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 Nestes dias a prioridade não é perder aquelas gordurinhas para o verão, mas sim reforçar o sistema 

imunitário. Através da alimentação pode garantir um aporte ideal de vitaminas (vitamina C , D e complexo 

B) e minerais (exemplo: selénio, zinco), evitando comidas processadas, açúcar e gordura em excesso de forma 

a reduzir o potencial inflamatório da dieta. A alimentação não pode prevenir a doença Covid-19, mas pode 

garantir que o seu sistema imunitário trabalhe da melhor forma perante um cenário de infecção.

 Uma boa alimentação e uma hidratação adequada, aliada ao exercício físico, vão garantir que o nos-

so sistema imunitário reaja da melhor forma às doenças, e não precisa de “shots” milagrosos para garantir 

uma boa imunidade, apenas de se alimentar bem.

 Então onde pode obter a vitamina C?

 Uma boa fonte de vitamina C são os frutos. Por cada 100g de kiwi, tem 72 mg de vitamina C, uma 

laranja fornece 57 mg e a papaia 68 mg... [Fonte: TCA, INSA versão 3.2- 2018].

 

 E a vitamina D?

 Pode obter 10.000 UI de vitamina D apenas com 1 hora de exposição solar no verão. Agora que tem 

mais tempo, pode ir à varanda e colocar 70% do seu corpo exposto ao sol pelo menos durante 15 minutos. 

A nível alimentar as principais fontes são os peixes e frutos do mar, como o salmão, sardinha e mariscos, e 

alimentos como o ovo, leite, fígado e queijos. No entanto é díficil obter quantidades significativas deste micro 

nutriente através da alimentação (≈15/20%).

 No que toca ao selénio as necessidades diárias são 55 microgramas, que pode ir buscar às castanhas 

do pará — atenção que não tem que comer o saco todo, lembre-se que são frutos secos e são calóricos! Caso 

não tenha esta opção, poderá sempre optar pela suplementação.

 O zinco também fundamental para o organismo, e pode obter através do consumo de ostras, carnes, 

fígado, amendoins e cajus.



Planeamento de refeições

Planeie antecipadamente as suas refeições e faça uma lista de compra para 14 dias:

• Opte pelos produtos frescos para os 5 primeiros dias, após esse período alimentos congelados ou enlata-

dos pois têm maior durabilidade;

• Evite comprar produtos alimentares que não sejam essenciais ou que sejam nutricionalmente pobres;

• Mantenha as refeições simples;

• Aproveite o tempo livre para fazer receitas saudáveis com os seus;

• Prepare infusões e deixe no frigorífico para beber durante o dia;

• Mantenha a ingestão de proteína (Ex: carne , peixe, ovos, claras, iogurtes, queijos magros, soja, tofu, 

seitã);

• Ajuste a ingestão de hidratos de carbono, principalmente se a sua atividade física foi reduzida;

• Cuidado com os “snacks” frente à televisão (frutos secos, batata-fritas, bolachas), porque facilmente ex-

cedemos a dose recomendada, aumentando a nossa ingestão calórica;

• Evite bebidas açúcaradas ou refrigerantes, e beba água ou tisanas sem adição de açúcar;

• Coma diáriamente uma peça de fruta rica em vitamina C (exemplo: laranja, kiwi).



 Na situação actual temos que evitar idas ao supermercado com grande frequência, por isso aconselho 

a organizar as suas compras de duas formas: alimentos frescos para uso imediato e algumas conservas e conge-

lados para longo prazo. Se conseguir comprar a pequenos agricultores da sua zona, perfeito! Neste momento 

já existem alguns agricultores a aceitar encomendas e fazer entregas ao domicílio, o que permite aproveitar a 

sazonalidade dos alimentos.

• Hortofrutícolas, frescos e congelados. Prefira a cenoura, cebola, courgette, abóbora, brócolos, couve-flor, 

feijão-verde e alho pois têm maior durabilidade);

• Iogurtes ( tenha sempre atenção ao prazo de validade e prefira os naturais com redução de gordura ou as 

versões com mais proteína e não se esqueça de colocar na parte de cima do frigorifico);

• Leite magro ou leite em pó ( para maior durabilidade);

• Pão fresco (exemplo: mistura, integral, sementes) (congele em fatias e no dia anterior retire do

• frigorifico);

• Queijos (ex: fresco, requeijão , queijinhos redondos, queijo duros magros...);

• Ovos ou claras (pasteurizadas ou congeladas);

• Aveia (flocos , farinha);

• Arroz basmati ou integral;

• Batata, batata-doce, inhame;

• Massas ou coucous integral;

• Leguminosas enlatadas e congelaladas (feijão, grão-de-bico, ervilhas, lentilhas);

• Frutos secos ou sementes;

• Atum ou sardinhas enlatados;

• Carne e peixe ou versões vegetais (tofu, soja, seitã..): prepare porções e acondicione no congelador;

• Mantenha o seu stock de ervas aromáticas para tempero;

• Água, evite comprar sumos ou refrigerantes!

Sugestões



Iogurte Skyr 0%
 

20g de Muesli sem adição de açúcar
100g de frutos vermelhos

248,7 cal
Prot 19,3g

Gord 34,2g
HG 34,6g

Crepe de polvilho

1 ovo 
20g de polvilho doce
1 c.sob de linhaça + 1 c.sob sésamo
Acompanhar 1 laranja

236,8 cal
Prot 32,4g  
Gord 10,0g
HG 10,6g

10 ideias para as suas 
refeições!



Arroz de espingres c/ frango

80g de arroz basmati
100g de espinafres
100g de peito de frango

307,0 cal
Prot 38,2g
Gord 36,6g
HC 26,0g

Salada de couscous e atum

80g de couscous
1 lata de atum em água 

150g de legumes crus variados
5g de azeite + 40g de abacate

296,6 cal
Prot 27,3g

Gord 43,7g
HC 19,9g

Batido Vegan

Proteína vegan [35g]
1 banana [100g]
1c.sob chia [5g]

252,8 cal
Prot 41,6g

Gord 13,7g
HC 24,3g

Tostas com Hummus

Tostas extrafinas [30g]
Hummus [30g]
Tomate cherry [60g]
10g de nozes

249,5 cal
Prot 7,1g
Gord 16,1g
HC 21,5g



Omelete de batata doce no forno

2 ovos inteiros
60g de batata-doce cozida
100g de salada
1 c.sobremesa de azeite [5g]

307,3 cal
Prot 17,7g
Gord 33,6g
HC 18,3g

Beringela recheada com requeijão

200g de beringela 
86g de requeijão light

50g de cogumelos
20g de mix de sementes

285,7cal
Prot 23,8g

Gord 43,4g
HC 10,5g

Bowl de quinoa

60g de quinoa
50g de feijão frade
150g de legumes variados
10g de amêndoas torradas
1 maçã aos quadrados

302,6 cal
Prot 13,7g
Gord 45,1g
HC 38,2g

Massa de camarão

150g de legumes 
100g de camarão

80g de massa integral
30g de queijo light

303,9 cal
Prot 38,1g

Gord 41,5g
HC 18,9g


