
  

 

ALIMENTAÇÃO PRÁTICA E 

SAUDÁVEL DURANTE E APÓS A 

PANDEMIA 

 

 

 

Elaborado por:  

Yassana Marvila Girondoli - Nutricionista  

Coordenadoria de Atenção à Saúde do Servidor – CASS/Reitoria 

 

OUTUBRO DE 2020 

 



 
 

      

 
2 

Escolhendo nossos alimentos 

- Opte por alimentos naturais, de boa qualidade, frescos e de procedência confiável. 

Faça dos alimentos in natura e minimamente processados a base da sua alimentação, 

limitando o consumo de alimentos processados e evitando os ultraprocessados (vide 

Guia alimentar para a população brasileira de 2014). 

 

 

 

- Se possível, inclua alimentos orgânicos e agroecológicos em substituição aos 

convencionais. 

- Dê preferência às frutas e hortaliças cultivadas pela agricultura familiar. Verifique se 

há distribuição de alimentos por agricultores próxima a você ou consulte plataformas 

virtuais, tais como: 

 Feiras orgânicas: Comida de verdade 

 Green Peace Brasil: Encontre um produto agroecológico perto de você 

 SEAG ES: Feiras orgânicas e agroecológicas na Região da Grande Vitória 

- Prefira frutas, verduras e legumes da estação, pois são mais nutritivos, saborosos, 

baratos e sustentáveis ao meio ambiente. 

 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
https://feirasorganicas.org.br/comidadeverdade
https://www.greenpeace.org/brasil/agricultura/encontre-um-produtor-agroecologico-perto-de-voce/
https://seag.es.gov.br/feiras-agroecologicas-e-organcias
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Fonte: SENAC 

 

Higienização das embalagens  

- Reserve um local limpo para a higienização das embalagens dos produtos. 

- Higienizar todas as partes das embalagens, inclusive as embalagens de alimentos 

refrigerados. 

- Embalagens de alimentos resistentes à água (vidros, latas e plásticos rígidos) podem 

ser lavadas com água e sabão e depois secas com pano limpo ou papel descartável. Em 

seguida, borrife álcool 70% ou solução clorada a 0,05%* e espere secar naturalmente 

antes de armazenar. 

- Embalagens NÃO resistentes à água (embalagens flexíveis) devem ser borrifadas com 

álcool 70% ou solução clorada a 0,05%* e espere secar naturalmente antes de 

armazenar. 

- Ao final do procedimento, também é necessário higienizar a superfície ou bancada 

borrifando álcool 70% ou solução clorada e esperar secar. 

*Preparo da solução clorada a 0,05% 

Numa garrafa com capacidade para 1 litro adicione um pouco de água. Acrescente 

25 mL (2 colheres de sopa) de água sanitária incolor e inodora (hipoclorito de sódio 

2 a 2,5%). Em seguida, complete o volume da garrafa com mais água e agite para 

homogeneizar. 
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Higienização dos alimentos 

- Lavar em água corrente os vegetais folhosos folha a folha, frutas e legumes um a um, 

retirando a terra, as sujidades e partes estragadas e danificadas. 

- Preparar a solução clorada para desinfecção dos alimentos* ou utilizar produto 

específico (vide instruções do fabricante no rótulo da embalagem). 

- Colocar as folhas, legumes e frutas imersas na solução clorada e deixar de molho por 

15 minutos. Todo o conteúdo deve ficar submerso na solução. 

- Enxaguar em água corrente vegetais folhosos folha a folha, frutas e legumes um a um. 

- Armazene adequadamente. 

 

 

Branquear para conservar 

O branqueamento é uma técnica de conservação de hortaliça que aumenta a vida útil 

do alimento, preserva seu valor nutricional, suas características sensoriais e reduz o 

desperdício. O alimento é imerso em água fervente, cozido por alguns minutos e 

imediatamente esfriado em um recipiente com água gelada por igual tempo (choque 

térmico). Tal técnica também otimiza o preparo de refeições, uma vez que o alimento 

está parcialmente pronto para consumo, necessitando apenas de um breve 

aquecimento para compor um cardápio. Confira as etapas dessa técnica: 

1- Após higienização dos alimentos, corte-os no tamanho e formato uniformes para que 

o branqueamento ocorra por igual. 

2- Mergulhe os alimentos em uma panela com água fervente (fogo alto e panela 

tampada) e cozinhe por 1 a 5 minutos, dependendo do alimento (vide tabela com tempo 

de cozimento para cada hortaliça). 

3- Com o auxílio de uma peneira ou escumadeira, recolha os alimentos da fervura, 

colocando-os rapidamente em outro recipiente com água e gelo. 

*Preparo da solução clorada  

Para cada 1 litro de água adicione 15 mL (1 colher de sopa) de água sanitária incolor 

e inodora (hipoclorito de sódio 2 a 2,5%). Misture para homogeneizar. 
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4- Acondicione os legumes ou verduras em potes herméticos ou em sacos plásticos 

próprios para alimentos. Identifique-os com data do branqueamento e armazene no 

congelador por até 8 a 12 meses.  

