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O que os alimentos contêm: 
-os sais minerais 
• Cloreto de sódio: responsável pela quantidade de água no corpo 
• Potássio:= sódio, condução dos impulsos nervosos. Encontrado na banana e frutas 

cítricas. 
• Cálcio, magnésio e fósforo: formação dos ossos e dentes. Encontrado em 

derivados de animal. 
• Ferro: encontrado principalmente no feijão (lentilha, carne, ovos, fígado, rim, moela 

e verduras de folhas). Participam na construção da hemoglobina. 
• Iodo: encontrados em frutos do mar, mas é acrescentado no sal de cozinha.  
•  Flúor: Formação dos dentes e inibem o desenvolvimento das cáries.  



O que os alimentos contêm: 

• Proteínas: encontrada em alimentos de origem animal. Responsável pela 
construção dos tecidos do corpo e regulação das reações químicas. Ricas  em 
aminoácidos. 

• Carboidratos: tem a função energética no organismo (combustível). São 
encontrados principalmente na batata, pão, macarrão, mel, leite, banana e açúcar. 

• Lipídios: óleos e gorduras. Tem função energética e estrutural no organismo. 

• Vitaminas: tem a função reguladora, fundamentais para o funcionamento 
harmonioso do organismo. Ex: vitamina A,D,E,K,B e C.  

 



Alimentação saudável 
capítulo 10 

• Pirâmide alimentar 



Alimentação saudável. 
capítulo 10 

• Pirâmide alimentar 



Alimentação saudável 

• Escolher o alimento correto, cuidados com a higiene e ambientes tranquilos. 

• Uma dieta equilibrada deve conter alimentos variados. 

• Dar preferencias a produtos naturais. 

• Verificar o estado de conservação dos alimentos (tanto naturais quantos ind.) 

• Evitar alimentos com excesso de temperos. 

• Comer em horários regulares. 

 



Alimentação saudável 
A energia dos alimentos 

• Para suprir as necessidades de nutrientes do nosso organismo temos que 
comer o suficiente. 

• Quando a quantidade de energia for maior do que a gasta, seu peso vai 
aumentar. 

• Atividade física é a principal forma de gastar energia, sendo essa a metade da 
forma de gastar energia. 

• Carboidratos e o açúcar. 

 



Calorias: medindo a energia dos alimentos 

• Todo alimento possui energia e ela pode ser medida 

• Unidade (cal) = caloria  

• Nos alimentos elas são medidas como (kcal) quilocaloria 

• Observar as embalagens de alimentos 







Conservação dos alimentos 

• Congelamento e resfriamento 

• Fervura 

• Pasteurização 

• Defumação 

• Salga 

• Liofilização (NASA) 
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