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O Guia Completo de Planejamento Alimentar vai te dar o passo a passo para que você
coloque a mão na massa com a finalidade de comer da forma adequada, fortalecendo sua
imunidade, tão importante para o momento.

O Guia Completo de Planejamento Alimentar vai te dar o passo a passo para que você
coloque a mão na massa com a finalidade de comer da forma adequada, fortalecendo sua
imunidade, tão importante para o momento.

Lembre-se: na cozinha, o tempero principal é o gosto pela prática culinária. Se você não
tem muita experiência, comece com receitas mais simples, atentando-se às dicas que
encontrará aqui, neste e-book.

Lembre-se: na cozinha, o tempero principal é o gosto pela prática culinária. Se você não
tem muita experiência, comece com receitas mais simples, atentando-se às dicas que
encontrará aqui, neste e-book.

Bom apetite!Bom apetite!
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Saiba identificar os alimentos ultraprocessados!

Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, os alimentos
são categorizados de 4 formas: in natura ou minimamente processados, ingredientes
culinários, processados e ultraprocessados.

Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, os alimentos
são categorizados de 4 formas: in natura ou minimamente processados, ingredientes
culinários, processados e ultraprocessados.

IN NATURA
MINIMAMENTE
PROCESSADOS

INGREDIENTES
CULINÁRIOS

ALIMENTOS
PROCESSADOS

ALIMENTOS
ULTRAPROCESSADOS

11 22 33 44

são aqueles que
foram obtidos

diretamente da
natureza, passando

por nenhum ou
pequenos processos
industriais, sofrendo
alterações mínimas

são extraídos dos
alimentos in natura
ou de outras fontes

da natureza e servem
para temperar e

cozinhar a comida

são os alimentos in
natura que receberam
adição de sal, açúcar,
vinagre ou óleo para
durarem mais tempo
e/ou para conferir um
sabor mais acentuado

são formulações
industriais compostas
por ingredientes como
sal, açúcar e óleo, além

de substâncias
extraídas dos

alimentos do grupo 1
ou sintetizadas em

laboratório, como os
aditivos alimentares

(corantes,
aromatizantes,

realçadores de sabor,
etc.)
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Saiba identificar os alimentos ultraprocessados!

IN NATURA
MINIMAMENTE
PROCESSADOS

INGREDIENTES
CULINÁRIOS

ALIMENTOS
PROCESSADOS

ALIMENTOS
ULTRAPROCESSADOS

11 22 33 44

A principal diferença entre essas categorias é o quão processado o alimento é. Quanto
mais à direita da escala o alimento estiver, menor deve ser sua presença no cardápio.
A principal diferença entre essas categorias é o quão processado o alimento é. Quanto
mais à direita da escala o alimento estiver, menor deve ser sua presença no cardápio.

CAUTELA AO
CONSUMIR

EVITE O
CONSUMO

PREFIRA
CONSUMIR
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O que colocar no prato?

A alimentação saudável possui sua regra de ouro: consumir, preferencialmente, os
alimentos in natura ou minimamente processados, em forma de preparações culinárias.
A alimentação saudável possui sua regra de ouro: consumir, preferencialmente, os
alimentos in natura ou minimamente processados, em forma de preparações culinárias.

Para colocá-la em prática, siga as seguintes etapas:Para colocá-la em prática, siga as seguintes etapas:

11

22

33

44

Limite o consumo de alimentos processados.Limite o consumo de alimentos processados.

Evite o consumo de alimentos ultraprocessados.Evite o consumo de alimentos ultraprocessados.

55
Coma com regularidade e atenção, em ambientes
apropriados e, sempre que possível, com companhia.
Coma com regularidade e atenção, em ambientes
apropriados e, sempre que possível, com companhia.

Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas
quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar
preparações culinárias.

Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas
quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar
preparações culinárias.

Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a
base da alimentação.
Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a
base da alimentação.
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O que colocar no prato?

66
Faça compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente
processados.
Faça compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente
processados.

77 Desenvolva, exercite e partilhe habilidades culinárias.Desenvolva, exercite e partilhe habilidades culinárias.

88

99

1010
Seja crítico quanto a informações, orientações e
mensagens sobre alimentação veiculadas em
propagandas comerciais.

Seja crítico quanto a informações, orientações e
mensagens sobre alimentação veiculadas em
propagandas comerciais.

Dê preferência, quando fora de casa, a locais que
servem refeições feitas na hora.
Dê preferência, quando fora de casa, a locais que
servem refeições feitas na hora.

