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6 tendências  
para 2021
Este ano vamos fazer mais 
refeições em casa e optar  
por uma dieta mais 
equilibrada, à base  
de alimentos saudáveis  
e interessantes do ponto 
de vista nutricional para 
fortalecer o sistema imunitário, 
privilegiando os de origem 
vegetal e/ou oriundos  
da agricultura biológica.  
Com a ajuda de três 
nutricionistas, apresentamos  
as seis grandes tendências 
para este ano.

P O R  C A R M E N  S I L V A

C O L A B O R A Ç Ã O

CLIMATARIANISMO
Considera a alimentação 
como «parte da nossa 
pegada ecológica, tendo 
surgido em consequência  
da preocupação crescente 
com o aquecimento  
global e o consumo  
de recursos naturais  
do planeta», refere  
João Rodrigues.  
As escolhas alimentares  
são efetuadas «em função  
do impacto ambiental  
que a produção,  
o transporte  
e o processamento  
dos alimentos apresentam, 
devendo-se consumir 
maioritariamente alimentos 
locais e sazonais, produzidos 
através de métodos 
sustentáveis». 
„O que temos a ganhar 
«Promove o consumo 
de alimentos ricos do ponto 
de vista nutricional, 
maioritariamente  
de origem vegetal. Traduz-se  
num maior consumo  
de nutrientes e compostos 
bioativos potencialmente 
benéficos, que poderão 
contribuir para uma 
diminuição do risco  
de doenças crónicas, como 
as cardiovasculares,  
a diabetes ou mesmo  
alguns tipos de cancro», 
revela o nutricionista. 

MAIS VEGETAIS, 
MENOS CARNE
O consumidor está cada vez 
mais «preocupado em 
consumir mais alimentos 
plant based pois tem noção 
de que o consumo  
de alimentos de origem 
animal apresenta uma carga 
acrescida em termos 
ambientais, pelo que  
a tendência para a redução 
do consumo de alimentos  
à base de produtos  
de origem animal 
acompanha a tendência  
de um consumidor cada  
vez mais sustentável», 
sublinha a nutricionista 
Helena Real.
„O que temos a ganhar 
Uma alimentação com  
uma maior proporção  
de «produtos de origem 
vegetal (cereais, fruta, 
hortícolas, leguminosas) 
contribui para a prevenção 
de doenças crónicas  
não transmissíveis, como  
a diabetes, as doenças 
cardiovasculares  
e alguns tipos de cancro»,  
sublinha a nutricionista. k

DIETA MAIS 
FLEXÍVEL
«Devemos encarar  
a alimentação com mais 
flexibilidade e tolerância, 
reconhecendo que não 
existem alimentos que, por 
si só, sejam “maus” ou 
“bons”», diz o nutricionista 
João Rodrigues. Trata-se  
de encontrar um equilíbrio 
que privilegie o consumo  
de alimentos mais saudáveis 
com mais frequência  
e em maior quantidade,  
mas sem excluir totalmente 
os alimentos menos 
interessantes do ponto  
de vista nutricional», 
acrescenta. 
„O que temos a ganhar 
«Descomplica a forma  
como se encara  
a alimentação, ao mesmo 
tempo que contribui para 
uma maior sensação  
de bem-estar psicológico/
mental, pois permite  
o consumo de alimentos  
de conforto (em 
quantidades adequadas)», 
salienta o nutricionista.
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SEPARE POR  
EMBALAGEM
«Os alimentos 

não têm  
o mesmo 
tempo de 

conservação 
e só podem 

ser aquecidos 
uma vez», 
sublinha  

o nutricionista 
Miguel Rego, 

que aconselha 
a «separar, 

por  
embalagens,  

a proteína 
(carne,  

pescado, ovo) 
da guarnição 
(arroz, massa, 
feijão, grão)  

e dos  
produtos 

hortícolas»

COMA (MAIS) 
EM CASA

Para se 
organizar, 

planeie  
«uma ementa 

semanal  
e uma lista  

de compras 
com os 

ingredientes 
necessários,  
e confecione 

refeições 
fáceis  

de conservar 
no 

frigorífico», 
aconselha  

o nutricionista 
Miguel Rego

«Os produtos 
hortícolas, quando 
congelados, têm  
um maior prazo  

de validade e permitem 
uma maior versatilidade 

na hora de preparar 
refeições», refere  

o nutricionista  
Miguel Rego
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MELHOR 
ALIMENTAÇÃO, 
MAIS SAÚDE 
Cada vez mais  
é reconhecido o valor  
da alimentação tanto  
para «a promoção da saúde, 
como para a diminuição  
do risco de doença»,  
refere Helena Real.
Apesar de ser uma 
tendência em crescimento 
há vários anos, a «situação 
pandémica atual veio  
trazer um novo alerta  
para a importância  
de termos um bom  
estado nutricional  
para uma melhor  
resistência à infeção».
„O que temos a ganhar 
«Um reforço do sistema 
imunitário, existindo 
alimentos que podem dar 
um contributo extra, como 
os citrinos, quivis, brócolos, 
espinafres, abóbora, 
pimentos, cenoura, frutos 
oleaginosos (nozes, 
amêndoas) e azeite. Uma 
boa hidratação também  
é importante para este 
reforço, pelo que se 
aconselha o consumo 
frequente de água», 
especifica a nutricionista.  

