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ALIMENTAÇÃO
E COVID-19
A crescente preocupação sobre o coronavírus 
(SARS-CoV-2) e a doença respiratória aguda a ele 
atribuída (COVID-19), que levou à declaração de 
pandemia pela OMS, levanta questões e receios sobre a 
sua transmissão. Tomando em consideração todos os 
estudos científicos levados a cabo até ao momento, não 
existe evidência de qualquer tipo de contaminação 
através da ingestão de comida cozinhada ou crua. 
Contudo, e aplicando o princípio da precaução, o 
reforço das medidas de higiene e limpeza é altamente 
aconselhado porque as boas práticas reduzem clara-
mente a concentração de vírus e diminuem eficazmente 
a probabilidade de contaminação.
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Fonte: ordemdosnutricionistas.pt/notícias 

Aquando da compra dos alimentos, é importante 
assegurar a etiqueta respiratória, cumprir as 
distâncias de segurança e evitar o manuseamento dos 
alimentos além do mínimo necessário. 

Especificamente no que se refere à 
preparação, confeção e consumo de 
alimentos, devem reforçar-se as medidas de 
higiene que já antes da pandemia eram 
recomendadas:

Lavagem prolongada das mãos seguida 
de secagem apropriada evitando a 
contaminação cruzada (por exemplo 
fechar a torneira com uma toalha de papel 
ao invés da mão que a abriu enquanto 
suja);

Desinfeção apropriada das bancadas de 
trabalho e das mesas com produtos 
apropriados;

Evitar a contaminação entre comida crua 
e cozinhada;

Cozinhar e “empratar” a comida a 
temperaturas apropriadas 

Lavar adequadamente os alimentos crus 
(2c. de sopa de vinagre para 10 de água); 

Evitar partilhar comida ou objetos entre 
pessoas durante a sua preparação, 
confeção e consumo.
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ALIMENTAÇÃO, 
SISTEMA IMUNITÁRIO
E COVID-19
A crença de que podemos “fortalecer o 
nosso sistema imunitário” através de 
suplementos ou “superalimentos” para ajudar 
a combater o COVID-19 está cada vez mais 
presente. 

A melhor forma de otimizar o sistema 
imunitário é através do consumo de uma 
alimentação rica em antioxidantes 
provenientes de frutas e legumes, não 
negligenciando o consumo de hidratos de 
carbono, praticar exercício físico, pois fortalece 
a nossa resposta endógena antioxidante, e ter 
o boletim de vacinas em dia. 
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A evidência científica é muito 
pouco robusta de que qualquer 
suplemento nutricional possa ser 
efetivo no reforço do sistema 
imunitário, contudo há nutrientes 
que de facto, possuem um papel 
importante no sistema imunitário, 
tal como a VITAMINA C (kiwi, 
citrinos, pimentos, couves, 
como couve galega, frutos 
vermelhos como o morango e 
agrião), E (azeite e frutos 
gordos com destaque para a 
avelã e amêndoa) e D 
(exposição solar meso na 
varanda ou janela), zinco (carne, 
lacticínios e cereais 
enriquecidos)
e probióticos, através de 
suplementos, não esquecendo 
o consumo de iogurtes. 



ALIMENTAÇÃO DOS MAIS PEQUENOS
EM TEMPO DE QUARENTENA
Se nas escolas enfrentamos desafios alimentares, também em casa em tempo de 
quarentena, os desafios alimentares são arrojados, em especial com os mais pequenos. 
Importa antes de tudo reforçar o conselho de várias entidades de saúde: mantermos 
as nossas rotinas o mais parecidas possível, mesmo trabalhando/estudando a 
partir de casa. 

Se em tempos de trabalho e escola fora de casa, com horários e 
compromissos, reclamávamos a falta de tempo para dedicar à 
cozinha, agora mais do que nunca temos esse tempo e 
disponibilidade, podendo optar por alimentos e refeições menos 
processadas. Antes de tudo importa organizar e preparar as 
refeições e envolver a pequenada quer na tomada de decisão das 
refeições quer na preparação e confeção das mesmas. Tentar ter 
os alimentos adequados disponíveis é outra estratégia 
importante, em especial a sopa e os hortícolas para acompanhar 
quer as refeições principais quer os pequenos lanches. 

É expectável que fiquem mais tempo no sofá a ver televisão, no 
computador ou vídeo jogos, o que inevitavelmente leva a que existam 
sempre alguns petiscos e menos atividade e exercício físico. 
Mais do que em qualquer outra altura é fundamental disponibilizar 
e promover alimentos como fruta fresca, hortícolas como cenoura 
e tomate cherry por exemplo, iogurtes de aromas, gelatinas light, 
tremoços, pipocas sem óleo, sorvetes de água e fruta ou até 
mesmo gelados desde que em miniatura e/ou confecionados
em casa. Em especial nesta fase, alimentos que podem levar a um 
consumo compulsivo como bolachas e afins, batatas fritas, 
chocolates e afins e frutos gordos (sobretudo os fritos e salgados 
como os amendoins) devem não entrar em casa, além disso, é 
importante que diminua, tanto quanto possível, a quantidade de 
gordura em fritos, manteiga, molhos, enchidos e alimentos 
processados dado que são alimentos com elevado valor calórico e 
pouco conteúdo nutricional e potencial saciante.
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Receita
BOLACHAS DE GENGIBRE

PROCEDIMENTO
1. Misture bem as amêndoas moídas, o gengibre moído, o sal marinho, o bicarbonato de sódio e as raspas 
de limão num processador de alimentos e bata até obter uma mistura homogênea.*

2. Misture o xarope de tâmaras até ficar bem homogeneizado - ele deve ficar grudento quando pressionado 
e manter a forma.