Planeje o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece.Planeje o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece.

Também adicione livremente às refeições alimentos dos
diferentes grupos alimentares da categoria in natura ou
minimamente processados. Lembre-se: quanto mais colorido e
variado for o seu prato, mais adequado nutricionalmente ele
estará.

Também adicione livremente às refeições alimentos dos
diferentes grupos alimentares da categoria in natura ou
minimamente processados. Lembre-se: quanto mais colorido e
variado for o seu prato, mais adequado nutricionalmente ele
estará.
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O que colocar no prato?

Alimentos
in natura e

minimamente
processados

Grupo
dos feijões

(leguminosas)

Água

Grupo dos
cereais

Grupo das
raízes e

tubérculos

Grupo dos
legumes e

das verduras
Grupo das

frutas

Grupo das
castanhas

e nozes
(oleaginosas)

Grupo do
leite e dos

queijos

Grupo
da carne e
dos ovos
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O que colocar no prato?

GRUPO ALIMENTAR

Feijões ou leguminosas

Cereais

Raízes e tubérculos

Legumes e verduras

Água

EXEMPLOS

Feijão preto, branco, carioca, fradinho,
ervilha, lentilha, grão-de-bico

Arroz, milho (grãos e farinha), trigo
(grãos, farinha, macarrão), aveia,

centeio, cevada, quinoa

Mandioca/macaxeira/aipim, batata-inglesa,
batata-doce, batata-baroa/mandioquinha,

cará, inhame

Abóbora/jerimum, abobrinha, acelga,
agrião, alface, almeirão, berinjela,

beterraba, brócolis, catalonha, cebola,
cenoura, chicória, chuchu, couve, espinafre,
gueroba, maxixe, jiló, jurubeba, mostarda,
ora-pro-nóbis, pepino, pimentão, quiabo,

repolho, tomate

Água pura (filtrada ou fervida), água
naturalmente presente em alimentos in
natura ou minimamente processados
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O que colocar no prato?

GRUPO ALIMENTAR

Frutas

Castanhas e nozes
(oleaginosas)

Leite e queijos

Carnes e ovos

EXEMPLOS

Abacate, pera, banana, abacaxi, melão,
mamão, morango, manga, araçá, figo,
jambo, laranja, pitomba, maçã, caqui,

mexerica/tangerina/bergamota, ameixa,
acerola, açaí, amora, araticum, atemoia,

bacuri, cajá, carambola, cupuaçu, fruta-pão,
goiaba, graviola, jabuticaba, jaca, jambo,

jenipapo, limão, maracujá, pequi, pitanga,
romã, tamarindo, uva

Castanha-de-caju, castanha de baru,
castanha-do-brasil (castanha-do-pará), noz,

amêndoa, amendoim, macadâmia, avelã

Leite de vaca, coalhada,
iogurte natural, queijos

Carnes vermelhas (gado, porco, cabrito,
cordeiro), carnes de aves (frango, pato),
pescados (peixes, crustáceos [camarão,

caranguejo e siri] e moluscos [polvo, lula,
ostra, marisco]), ovos
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Atenção também aos rótulos...

Ao fazer compras, é preciso estar atento a alguns
detalhes. Ao comprar alimentos embalados,
sempre observe a lista de ingredientes. Quanto
mais curta ela for, melhor.

Se a lista tiver mais de cinco ingredientes e
houver nomes pouco familiares, é sinal de
alerta: provavelmente, trata-se de um
alimento ultraprocessado. Evite produtos que
contenham os ingredientes abaixo:

Ao fazer compras, é preciso estar atento a alguns
detalhes. Ao comprar alimentos embalados,
sempre observe a lista de ingredientes. Quanto
mais curta ela for, melhor.

Se a lista tiver mais de cinco ingredientes e
houver nomes pouco familiares, é sinal de
alerta: provavelmente, trata-se de um
alimento ultraprocessado. Evite produtos que
contenham os ingredientes abaixo:

corantes;
edulcorantes;
espessantes;
aromatizantes;
xarope de frutose;
gordura vegetal hidrogenada.

corantes;
edulcorantes;
espessantes;
aromatizantes;
xarope de frutose;
gordura vegetal hidrogenada.
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Os ultraprocessados são práticos e possuem prazo de validade maior.
Por que evitá-los, então?

