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Vamos Cuidar do Coração!

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as Doenças 
Cardiovasculares (DCV) são a maior causa de morte, por 
doenças não transmissíveis, no mundo. Portugal não é exceção, 
sendo as DCV responsáveis por 29,5% das mortes anuais, 
segundo os dados de 2015.
A DCV é uma doença multifatorial, caracterizada por múltiplos 
fatores de riscos, nomeadamente, Tensão Arterial Elevada, 
Obesidade, Hiperglicemia (nível muito alto de glicose no 
sangue) e Hiperlipidemia (aumento excessivo de gordura no 
sangue). Estes fatores contribuem para a formação de placas 
ateroscleróticas nos vasos sanguíneos, levando ao surgimento 
de DCV.
Todos estes fatores de riscos são influenciados pelo estilo de 
vida e hábitos alimentares, como o tabagismo, má alimentação, 
sedentarismo e consumo excessivo de álcool. Tornando-se 
essencial a adoção de hábitos alimentares saudáveis e um 
estilo de vida ativo.
A Dieta Mediterrânica tem sido associada a um menor risco de 
desenvolver DCV, uma vez que ajuda a reduzir os fatores de 
risco destas doenças. Esta dieta baseia-se no alto consumo 
de azeite, produtos hortícolas, fruta, cereais, leguminosas e 
frutos oleaginosos; no consumo moderado de peixe e outras 
carnes, de produtos lácteos, de vinho tinto e de ovos e na baixa 
ingestão de doces. A adoção desta dieta, a prática de exercício 

físico e redução dos hábitos tabágicos ajudarão a cuidar do 
coração!
Ao mudar e adquirir hábitos saudáveis estaremos a passar 
um testemunho valioso para as crianças de hoje. A obesidade 
infantil continua a ser a doença mais prevalente na infância e um 
problema marcante de saúde pública. 
O excesso de peso e a obesidade estão associados a fatores 
genéticos e ambientais, podendo levar ao desenvolvimento 
de co-morbilidades severas como doenças metabólicas, 
psicológicas e cardiovasculares. Intervir na infância torna-
se assim uma oportunidade para efeitos na saúde mais 
sustentáveis resultantes de uma maior predisposição para a 
mudança e aquisição de estilos de vida saudáveis. 
Mudar é hoje! Beber água, reduzir o consumo de bebidas 
açucaradas e de álcool; aumentar o consumo de hortícolas, 
na sopa e no prato, e de fruta; diminuir o consumo de carnes 
vermelhas e carnes processadas, preferindo o peixe, o ovo e as 
leguminosas como fonte proteica; reduzir o consumo de fritos e 
de doces; praticar exercício físico com regularidade; são alguns 
dos princípios que deverão fazer parte da base da vida dos 
adultos e das crianças, para um coração mais saudável!

O Tomate
Um fruto conhecido pela sua cor vermelha e versatilidade, é representado por vários tipos, 
desde o pequeno cereja, ao chucha, conhecendo o recém-chegado kumato e terminando 
no grande coração de boi. Agradável ao paladar e capaz de fazer parte de qualquer tipo 
de prato, desde saladas, sopas, pratos salgados e doces, compotas, molhos… Às vezes 
confundido com um hortícola, é um ingrediente base da alimentação saudável. 
O tomate é rico em vitamina C, acabando por ser mais conhecido pelo seu licopeno, 
presente na sua casca, conferindo-lhe a cor vermelha. É um antioxidante com um papel 
significativamente benéfico a nível cardiovascular.
É bom para o coração!
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Vamos cozinhar e aprender em família!
Cozinhar pode ser visto como uma atividade educativa que 
encerra em si inúmeras aprendizagens e nos aproxima. 
Estar na cozinha e preparar as refeições, algo que fazemos 
diariamente, já de forma automática e apressada, pode nesta 
altura de confinamento ser uma mais-valia para as famílias 
passarem tempo de qualidade juntas.  De volta dos tachos 
e panelas (por assim dizer), as crianças aprendem muitos 
conteúdos e desenvolvem muitas competências não só de 
vida prática mas também,  de forma lúdica, conceitos ligados 
à matemática (grandezas e medidas, por exemplo; podem 
mesmo aprender sobre dinheiro agora que fazemos muitas 
das compras online); à língua portuguesa (com as receitas e 
instruções); à ciência (misturar os ingredientes e observar as 
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transformações que ocorrem com o calor, com os processos 
de ferver, cozer, fritar, assar ou até algo tão simples como a 
mistura de ervas aromáticas, sal ou açúcar) e à história e cultura 
(com receitas tradicionais ou de outros países, por exemplo).
Explorar sites de compras online, criar receitas novas, decorar 
pratos de forma original e criativa podem ser algumas das 
estratégias a adotar para ajudar no estabelecimento de hábitos 
alimentares mais saudáveis das crianças e encorajar a criança a 
experimentar e a optar por alimentos mais nutritivos. 
Ao convidarmos as nossas crianças a participar numa das 
rotinas mais importantes do nosso dia a dia estamos, também, a 
fazer com que aprendam a apreciar o processo, mas igualmente 
o valor do resultado.  
Também a autoestima das crianças ao seguir uma determinada 
receita e depois ao apreciar a mesma em família sai reforçada, 
sentem-se capazes, independentes e orgulhosas.
A cozinha também ensina a ter mais paciência, a saber esperar, 
a gerir expectativas e frustrações. 
Numa época em que tudo está à distância de um clique, em que 
tudo se pode comprar feito, em que as crianças não esperam 
por nada, na cozinha há que esperar que a massa do pão levede, 
que a água ferva, há que aceitar que o bolo não ficou como 
planeou, que adicionou água a mais ao arroz… tudo isto ecoa 
nas crianças e ajuda-as a crescer emocionalmente também. 
Crianças emocionalmente equilibradas são mais felizes! Mas 
mais importante que todas estas aprendizagens subjacentes é 
criar memórias, criar memórias felizes em família. 
A receita para a felicidade dos mais pequenos é simples: tempo, 
atenção, carinho, amor, dedicação, diversão e risadas. 
Assim, cozinhar juntos e em família pode ser aquele abraço que 
embrulha, o laço de um presente maior: estar presente!
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GOMAS  CASEIRAS  COM  AMOR! Ingredientes 

- 200ml de água
- 1 saqueta de gelatina sabor a morango, frutos vermelhos,
    mirtilo ou melancia  
- 5 folhas de gelatina ou 20g de gelatina neutra em pó

Preparação

Comece por levar a água a ferver. 
Entretanto coloque as folhas de gelatina em água fria.
Adicione a gelatina de sabor e as folhas de gelatina ou a gelatina neutra
em pó na água a ferver e misture até ficar homogéneo.
Verta a mistura numa forma de gelo ou bombons e leve ao frigorífico
por 1 hora.
Miúdos e graúdos vão adorar!
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DICA:  PARA  GOMAS  MAIS  SAUDÁVEIS  PODE  OPTAR  POR  GELATINA  ADOÇADA  COM  STEVIA
OU VEGETAL, NESTA ÚLTIMA SUBSTITUA A GELATINA NEUTRA POR 1 SAQUETA DE ÁGAR-ÁGAR.


