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O SEU LOGÓTIPO AQUI 

O O QUEQUE  CARACTERIZACARACTERIZA    

AA  DIETADIETA 

MEDITERRÂNICAMEDITERRÂNICA  

TRADICIONALTRADICIONAL   ??  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seguir umaSeguir uma    

dietadieta  mediterrânicamediterrânica  reduzreduz  
em 10% a incidência de doençasem 10% a incidência de doenças  

cardiovasculares e em 8% a cardiovasculares e em 8% a 

mortalidademortalidade  em geral .em geral .   

 

Segue uma 
Dieta 

Mediterrânica ?  

 

 

 

 

Licenciatura em  

Nutrição Humana e  

Qualidade Alimentar  

 

 

EMENTAS 

RECOMENDADAS 

PEQUENO ALMOÇO 

1 chávena leite meio-gordo ou iogurte 

magro + 2 a 4 colheres sopa de 

cereais não açucarados ou 1 pão 

escuro ou de mistura com 1 colher de 

chá de manteiga ou doce +1 peça de 

fruta 

ALMOÇO/JANTAR:  

 1/4 prato de uma fonte proteica: 

carne de aves ou caça ou peixe 

o u 1  o v o  o u  a l t e r n a t i v a 

vegetariana 

 1/4 prato de uma fonte de 

glúcidos: arroz ou massa (de 

preferência integrais) ou batata 

 1/2 prato de vegetais crus ou 

cozidos 

 1 peça de fruta 

 Utilize o azeite para cozinhar e 

temperar saladas 

 Utilize pouco sal (substitua por 

ervas aromáticas) 

LANCHE MANHÃ/TARDE 

1 pão escuro ou de mistura  com 

queijo ou 1 peça de fruta ou 1 iogurte 

magro ou uma mão de frutos secos 

(nozes, amêndoas, pinhões) 



  
Alimentos e frequência de consumo 

Coloque 1 ponto na 
coluna se cumprir o  

critério 

Utiliza quase sempre o azeite para cozinhar? Sim   

Que quantidade de azeite consome por dia (incluindo o que utiliza para 
cozinhar e para temperar alimentos) 

4 ou mais colheres 
de sopa 

  

Quantas doses de vegetais consome por dia? 
1 dose vegetais crus = 2 chávenas almoçadeiras ou ½ prato 
1 dose vegetais cozinhados = 1 chávena almoçadeira ou ¼ prato 

2 ou mais com pelo 
menos uma porção 
de vegetais crus 

  

Quantas doses de fruta consome por dia, incluindo frutos naturais? 
1 dose = 1 peça de tamanho médio ou 1 taça ou 1 copo sumo 

3 ou  mais   

Quantas doses de carne vermelha, hamburger, fiambre, salsicha ou 
chouriço consome por dia? 
1 dose = 100-150 g 

Menos de 1   

Que quantidade de manteiga, margarina ou natas consome por dia? Menos de 1 colher de 
sopa 

  

Quantos doces ou refrigerantes com açúcar bebe por dia? Menos de  1   

Quanto vinho bebe por dia? Entre 1 e 2   

Quantas doses de leguminosas consome por semana? 
1 dose = 3 colheres de sopa de leguminosas cozinhadas 

3 ou mais 
  

  

Quantas doses de peixe ou marisco consome por semana? 
1 dose: 100-150 g 

3 ou mais 
  

  

Quantas vezes por semana consome bolos, bolachas, biscoitos, crois-
sants ou alimentos semelhantes? 

Menos de 3 
  

  

Quantas doses de frutos secos como nozes, amêndoas ou amendoins 
consome por semana? 
1 dose = 30 g 

3 ou mais 
  

  

Consome preferencialmente carne de frango, perú e Coelho em vez de 
carne de vaca ou porco? 

Sim 
  

  

Quantas vezes por semana consome alimentos com molho de tomate, 
cebola e azeite? 

2 ou mais 
  

  

  Total de pontos   

Quanto mais  
próximo estiver 
dos 14 pontos,  
mais próximo 

está da  
dieta  

mediterrânica! 
 

 

 

 

 

 

Adaptado de: Estruch et al. Primary 

Prevention of Cardiovascular Disease 

with a Mediterranean Diet. N Engl J 