Os alimentos dessa categoria são práticos e muito
convenientes, porque estão, em geral, prontos para
consumo. Basta abrir o pacote e pronto! Muitas vezes,
não exigem pratos ou talheres, permitindo consumi-
los em pé, andando ou à mesa de trabalho. São
perfeitos! Mas só para quem não faz um
planejamento alimentar adequado.

Os alimentos dessa categoria são práticos e muito
convenientes, porque estão, em geral, prontos para
consumo. Basta abrir o pacote e pronto! Muitas vezes,
não exigem pratos ou talheres, permitindo consumi-
los em pé, andando ou à mesa de trabalho. São
perfeitos! Mas só para quem não faz um
planejamento alimentar adequado.

A indicação é evitá-los, porque a eles são
adicionados ingredientes cujo propósito não é
nutrir, mas, sim, modificar características (sabor,
textura, cor, aroma), tornando-os
nutricionalmente desbalanceados.

A indicação é evitá-los, porque a eles são
adicionados ingredientes cujo propósito não é
nutrir, mas, sim, modificar características (sabor,
textura, cor, aroma), tornando-os
nutricionalmente desbalanceados.
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Os ultraprocessados são práticos e possuem prazo de validade maior.
Por que evitá-los, então?

O consumo de alimentos dessa categoria favorece
a ingestão excessiva de calorias, estimula o "comer
sem atenção" e pode conter "calorias líquidas"
(aquelas contidas nos sucos de caixinha, em pó ou
em refrigerantes). Tudo isso prejudica a sensação de
saciedade. Além disso, são pensados para que sejam
bastante saborosos, causando o desejo de "comer
sem parar".

O consumo de alimentos dessa categoria favorece
a ingestão excessiva de calorias, estimula o "comer
sem atenção" e pode conter "calorias líquidas"
(aquelas contidas nos sucos de caixinha, em pó ou
em refrigerantes). Tudo isso prejudica a sensação de
saciedade. Além disso, são pensados para que sejam
bastante saborosos, causando o desejo de "comer
sem parar".

A consequência do consumo frequente de
ultraprocessados pode ser a deficiência nutricional ou
ainda o surgimento de doenças relacionadas à má
alimentação, como as do coração, obesidade e
diabetes.

A consequência do consumo frequente de
ultraprocessados pode ser a deficiência nutricional ou
ainda o surgimento de doenças relacionadas à má
alimentação, como as do coração, obesidade e
diabetes.
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Em um primeiro momento, pensar em uma alimentação sem os ultraprocessados pode causar
uma sensação de "e agora?". Mas a verdade é que é possível fazer algumas substituições,
conforme indicação do Ministério da Saúde:

Em um primeiro momento, pensar em uma alimentação sem os ultraprocessados pode causar
uma sensação de "e agora?". Mas a verdade é que é possível fazer algumas substituições,
conforme indicação do Ministério da Saúde:

ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS

Embutidos, como linguiça,
salsicha e nuggets

Embutidos, como presunto,
peito de peru e mortadela

Doces prontos, como chocolates,
congelados e sorvete

Salgadinhos de pacote, bolachas e
biscoitos doces ou salgados

POSSÍVEIS SUBSTITUIÇÕES

Carne bovina, suína, frango, peixe, ovo

Queijos, atum enlatado, ovo

Doces caseiros, como pudim,
quindim e manjar

Castanhas ou frutas secas

Refrigerantes, sucos em pó ou néctares Água, suco natural, vitamina
de fruta batida com leite



#insta
gram

Você conhece
a comidaque come?

Como substituir os ultraprocessados, então?
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ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS

Temperos instantâneos

Bebidas lácteas e iogurtes adoçados e com
adição de corantes e saborizantes

Margarina, requeijão

Macarrão instantâneo

POSSÍVEIS SUBSTITUIÇÕES

Temperos naturais: alho, cebola,
alecrim, cebolinha, coentro, salsa,

orégano, manjericão

Iogurte natural com frutas, mel, castanhas,
granola ou aveia para agregar sabor

Manteiga, queijo, geleia, mel

Macarrão com temperos naturais
e/ou extrato de tomate

Biscoitos salgados, como cream cracker
e integrais, pão de forma

Pães caseiros, pão francês, pão de cará,
pão de milho, tapioca
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22

33

44

55

14

Se você chegou até aqui é sinal de que está pronto para planejar sua
alimentação de forma saudável e consciente.

Para isso, siga algumas etapas:Para isso, siga algumas etapas:

Faça uma lista de compras e garanta que nenhum item será esquecido. Lembre-se de
verificar o que ainda possui em casa e qual a capacidade de armazenamento da geladeira
e da dispensa.

