As refeiçoes a meio da manha e da
tarde, na escola, sao os momentos
certos para “recarregar as baterias” e
fornecer ao organismo os nutrientes
que o cerebro necessita para se
manter atento e dinamico.
Aprender a gostar de tudo… O
problema começa quando eles dizem:
“nao gosto” ou “nao quero”. Em
resposta os pais por vezes poem na
lancheira alternativas mais caloricas:
guloseimas, salgados, bolachas,
refrigerantes. Aparentemente
inofensivos e bastante consensuais,
estes alimentos aumentam a ingestao
de gordura saturada, sal e açucares,
reduzindo a vitalidade necessaria
para o desenvolvimento e
crescimento físico e mental,
diminuindo os níveis de concentraçao,
memorizaçao e aprendizagem.

O problema da obesidade infantil é
real e afeta cada vez mais crianças
portuguesas. Os maus hábitos alimentares e o sedentarismo parecem estar na origem do problema.
Aprender o quanto antes com a ajuda dos pais e educadores a escolher
os alimentos saudáveis é meio caminho andado para se tornarem
adultos responsáveis por escolhas
mais corretas.

Lancheira
Saudável!
Para saber mais...
http://www.plataformacontraaobesidade.dgs.pt
http://nutrimento.pt/
http://www.apcoi.pt/
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Alguns exemplos!
Abaixo seguem apenas alguns exemplos de lanches ricos em alimentos saudaveis. Mas o importante e
variar os alimentos dentro dos proprios grupos e fazer um lanche equilibrado dentro das necessidades do
seu filho e daquilo que tem disponível. A qualquer lanche que prepare adicione uma garrafa de agua!
Use a imaginaçao e envolva o seu filho na preparaçao do proprio lanche!

Lanche da manha

Como deve ser o lanche?
O lanche deve ser constituído por alimentos que
garantam a ingestao adequada de nutrientes
indispensaveis ao rendimento escolar

Segunda

Laticínios: Fonte de calcio, fundamental na
formaçao ossea; ricos em proteínas de elevado
valor biologico; minerais e vitaminas. Exemplos:
Leite, iogurte, preferencialmente meio-gordo,
queijo fresco, curado, fundido ou requeijao;

Terça

Lanche da tarde

Lanche da manha

120 ml de leite meiogordo simples
½ pao de centeio
70g de uvas

1 iogurte solido de
aromas
3 bolachas maria
1 triangulo de queijo

200 ml de leite meiogordo simples

1 iogurte líquido
3 bolachas maria
1 fatia de fiambre
1 kiwi laminado

1 iogurte solido de
aromas
½ pao de cereais
½ laranja fatiada as
rodelas

½ pao integral com 1
fatia de queijo e 1 folha
de alface
100g de salada de fruta
(fruta aos cubos)

1 iogurte líquido

½ pao integral com 1
fatia de queijo e 1
folha de alface
150g de salada de
fruta (fruta aos cubos)

120 ml de leite meiogordo simples
½ pao de centeio
5 morangos

1 fatia de pao de forma
integral
1 fatia fina de queijo
1 folha de alface, 2
rodelas de pepino e 1
rodela de tomate

200 ml de leite meiogordo simples

1 fatia de pao de
forma integral
½ queijo fresco
1 folha de alface, 3
rodelas de pepino e
1 rodela de tomate

1 iogurte solido de
aromas
½ pao de cereais
90g de melao cortado
aos cubos

120 ml de leite meiogordo simples
½ pao integral
1 fatia fina de fiambre

200 ml de leite meiogordo simples

1 iogurte solido de
aromas
½ pao de centeio
3 tomates cherry
½ cenoura cortada
em palitos

120 ml de leite meiogordo simples
3 bolachas maria
½ banana

1 iogurte solido de
aromas
½ pao de centeio
2 tomates cherry
½ cenoura cortada em
palitos

1 iogurte solido de aromas
10g de flocos de milho 5
morangos cortados aos
cubos
2 nozes em pedaços
(10g)

½ pao de centeio
70g de uvas

½ pao de cereais
1 clementina

Cereais integrais: Fonte de

hidratos de
carbono complexos, vitaminas e minerais; fibras
soluveis. Exemplos: pao escuro; pequenas doses
de cereais de pequeno-almoço com cereais
integrais, tostas integrais, bolachas maria ou
torrada.

Quarta

Fruta: Fonte de nutrientes promotores e
reguladores das funçoes vitais e com
propriedades antioxidantes, fibras, vitaminas e
sais minerais. Exemplos: fruta da epoca; frutos
secos (a consumir esporadicamente).

Quinta

Hortícolas: Fornecedoras de fibras e vitaminas.
Açao protetora graças a presença de betacaroteno, folatos, vitamina C, calcio, ferro e
potassio. Exemplos: folhas de alface; tomate,
pepino, cenoura, pimentos, etc.

Água: Um correto aporte hídrico e essencial para
regular a temperatura corporal e o metabolismo.
Onde encontrar: agua.

Sexta

Lanche da tarde

½ pao de centeio
½ banana ou 1 banana pequena

½ pao de cereais
1 fatia de queijo

1 fatia de pao de forma
integral
50g de requeijao
1 colher de cha de
compota caseira

½ laranja cortada
em pedaços

Nota: nao se esqueça de lavar bem a fruta e os legumes; adicione sempre na lancheira um guardanapo, uma colher para o iogurte
e um garfo para a fruta, quando necessario.

