utilização de ervas aromáticas e especiarias, em detrimento do sal
7 - Consumo frequente de peixe e redução do consumo de carnes vermelhas
8 - Moderação no consumo de vinho e apenas nas refeições principais
9 - Consumo de água como principal bebida ao longo do dia
10 - Partilha de refeições à mesa com família/amigos

Fonte: Alimentar o futuro, uma reflexão sobre sustentabilidade alimentar | APN, 2017
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Calendário da sazonalidade dos alimentos
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Calendário da sazonalidade dos alimentos
Os alimentos da época são nutricionalmente e organoleticamente (a nível do
sabor, cor) mais interessantes e mais "amigos" do ambiente e até se conseguem
adquirir por um preço mais acessível.

Produtos hortícolas

Fonte: Alimentar o futuro, uma reflexão sobre sustentabilidade alimentar | APN, 2017
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Frutas e Frutos oleaginosos

Fonte: Alimentar o futuro, uma reflexão sobre sustentabilidade alimentar | APN, 2017
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Estratégias para minimizar o gasto
energético durante a confeção dos
alimentos
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Estratégias para minimizar o gasto energético
durante a confeção dos alimentos
Uma das formas de reduzir a quantidade de recursos energéticos
passa, também, por pequenas modificações na hora de cozinhar os
alimentos.
Utilizar métodos de confeção e equipamentos mais eficientes do
ponto de vista energético, pode contribuir para a redução da energia
que gasta.

No fogão:
Utilize uma panela adequada à quantidade de alimentos que
pretende;
Cozinhe sempre com tampa para tornar o processo mais rápido;
Após ferver, reduza a intensidade e deixe os alimentos
cozinharem em lume brando.

No forno:
Evite abrir o forno enquanto está a cozinhar, para que a
temperatura se mantenha adequada;
Prefira recipientes de vidro ou cerâmica, são mais eficientes;
Desligue o forno 10 minutos antes do preparado estar pronto,
pois a temperatura que se mantém acaba por poupar mais
energia.

Fonte: Alimentação inteligente - coma melhor, poupe mais | APN, 2012
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Trocas mais sustentáveis
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Trocas mais sustentáveis
Todas as nossas ações contribuem para um planeta mais sustentável e
através de pequenas mudanças diárias podemos fazer a diferença.

1

2

5 ESTRATÉGIAS
PARA VOLTAR À
ROTINA3 DEPOIS
DAS FÉRIAS

5 ESTRATÉGIAS
PARA VOLTAR À
ROTINA 4DEPOIS
DAS FÉRIAS

Garrafa de plástico

Garrafa reutilizável

Saco de plástico

Saquetas de chá

Folhas de chá

Guardanapos de
papel

5

5 ESTRATÉGIAS
PARA VOLTAR À
ROTINA DEPOIS
DAS FÉRIAS

Bee´s wrap

Papel de alumínio/
película aderente

Recipiente com tampa

Tampas de silicone
reutilizáveis
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Saco reutilizável

Guardanapos de
pano

Desperdício Alimentar
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Desperdício alimentar
O desperdício alimentar representa um grande impacto a nível das famílias
portuguesas, pelo que é necessário adotar estratégias para evitar que sejam
desperdiçados recursos naturais essenciais ao ecossistema.
Desta forma, saber aproveitar os alimentos confecionados com segurança,
nomeadamente as sobras, assegurando o seu valor nutricional e o sabor, é
possível criar novos pratos.

O que fazer com as sobras ?

Hortícolas
Utilização: Sopas, purés
omelete, esparregado, caldo
de legumes caseiro, etc...

Carne ou pescado
Utilização: empadão, sandes,
saladas, omeletes, rissóis,
croquetes, etc...

Pão
Utilização: torradas, tostas,
migas, açordas, pão ralado,
etc...

Batata

Arroz/massa
Utilização: empadão, pastéis,
gratinado no forno,
hambúrgueres, etc...

Fruta

Utilização: purés, sopas,
Utilização: puré de fruta,
tortilhas, chips de cascas de batidos, compotas, sobremesas,
batata, etc...
etc...

Fonte: Alimentação inteligente - coma melhor, poupe mais | APN, 2012
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ALGUMAS SUGESTÕES DE RECEITAS
"SOBRAS" DE VEGETAIS
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TORTILHA DE BACALHAU E ESPINAFRES
Ingredientes:
- 50g de espinafres ⠀
- 200 g de Batata ⠀
- 2 ovos ⠀
- 1 Posta de Bacalhau
- 1 fio de azeite⠀
- 1 c. chá de alho em pó ⠀
- Azeitonas q.b.
Processo:
- Começar por descongelar a posta
de bacalhau;
- Colocar a batata a cozer em água
durante cerca de 10 minutos;
- Quando estiverem cozinhadas
cortar em rodelas e reservar;
- Cozer também a posta de bacalhau
em água aproximadamente 5
minutos;
- Quando estiver pronta, retirar a água e cuidadosamente separar em lascas
retirando também as espinhas e reservar as lascas;
- Numa frigideira pequena e antiaderente, colocar os espinafres com um fio de
azeite e o alho em pó e deixar cozinhar. ⠀
- Bater os dois ovos;⠀
- Adicionar, aos espinafres na frigideira, as rodelas de batata, as lascas de
bacalhau e os ovos batidos e tapar a frigideira. Deixa cozinhar cerca de 4 minutos;
- Com a ajuda de um prato virar a tortilha e servir com azeitonas q.b. por cima.

