
 

 

 

TESTE 

 

  

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, 

croissants 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, peru 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   
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 Quanto mais próximo estiver dos ,  14 pontos

 mais próximo está da dieta mediterrânica! 
   

 Quanto mais próximo estiver dos ,  14 pontos

 mais próximo está da dieta mediterrânica! 
   