REFEIÇÕES 
CASEIRAS E SIMPLES
A pandemia mudou  
o comportamento dos 
consumidores «e, por 
segurança, para evitar  
o risco de exposição, há uma 
transferência das refeições 
para casa e em família», 
indica o nutricionista 
Miguel Rego. Várias marcas 
apostaram mesmo em 
produtos que ajudam  
a simplificar a confeção,  
como «saladas conjuntas,  
já lavadas, que só precisam 
de ser temperadas  
e combinam vários 
produtos hortícolas 
 e cereais». 
„O que temos a ganhar 
«Maior controlo do teor  
de gordura e de sal, bem 
como das porções 
confecionadas, evitando 
uma ingestão excessiva  
ou o desperdício.»  
A partilha das refeições  
com a família e a exploração  
de novos pratos, ou  
a redescoberta de antigos, 
contribui ainda «para  
a preservação do património 
gastronómico e a descoberta 
de sabores que acrescentam 
saúde aos pratos, em 
particular os que estão 
associados à ingestão  
de produtos hortícolas  
e frutas».

AGRICULTURA 
BIOLÓGICA 
Há uma procura «cada vez 
maior por produtos  
de agricultura biológica, 
cujo impacto ambiental  
é menor, os sabores  
são preservados e as texturas 
mais genuínas», indica 
Miguel Rego.
„O que temos a ganhar 
Embora, do ponto de vista 
nutricional, «não existam 
grandes diferenças em 
relação aos produtos não 
biológicos, do ponto  
de vista da sustentabilidade 
ambiental, estes produtos 
são muito diferentes,  
dado contribuírem para  
a redução da poluição  
e fortalecimento da 
economia local, apoiando  
os produtores da 
comunidade», explica  
o nutricionista. v

Para uma maior defesa do organismo, os nutricionistas João Rodrigues  
e Helena Real aconselham:

PROCURA UMA DIETA 
MAIS SUSTENTÁVEL? 
FAÇA ISTO

v  
Leia os rótulos 
para perceber 
a composição 
dos produtos 
alimentares  

e preferir  
os que 

oferecem mais 
opções com 
ingredientes  
de origem 

vegetal.

v  
Consuma 

diariamente,  
ao almoço  
e ao jantar,  
sopa com 
produtos 
hortícolas  
da época  

e de 
proximidade.

v  
Inclua 

diáriamente 
produtos 
hortícolas  

(três porções  
– cerca  

de 500 g). 

v

A ingestão 
diária  

de fruta  
(três peças  

– cerca  
de 480 g). 

v  
Consuma 

diariamente 
leguminosas 
(uma porção 

– cerca de 80 g) 
na sopa, no 

prato ou  
em saladas. 

v  
Modere  

o consumo  
de produtos  
de origem 

animal  
(menos  

de 50 por 
cento, por dia, 

do total dos 
alimentos 
ingeridos).

v  
Faça uma 
correta 

hidratação 
diária  

(pelo menos  
1,5 l).

v  
Conheça 

os princípios  
da Roda  

da Alimentação 
Mediterrânica.
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João Rodrigues e Miguel Rego, 
nutricionistas, sublinham a importância 
de alguns gestos simples, mas eficazes.

v  Leia os rótulos dos produtos 
alimentares para conhecer  
a  proveniência e método  
de produção.

v  Transforme o climatarianismo  
num estilo de vida com a adoção  
de atitudes que tenham  
um impacto ecológico positivo.

v  Não seja fundamentalista/radical  
na tentativa de atingir uma pegada  
ecológica nula.

v Valorize os produtos locais.

v  Escolha produtos com o símbolo  
de certificação de produção biológica 
(logótipo biológico da União 
Europeia, também conhecido  
por “Eurofolha”).

COMO REFORÇAR  
O SISTEMA IMUNITÁRIO

Mais de 50%  
«É a proporção  

de alimentos  
de origem vegetal 

que se deve consumir 
diariamente»,  

refere a nutricionista 
Helena Real