Autoria: @barbarafdeoliveira_nutri
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HAMBÚRGUERES DE PESCADA
Ingredientes:
- 6 postas de pescada ⠀
- 2 ovos ⠀
- 1 Molho de coentros⠀
- Sal e pimenta q.b.⠀
- Ervas provence q.b.

Processo:
- Cozer as postas de pescada durante
5 a 10 minutos em água a ferver;⠀
- Escorrer a água, retirar a pele e as
espinhas de cada posta e reserva
apenas as partes sem espinhas ou
pele; ⠀
- Num coador, colocar a pescada e
prensar bem de forma a libertar o
máximo de líquido que seja possível este passo é muito importante para que a massa dos hambúrgueres não fique
líquida;
- Colocar a pescada no processador de alimentos juntamente com dois ovos, sal e
pimenta q.b., os coentros e as ervas provence;
- Triturar tudo até obter uma massa homogénea; ⠀
- Numa frigideira antiaderente, colocar a massa em forma de hambúrguer com
ajuda de uma colher e tapar a frigideira;
- Deixar cozinhar cerca de 4 minutos de cada lado.
⠀
Autoria: @barbarafdeoliveira_nutri
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PASTÉIS RECHEADOS
Ingredientes:
Massa
- 100g de farinha de aveia
- 100g de farinha de espelta
- 150ml de água
- Sal e pimenta q.b.
- Azeite q.b.
(Rende 12 pastéis)
Recheio
- 1 lata de atum ao natural
- 100g de polpa de tomate
- 1/2 cebola média
- 50g de espinafres
Processo:
- Começar por preparar a massa
juntando as farinhas num recipiente
e adicionar o sal, pimenta q.b., azeite
e por fim a água;
- Amassar formando uma bola que se consiga despegar da mão mas que não seja
demasiado seca - se necessário adicionar mais água ou mais farinha;
- Com a ajuda de duas folhas de papel vegetal, amassar a bola e cortar em
círculos;
- Fazer o recheio que desejar (ex.: atum, cebola, tomate e espinafres) e juntar
numa frigideira!
- Colocar 1 colher de sobremesa em cada círculo e com a ajuda de um garfo
fechar os pasteis. Levar ao forno cerca de 25 minutos a 180º.

Autoria: @barbarafdeoliveira_nutri
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TARTE DE ESPINAFRES, COGUMELOS E
REQUEIJÃO
Ingredientes:
Massa
- 100g de farinha de aveia
- 100g de farinha de espelta
- 150ml de água
- Sal e pimenta q.b.
- Azeite q.b.
Recheio
- 150g de cogumelos frescos
- 50g espinafres
- 150g de requeijão magro
- 3 ovos
- Azeite q.b.
- Alho em pó
- Sal e pimenta q.b.
Processo:
- Começar por preparar a massa
juntando as farinhas num recipiente e adicionar o sal, pimenta q.b., azeite e
por fim a água;
- Amassar formando uma bola que se consiga despegar da mão;
- Untar uma forma de tarte com azeite q.b. e espalhar a massa moldando com
as mãos. Levar ao forno 10 minutos a 180º;
- Para o recheio, juntar os cogumelos e o alho em pó numa frigideira e ir
mexendo. Posteriormente adicionar os espinafres e deixar cozinhar;
- Numa taça à parte, colocar o requeijão, ovos, sal e pimenta q.b. e juntar o
preparado dos cogumelos e espinafres e misturar tudo;
- Colocar na forma de tarde e levar ao forno cerca de 25 minutos a 180º.
Autoria: @barbarafdeoliveira_nutri
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MUFFINS SALGADOS
Ingredientes:
- 200g de cogumelos frescos
- 1 fio de azeite
- 50g de Espinafres
- 1 cenoura (~160g)
- 300g de Queijo fresco
- 3 ovos
- Orégãos q.b.
- Sal q.b.
- 30g de Queijo mozzarella ralado
light

Processo:
- Começar por saltear os cogumelos
com um fio de azeite e sal. Juntar
também os espinafres e deixar
cozinhar;
- Descascar e ralar a cenoura;
- Juntar todos os ingredientes num recipiente: os cogumelos salteados com os
espinafres cozidos, a cenoura ralada, o queijo fresco e os ovos;
- Temperar com sal e orégãos e misturar tudo com a ajuda de uma vara de
arames;
- Colocar em formas (de silicone), adicionar o queijo ralado por cima de cada
muffin e levar ao forno, pré-aquecido, durante 40 min. a 180°C.
⠀

Autoria: @barbarafdeoliveira_nutri
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SUGESTÃO DE RECEITA
COM "CASCAS" DE LEGUMES
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CHIPS DE COURGETTE & MOLHO DE
IOGURTE

Ingredientes:
Chips
- Casca de courgette
- Sal qb
Molho de iogurte
- 3 c sopa de iogurte natural
- Sumo de 1/2 limão
- Fio de azeite
- 1 c. chá de ervas provence
- 1 c. chá de alho em pó
- Sal qb

Processo:
- Tirar a casca da courgette em tiras e colocar num tabuleiro de ir ao forno;
- Temperar com sal e leva r ao forno cerca de 7 min a 200°C;
- Preparar o molho de Iogurte juntando todo os ingredientes e envolver;
- Está pronto a servir.