3. Pegue uma colher de sopa da mistura e enrole em uma bola entre as mãos. Em seguida, pressione 
horizontalmente entre as palmas das mãos. Coloque numa assadeira forrada com papel vegetal.

4. Repita com o restante da mistura - deixando bastante espaço entre eles.

5. Quando terminar, use a palma da mão para aplainar mais cada biscoito (aproximadamente 1/2 cm de 
espessura) - o bicarbonato de sódio fará com que subam um pouco no forno, quanto mais finos, mais 
crocantes ficarão.

6. Levar ao forno a 180C por 10-12 minutos até dourar nas bordas.

7. Deixar arrefecer. 

8. Armazene em um recipiente hermético (vidro ou lata) para mantê-los crocantes.

* NB: A textura crocante exclusiva destas bolachas deve-se ao não uso de líquidos,
portanto essa mistura de bolachas só se une num processador de alimentos.
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PARA 15 BOLACHAS
INGREDIENTES
2,5 chávena de amêndoas moídas
2 colher de café de gengibre em pó
1 pitada de sal marinho
1 colher de chá de bicarbonato de sódio
Raspas de 1 limão
1/3 chávenas de xarope de tâmaras 
1 Gema de ovo (este ingrediente permite maior ligação 
entre todos os outros, no entanto, é opcional)



Receita
FISH FINGERS
OU DOURADINHOS DE PEIXE

PROCEDIMENTO
1. Pré-aqueça o forno para ventilar 200 ° C e forre uma assadeira com papel vegetal.

2. Corte os filetes de peixe em 12 'dedos de peixe', o tamanho depende do tamanho dos filetes e tempere 
com as ervas aromáticas, sal iodado (opcional) e pimenta.

3. Bata o ovo numa tigela, coloque as amêndoas moídas e/ou coco ralado noutra tigela, e tempere com as 
raspas de limão, alho e pimenta.

4. Mergulhe cada dedo de peixe no ovo batido e, em seguida, misture as amêndoas moídas ou mistura de 
coco, para que fiquem totalmente revestidas, antes de colocá-las na assadeira preparada. Asse na prateleira 
superior do forno por 15 minutos até dourar.

5. Sirva com um pouco de limão.
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4 PORÇÕES
INGREDIENTES
500g de filetes de peixe branco firmes e sem pele (como 
pescada, arinca, bacalhau ou dourada)
1 ovo
100g de amêndoas moídas ou coco ralado temperado com 
alho picado e raspas de limão
Raspas de 1 limão ralado
2 dentes de alho em cubos ou 1⁄2 colher de chá de alho
em pó
Ervas aromáticas a gosto (salsa, órgãos, cebolinho, 
manjericão, tomilho)
Uma pitada de pimenta vermelha fresca em cubos ou 
pimenta caiena (opcional)
1 pitada de sal iodado (opcional)
Um pouco de sumo de limão, para servir



Receita
NUGGETS DE FRANGO

PROCEDIMENTO
1. Corte os peitos de frango em pedaços e tempere com o sumo de limão, ervas aromáticas a gosto 
(exemplo salsa e cebolinho), flor de sal e pimenta.

2. Deixe ganhar sabor enquanto tritura os cereais e mistura com o queijo.

3. Passe cada pedaço de frango por farinha, seguidamente, pelo ovo batido e termine com a mistura de 
cereais.

4. Coloque os pedaços no tabuleiro, sem os sobrepor e leve ao forno cerca de 20 min ou até começarem a 
dourar a 160ºC.

5. Sirva os nuggets de frango. 
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INGREDIENTES
4 Peitos de Frango
Sumo de 1/2 Limão
Sal iodado (opcional)
Ervas aromáticas (salsa e cebolinho)
1 chávena grande de cereais tipo corn 
flakes, sem açúcares adicionados
pimenta qb (opcional)
2 colheres sopa Queijo Parmesão Ralado
2 Ovos
1/2 chávena de farinha



Receita
BOLOS DE LIMÃO

PROCEDIMENTO

1. No processador, coloque 130g de farinha de trigo integral, 85g de farelo de aveia, 3 tâmaras e 
3 ovos.

2. Acrescente a raspa e sumo de 1 limão, 1 iogurte líquido de limão e 1 colher de sobremesa de 
fermento em pó.

3. Misture tudo e verta a massa para um saco de pasteleiro.

4. Coloque a massa em formas de queque e leve ao forno a 180ºC durante 10 a 15 minutos.

5. Os bolinhos de limão estão a servir!
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INGREDIENTES:
130g de Farinha de trigo integral
85g de Farelo de aveia
3 Tâmaras descaroçadas e demolhadas 
3 Ovos
1 Iogurte líquido de limão (ou lima/limão) 
magro
1 Limão1 colher de sobremesa de fermento 
em pó
Pitada de sal
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