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“Mediterrânico por natureza, 
atlântico por posição”  

Pequito Rebelo (A Terra Portuguesa) 



Dieta Mediterrânica  

diaita – estilo de vida equilibrado  

Dieta mediterrânica: é mais que um padrão 
alimentar.  

Combina ingredientes 

Agricultura local ; 
Receitas; 
Modos de 
confeção ; 
refeições 

partilhadas, 
tradições… 

Exercício físico 
moderado 

diariamente 
favorecido pelo 

clima ameno 



Dieta Mediterrânica  

Modelo alimentar COMPLETO e EQUILIBRADO 

 

Com inúmeros benefícios para a  

saúde  

 longevidade e  

qualidade de vida 



Benefícios  

• Redução da mortalidade por doença: 

– CARDIOVASCULAR  

– ONCOLOGICA 

 

• Redução da incidência de doença de 
Parkinson e Alzheimer  

 



Porquê?  

• Presença abundante de: 

– Ácidos gordos insaturados e monoinsaturados , 
ácido oleico (azeite) e ácidos gordos 
polinsaturados ómega 3 (pescado e frutos 
oleaginosos) 

 • Baixo consumo de gorduras saturadas (carnes) e 
trans (alimentos processados).  
 

Proteção  da saúde  

cardio e cérebro vascular 



Benefícios 

• A riqueza em vitaminas, minerais e substâncias 
com elevado potencial antioxidante (flavonóis, 
catequinas, isoflavonas, antocianinas e 
proantocianinas).  

Diminui o risco 

de doenças neuro-degenerativas, cardio 
e cerebrovasculares e vários tipos de 

cancro. 



Características Dieta Mediterrânica 

• Distribuição equilibrada do balanço energético 
diário: 

 

– 55-60% hidratos de carbono (pouco refinados) 

– 25 a 30% gordura (mono e polinsaturada) 

– 10 a 15 % proteína (sobretudo vegetal) 



Principais características deste modo 
tradicional de alimentação  

• Consumo abundante de alimentos de origem 
vegetal  

– Produtos hortícolas  

– Fruta 

– Cereais pouco refinados  

– Leguminosas secas e frescas 

– Frutos secos  

– Frutos oleaginosos   



 

• Consumo de produtos frescos da região pouco 
processados e sazonais; 

 

Principais características deste modo 
tradicional de alimentação  



 

• Consumo de azeite como principal fonte de 
gordura.  

Principais características deste modo 
tradicional de alimentação  



 

• Consumo baixo a moderado de lacticínios, e 
de preferência sob a forma de queijo e 
iogurte.   

Principais características deste modo 
tradicional de alimentação  



 

• Consumo baixo e pouco frequente de carnes 
vermelhas.  

• Consumo frequente de pescado.  

Principais características deste modo 
tradicional de alimentação  



 

• Consumo baixo e moderado de vinho, de 
preferência às refeições. 

Principais características deste modo 
tradicional de alimentação  



Cozinha mediterrânica  

• Cozinha simples, à base de  

– Sopas, cozidos, ensopados e caldeiradas; 

– Quantidades modestas de carne; 

– Utilização de condimentos  de cebola, alho, e 
ervas aromáticas; 

 

 Esta simplicidade contrasta com uma culinária 
mais rica e elaborada reservada para os dias de 

festa.   



Características comportamentais e 
sócio-culturais  

• Actividade física regular ;  

• Descanso adequado;  

• Convivência à mesa, tradições na cozinha…; 

• Atmosfera social descontraída e afectiva;    

 



• Produtos tradicionais, locais e amigos do 
ambiente; 

• Biodiversidade e sazonalidade  

 

Características comportamentais e 
sócio-culturais  





Exemplo de menu mediterrânico 

• Pequeno-almoço:  

 1 infusão . 

 Pão integral com queijo . 

1 laranja ou 1 figo .  



Exemplo de menu mediterrânico 

• Meio da manhã:  

 Pão tostado com um fio de azeite de “pia do 
urso” 

Ou 

Maçã de alcobaça  

Ou 

Amêndoas do algarve + 1 iogurte natural  



• Almoço 

Carapau grelhado;  

Salada de Espinafres selvagens do  

quintal + cenoura e alface;  

Com batatas cozidas do Bombarral;   

 

Sobremesa: 1 laranja ou 1 Pera rocha (quando 
chegar em Agosto) 

Exemplo de menu mediterrânico 



Exemplo de menu mediterrânico 

• Lanche:  

1 fatia de pão de centeio com doce amoras  

Ou 

1 maçã com cereais de trigo integral  

Ou 

1 fatia de pão de milho com azeite e limão 
(tiborna)+ infusão de menta  



 

 

Exemplo de menu mediterrânico 

• Jantar 

1 tigela de Sopa de abóbora e ervilhas e salsa.  

 

Arroz integral com míscaros, pinhões e 
cebolinho.  

1 copo de vinho tinto.  

 

Sobremesa: 1 kiwi 

 



Património Cultural Imaterial da 
Humanidade  

    A UNESCO definiu a Dieta Mediterrânica como 
PCIH, ou seja, como um conjunto de 
conhecimentos, transmitidos de geração em 
geração, constantemente recriados pelas 
comunidades e capaz de lhes proporcionar um 
sentimento de identidade e de continuidade, 
promovendo o respeito pela diversidade 
cultural e a criatividade humana. 



    DELICIE-SE COM OS NOSSOS PRAZERES 
GASTRONÓMICOS.  

 