Autoria: @barbarafdeoliveira_nutri
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SUGESTÕES DE RECEITAS
"SOBRAS" DE PÃO
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AÇORDA DE TOMATE E CAMARÃO
Ingredientes:
- 1 cebola
- Azeite qb
- 1 dente de alho
- 300g de Pão
- 250g de Camarão congelado
- 300ml de Polpa de Tomate (100%
tomate)
- 1 ovo
- 300ml de água
- molho de coentros

Processo:
- Picar a cebola e o dente de alho e colocar a refogar com um fio de azeite;
- Posteriormente, adicionar a polpa de tomate e deixa cozinhar cerca de 5
minutos. Triturar grosseiramente o pão num processador de alimentos;
- Adicionar o pão e adicionar a água aos poucos enquanto vai mexendo;
- Adicionar o camarão e os coentros previamente picados;
- Deixar cozinhar em lume baixo durante uns 10 minutos. Por fim, adicionar o
ovo e envolve.

Autoria: @barbarafdeoliveira_nutri
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ROLINHOS CROCANTES DE MAÇÃ E
CANELA

Ingredientes:
- Maçãs
- Sumo de Lima ou limão
- Canela em pó
- Pão de forma integral
- 1 gema

Processo:
- Começar por cortar as maçãs aos
pedaços e colocar numa frigideira
com sumo de lima ou limão e a
canela em pó;

- Levar a frigideira a lume brando e deixar a maçã cozinhar durante uns 10
minutos;
- Retirar a côdea do pão de forma integral e passar com um rolo de cozinha;
- Preencher cada fatia com a maçã cozinhada e enrolar;
Com a ajuda de um garfo molhado em gema, colocar a fatia de pão para
fechar;
- Repetir o passo em todas as fatias e colocar num recipiente de levar ao forno
cerca de 10 min a 180°C (a minha frigideira também vai ao forno).
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SUGESTÃO DE RECEITA
"SOBRAS" DE CARNE, PEIXE OU
EQUIVALENTE
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ABÓBORA RECHEADA
Ingredientes:
- 1 Abóbora manteiga
- 1 cebola pequena
- 1 c. sopa de azeite
- 200g de Polpa de tomate
- 300g de Tofu
- 2 c. sopa de molho de soja
- Smo de 1/2 limão pequeno;
- Sal q.b.
- Alho em pó q.b.
- 1 c. sopa de queijo philadelphia light
- 1 fatia de queijo light
Processo:
- Começar por lavar a abóbora e
cortar longitudinalmente;
Levar ao forno, pré-aquecido, a 180ºC
durante 1 hora;
- Picar a cebola e colocar a refugar
com um fio de azeite;
- Adicionar polpa de tomate ao refugado, bem como sal e alho em pó e deixar
apurar por 10 minutos; Triturar 300g de tofu;
- Adicionar 2 c. sopa de molho de soja, sumo 1/2 limão e 1 c. sopa de queijo
philadelphia light;
- Adicionar o preparado ao refugado e deixar cozinhar cerca de 10 minutos.
retirar a polpa com a ajuda de uma colher;
- Quando estiver pronta, retirar do forno e rechear a abóbora;
- Adicionar 1/2 fatia de queijo em cima de cada abóbora e levar novamente ao
forno cerca de 10 minutos a 180ºC;
-Servir com arroz, massa ou quinoa e vegetais.
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SUGESTÃO DE RECEITA
"SOBRAS" DE ARROZ
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PASTÉIS DE ARROZ E ATUM

Ingredientes:
- 1 chávena de arroz ⠀
- 2 latas de atum ao natural ⠀
- 1 molho de salsa ⠀
- Sal q.b. ⠀
- 80g de queijo mozzarella light ralado
- 1 ovo ⠀

Processo:
- Começar por lavar o arroz e colocar
a cozinhar durante cerca de 15
minutos em duas chávenas de água a
ferver e adicionar q.b de sal;
- Após estar cozido, passar por água
fria e colocar num recipiente;
- Juntar o atum, a salsa, o queijo mozzarella e por fim o ovo e misturar tudo de
forma homogênea;
- Com a ajuda de duas colheres formar os pastéis e colocar num tabuleiro de ir
ao forno coberto com papel vegetal.⠀
- Levar ao forno, pré-aquecido a 180°C, durante cerca de 30 minutos ou até
ficarem dourados. ⠀
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