Faça uma lista de compras e garanta que nenhum item será esquecido. Lembre-se de
verificar o que ainda possui em casa e qual a capacidade de armazenamento da geladeira
e da dispensa.

No momento da compra, não exagere e leve somente aquilo que precisa.No momento da compra, não exagere e leve somente aquilo que precisa.

66

Priorize os alimentos da época, que são mais saborosos e possuem maior qualidade
nutricional.
Priorize os alimentos da época, que são mais saborosos e possuem maior qualidade
nutricional.

Alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, aveia, macarrão, lentilha e ervilha, possuem
data de validade maior e um alto valor nutricional.
Alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, aveia, macarrão, lentilha e ervilha, possuem
data de validade maior e um alto valor nutricional.

Os alimentos frescos devem ser comprados em menor quantidade para que não haja
desperdício. Alguns têm uma durabilidade maior, como cenoura, beterraba, abóbora,
batata inglesa, couve-flor, limão, maçã e uvas.

Os alimentos frescos devem ser comprados em menor quantidade para que não haja
desperdício. Alguns têm uma durabilidade maior, como cenoura, beterraba, abóbora,
batata inglesa, couve-flor, limão, maçã e uvas.

Todos os tipos de carne e boa parte das frutas podem ser congelados. Em relação a
hortaliças, algumas também podem ser conservadas dessa maneira. Os legumes
precisam ser submetidos à técnica do branqueamento (Saiba mais:
https://www.asbran.org.br/storage/downloads/files/2020/03/guia-alimentar-covid-19.pdf).

Todos os tipos de carne e boa parte das frutas podem ser congelados. Em relação a
hortaliças, algumas também podem ser conservadas dessa maneira. Os legumes
precisam ser submetidos à técnica do branqueamento (Saiba mais:
https://www.asbran.org.br/storage/downloads/files/2020/03/guia-alimentar-covid-19.pdf).
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Se você chegou até aqui é sinal de que está pronto para planejar sua
alimentação de forma saudável e consciente.

Bônus! Sem desculpa para se alimentar de forma saudável. Se ainda estiver perdido, basta
consultar a lista abaixo e escolher o que achar mais apetitoso 😉
Bônus! Sem desculpa para se alimentar de forma saudável. Se ainda estiver perdido, basta
consultar a lista abaixo e escolher o que achar mais apetitoso 😉

FRUTAS

Abacaxi Jabuticaba

Abiu Jaca

Abricó Jambo

Ameixa fresca Jenipapo

Ameixa seca Laranja

Amora Lima

Ananás Maçã

Bacuri Mamão

Banana d’água Manga

Banana maçã Maracujá (polpa)
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Se você chegou até aqui é sinal de que está pronto para planejar sua
alimentação de forma saudável e consciente.

FRUTAS

Banana ouro Melancia

Banana prata Melão

Cajá manga Morango

Caju Nectarina

Cambucá Nêspera

Caqui Pera

Carambola Pêssego

Cereja fresca Pitanga

Cupuaçu Pitomba

Cidra Romã

Damasco Sapoti
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Se você chegou até aqui é sinal de que está pronto para planejar sua
alimentação de forma saudável e consciente.

FRUTAS

Figo fresco Seringuela

Framboesa Tangerina

Fruta do Conde Toranja

Goiaba Umbu

Grape Fruit Uva

Abóbora Cenoura

Abóbora d’água Chicória cozida

Abóbora moranga Chuchu

Abobrinha verde Couve-flor

HORTALIÇAS
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Se você chegou até aqui é sinal de que está pronto para planejar sua
alimentação de forma saudável e consciente.

HORTALIÇAS

Acelga cozida Couve manteiga

Agrião Escarola (cozida)

Aimpim Espinafre (cozido)

Aipo Ervilha verde

Alcachofra (coração) Inhame

Alface Jiló

Almeirão Maxixe

Aspargo Nabo

Batata baroa Palmito (em conserva picado)

Batata doce Pepino (com casca)

Batata inglesa Pimentão verde
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Se você chegou até aqui é sinal de que está pronto para planejar sua
alimentação de forma saudável e consciente.

HORTALIÇAS

Bertalha cozida Pimentão vermelho

Beterraba Quiabo

Berinjela Rabanete

Brócolis (flores) Repolho

Cará Taioba (folhas)

Caruru Tomate

Cebola crua Vagem
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