
Alimentação
uma forma de auto-cuidado

A alimentação, além de ser uma necessidade fisiológica, ou seja, natural e
essencial para a manutenção da nossa vida, também sempre teve um papel
social importante. A comida e o tipo de alimentação sempre estiveram
presentes na nossa história e os alimentos que
escolhemos e a forma como os consumimos
dizem muito sobre nossa identidade,
costumes, cultura e comportamento. 

Com o avanço tecnológico da
sociedade, a fabricação, produção,
conservação e consumo de alimentos
mudaram, interferindo diretamente
nos hábitos alimentares da população. 

Como vivemos em um mundo do trabalho, agitado, corrido e com pouco
tempo de qualidade para alimentação e lazer, a indústria criou alternativas:
comidas congeladas e ultra processadas, pré-cozidas, fast-food. 

De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira,

é necessário basear-se em cinco princípios para uma boa
alimentação

 Ir além da ingestão de nutrientes
 Respeitar o momento atual
 Considerar o sistema de produção e distribuição dos alimentos
 Seguir todos os tipos de conhecimentos - teóricos e populares  
 Oferecer autonomia nas escolhas alimentares

1.
2.
3.
4.
5.

Uma alimentação saudável consiste
em equilíbrio! Procure construir uma
relação mais saudável e positiva com
os alimentos que consome e assim
você terá mais disposição, energia e
qualidade de vida!

Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base
da alimentação

Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades
ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias

Limitar o consumo de alimentos processados

Evitar o consumo de alimentos ultra processados

Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e,
sempre que possível, com companhia

Fazer compras em locais que ofereçam variedades de alimentos in
natura ou minimamente processados

Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias

Como podemos tentar buscar uma boa alimentação? 

Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela
merece

Dar preferência, quando fora de casa, à locais que servem
refeições feitas na hora

Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre
alimentação veiculadas em propagandas comerciais
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