 

Hortaliças Tempo de Branqueamento em 

Água Fervente 

Abóbora madura picada 3 minutos 

Abobrinha picada 2 a 3 minutos 

Abobrinha ralada 1 a 2 minutos 

Acelga picada 2 minutos 

Alho-porró (talo) 2 a 3 minutos 

Almeirão picado 2 minutos 

Batata Inglesa 3 a 5 minutos, dependendo do tamanho 

Batata-doce cozinhar, amassar e congelar o purê 

Berinjela picada 4 minutos 

Brócolis 2 minutos 

Cenoura picada 2 minutos 

Cheiro-verde 2 minutos 

Chicória picada 2 minutos 

Couve picada 2 minutos ou não-branquear 

Couve chinesa picada 2 minutos 

Couve-de-bruxelas 3 a 5 minutos, dependendo do tamanho 

Couve-flor picada 3 a 4 minutos 

Espinafre picado 2 minutos 

Inhame / cará congelar ou amassar e congelar o purê 

Mostarda folha picada 2 minutos 

Pimentão em fatias ou rodelas 2 minutos ou não branquear 

Quiabo 2 a 3 minutos 

Repolho picado 1,5 minuto, ou não branquear 

Fonte: EMBRAPA  
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Armazenamento dos alimentos na geladeira 

- O armazenamento adequado dos alimentos após o processo de higienização, pré-

preparo e/ou cozimento evita a contaminação por micro-organismos e aumenta a sua 

vida útil. 

- Para isso, a geladeira deve ser mantida limpa, sem resíduos de alimentos, devidamente 

organizada, com temperatura ajustada para a quantidade de alimentos. 

- Para facilitar a circulação do ar frio, as prateleiras não devem ser cobertas com panos 

ou toalhas e nem estarem muito cheias de alimentos. 

- Os alimentos e preparações devem ser armazenados em recipientes fechados e 

protegidos. Os alimentos crus devem ficar separados dos cozidos ou prontos para 

consumo, a fim de evitar a contaminação cruzada. 

- Verifique sempre a data de validade dos produtos armazenados.  

- Nunca descongele os alimentos à temperatura ambiente. Deixe o alimento sob 

refrigeração o tempo suficiente para que descongele. 

- Os ovos não devem ser armazenados na porta da geladeira. É preciso retirar os ovos 

da embalagem original e armazená-los em embalagens plásticas laváveis na região 

central da geladeira, onde a temperatura é mais estável que na porta. 

- Para mais informações sobre armazenamento seguro de alimentos na geladeira acesse  

 “Manual da Geladeira Segura e Organizada” da Food Safety Brasil. 

- Cada compartimento da geladeira tem uma função específica. Veja abaixo: 

 

 

https://foodsafetybrazil.org/manual-da-geladeira-segura-e-organizada-dicas-para-manter-sua-comida-sempre-bem-refrigerada-e-sem-riscos/
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Como estão suas habilidades culinárias? 

Se você tem habilidades culinárias, procure aperfeiçoá-las e partilhá-las. Se você não 

tem o hábito de cozinhar, procure desenvolvê-lo. Converse com as pessoas que sabem 

cozinhar, peça receitas a familiares, amigos e colegas, leia livros, consulte a internet, 

faça cursos e comece a cozinhar. A habilidade no preparo de alimentos melhora quando 

é praticada. 

Lembre-se, cozinhar é um ato de amor e autocuidado consigo e com as pessoas que 

convivem com você, é transformar o alimento em uma refeição prazerosa, nutritiva e 

cheia de significados. 

 

Vamos praticar?  

Selecionamos alguns Ebooks de receitas saudáveis para que você possa praticar suas 

habilidades culinárias. Lembre-se sempre de higienizar as mãos, os alimentos, 

embalagens, utensílios e bancadas antes de iniciar o preparo das refeições. Bom apetite! 

 

- Receitas Saudáveis: Do gourmet ao sustentável  

- Mesa Brasil: Nutrição, Sabor e Arte  

- Mesa Brasil: Pensando dentro & fora da casca 

- Nutribook: Receitas práticas e saudáveis  

- Mato no Prato: 10 receitas com PANC até para quem não sabe cozinhar 

 

                      

https://ifes.edu.br/images/stories/noticias_gerais/2016/12_dezembro/Receitas_Saud%C3%A1veis___do_gourmet_ao_sustent%C3%A1vel.pdf
http://www.sescmg.com.br/wps/wcm/connect/1d99b30e-d680-40d6-ace8-0dafd051cf91/site_mesa-bra_miolo-melhores-receitas_150x210mm.pdf?MOD=AJPERES
https://www.sescrio.org.br/wp-content/uploads/2019/08/Receitas-Mesa-Brasil.pdf
https://www.asbran.org.br/storage/downloads/files/2020/04/nutribook-receitas-praticas-e-saudaveis.pdf
https://nutritotal.com.br/pro/wp-content/uploads/sites/3/2019/06/receitas_PANC.pdf
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