
 

 

Orientações para alimentação para quem está em casa 

– parte 4 – a ementa da semana 

 

De acordo com as informações anteriores, segue um exemplo de uma ementa semanal. 

Esta ementa contempla todos os alimentos que referimos no artigo anterior.  

 

Para a planificação da sua ementa semanal deve ter em conta: 

- Alternância dos alimentos fornecedores de proteína: carne/ peixe/ ovos.  

- As leguminosas poderão aparecer nas refeições como ingrediente principal (pratos de 

azeite) ou guarnição do prato (grão/ feijão com legumes); 

 

Outros conselhos: 

 

- Colocar um conduto de cada vez no pão por uma questão de variedade: queijo (tipo 

flamengo, requeijão, fresco) ou fiambre ou manteiga ou azeite ou compota/ marmelada; 

- Para a confeção das panquecas utilizar 30g de farinha/ farinha integral/ flocos de aveia; 

- Pode também fazer papas de aveia com 30g de flocos de aveia a juntar aos 

ingredientes que aprecie; 

- Para o batido, se pretender maior variedade de fruta, deverá colocar nas seguintes 

proporções: 1/2 peça se forem duas peças diferentes; 1/3 de forem três frutas 

diferentes e assim sucessivamente; 

- Sabemos que não temos por hábito comer sopa e hortícolas (crus e cozinhados) todos 

os dias nas refeições de almoço e jantar. Para quem não tem este hábito, ainda, o 

desafio é ter sempre hortícolas no prato sob uma das seguintes formas: sopa, legumes 

cozinhados ou vegetais crus. Se todas estas formas estiverem sempre no prato, melhor. 

- Se houve sobras do dia anterior, pode sempre confecionar empadões, empadas com 

massa quebrada (se possível feita em casa) ou filo. 

- Poderá preparar bases de refeição como por exemplo para umas sopas de peixe. Este 

preparado dará, não só, para as sopas como para uma massada de peixe.  

 



 

 

- Para as saladas pode escolher entre: vários tipos de alface, agrião, rúcula, espinafres 

embalados, cenoura, beterraba, cebola, rabanetes, couve roxa, pepino, tomate. Pelo 

menos dois em cada refeição. 

 – Pode temperar as saladas com coentros, hortelã, orégãos, sementes pequenas, 

vários tipos de vinagre, limão, azeite aromatizado ou não.  

- Os pratos com massas também podem ser nutritivos desde que equilibrados. Uma 

sugestão é que em vez de colocar natas, quando todos os ingredientes estiverem 

cozinhados, salteie no azeite e alho. Se lhe apetecer mesmo as natas, poderá utilizar 

menor quantidade e perfazer o restante com leite. Também poderá substituir as natas 

por iogurte natural. 

- Para as refeições de Lanche da manhã e Ceia poderão combinar dois alimentos (um 

de cada grupo): Grupo 1: bolachas de água e sal redondas (5); bolachas de água e sal 

quadradas (2); bolachas de água (2); 2 a 3 tostas integrais; frutos oleaginosos/ gordos 

ao natural (amendoins, amêndoas, avelãs, nozes) - (30g – duas a 3 vezes por semana); 

tremoços (1 taça pequena) Grupo 2: fruta; 1 iogurte natural; infusões; 1 copo de leite.   
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Exemplo de um plano semanal: 

 

Pequeno-almoço
30g de cereais tipo 

corflakes + 250 ml de 

leite + 1 peça de fruta

50g de pão com conduto 

+ 1 iogurte líquido + 1 

peça de fruta

30g de flocos de aveia + 2 

c. (chá) de sementes + 2 

iogurtes naturais + 1 peça 

de fruta

1 paposseco com queijo 

+ 1 chávena de leite + 1 

peça de fruta

panquecas + compota 

+ 1 chávena de 

infusão + 1 peça de 

fruta

Batido de fruta (30g de 

aveia + 250 ml de leite + 1 

peça de fruta)

30g de granola + 2 

iogurtes naturais + 1 

peça de fruta

Almoço

1 prato de sopa de 

legumes + coelho no 

forno com cuscuz  de 

legumes

grão de azeite com arroz 

e cogumelos

1 prato de sopa de 

legumes + Almondegas + 

batatas fritas + salada

Sopas/massada de Peixe

 1 prato de sopa de 

legumes + Costeletas 

de borrego + arroz de 

legumes

1 prato de sopa de legumes  

+ Pataniscas de sardinha + 

arroz de feijão

Cozido de grão/ feijão

Lanche da tarde
1 paposseco com queijo 

+ 1 chávena de infusão 

30g de granola + 2 

iogurtes naturais 

50g de pão com conduto + 

1 iogurte liquido 

Batido de fruta (30g de 

aveia + 250 ml de leite + 

1 peça de fruta)

30g de cereais 

corflakes + 250 ml de 

leite 

50g de pão com conduto + 1 

iogurte liquido 

panquecas + compota + 

1 chávena de leite + 1 

peça de fruta

Jantar

1 prato de sopa de 

legumes + salada + 

pescada de coentrada + 

puré

1 prato de sopa de 

legumes + entrecosto no 

forno + massa com 

legumes salteados em 

azeite e alho

1 prato de sopa de 

legumes + lata de 

conserva (atum/ cavala/ 

sardinhas) + grão + salada

1 prato de sopa de 

legumes + omelete com 

legumes + salada + 1 

fatia de pão

1 prato de sopa de 

legumes + polvo no 

forno + batata assada 

+ salada

1 prato de sopa de legumes 

+ bifes de vaca grelhados + 

legumes e batata doce 

cozidos/ assados

1 prato de sopa de 

legumes + filetes de 

peixe no forno + 

ervilhas estufadas + 

salada

Sábado Domingo
 Dia da semana/ 

Refeições 
2ªf 3ªf 4ªf 5ªf 6ªf


