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Verão, as Intoxicações
Alimentares e os
Alimentos a evitar
em Dias Quentes
O calor não traz só coisas boas! No verão aproveitámos mais
o ar livre, dias de praia e os piqueniques. As refeições fora
de casa são mais frequentes e as lancheiras estão sempre
preparadas para o dia seguinte. Mas as temperaturas de verão
são favoráveis para que os alimentos se estraguem com mais
facilidade.
Os alimentos são uma ótima “casa” para os microrganismos se
desenvolverem. Estes seres invisíveis ao olho nu encontram
nos alimentos os nutrientes, água e pH necessários para o seu
crescimento e multiplicação. Sendo, depois, o ambiente que
os rodeia a fornecer outros fatores necessários para o seu
desenvolvimento como a temperatura, humidade e gases da
atmosfera envolvente.
No dia-a-dia, a temperatura é o fator que mais facilmente
conseguimos controlar e o que mais influencia o
desenvolvimento e multiplicação dos microrganismos. É entre
os 30 e os 40 graus que os microrganismos se multiplicam
a maior velocidade, mas a partir dos 5 graus o crescimento
já acontece. Daí, a importância de conservar os alimentos a
temperaturas baixas, no frigorífico, que mantém a temperatura
até 4 graus, permitindo o abrandamento do crescimento
dos microrganismos. Quando falamos em temperaturas de
congelação, o crescimento dos microrganismos é inibido e
por isso a validade dos alimentos é superior aos produtos
refrigerados. Para eliminar os microrganismos é necessário
atingir temperaturas de confeção, acima dos 65 graus.
A maioria dos microrganismos não causa doença, alguns
até são úteis na produção de alimentos, como os iogurtes,
e na digestão. Os microrganismos prejudiciais à saúde são
chamados de patogénicos. Bebés, crianças, idosos e pessoas
com o sistema imunitário debilitado são os grupos mais
suscetíveis a estes patogénicos.
Uma intoxicação alimentar manifesta-se após um período

variável, entre horas ou dias da ingestão de alimentos com
microrganismos patogénicos, e os sintomas, na maioria dos
casos, são febre, cólicas, diarreia, náuseas e vómitos. Em caso
de suspeita a ajuda médica deve ser imediatamente procurada
como forma de iniciar o tratamento com maior brevidade
possível.
A chave é a prevenção! Nos dias quentes há alimentos que
devemos evitar caso não seja possível garantir a manutenção
das temperaturas frias.
Apesar de todos os alimentos estarem suscetíveis aos
microrganismos, existem alguns mais perecíveis, como
ovos, mesmo bem cozidos, leite, iogurtes e queijos macios,
marisco, fiambre, mortadela e produtos similares, patés e
sanduíches pré-embaladas. O uso de geleiras, malas térmicas e
termoacumuladores permitem manter o frio durante intervalos
curtos de tempo, devendo estes alimentos serem consumidos
nas primeiras horas após serem retirados do frigorífico.
Mas os planos para a praia ou piquenique podem manter-se
porque existem muitos outros alimentos mais resistentes a
um dia de calor, como snacks. Pode levar palitos de cenoura,
de pimento ou de pepino, tomate cereja, fruta, frutos gordos
ao natural (nozes, amêndoas, avelãs…), pão, tortilhas de arroz
ou de milho e tostas. Para o almoço, as sandes recheadas com
alface, tomate e atum ou frango ou peru são uma boa opção.
Pode também optar por salada com base de massa ou quinoa
ou mesmo alface, vegetais variados e coloridos e atum, frango
ou peru desfiados, sem molhos à base de maionese, apenas
azeite e vinagre. Não esqueça da importância de beber muitos
líquidos, reforce a lancheira com água ou outras bebidas sem
adição de açúcar como chá gelado. As bebidas alcoólicas não
são a melhor opção, além de não “matar” a sede, promovem
mesmo a desidratação.
Caso coma alimentos em bares da praia ou de vendedores
ambulantes observe com atenção o aspeto dos alimentos,
a limpeza do espaço e evite os alimentos mais suscetíveis ao
calor.
Vamos aproveitar os dias de verão sem percalços, uma
alimentação saudável e segura é possível e fácil!
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“Gelados” para levar na
lancheira da praia!

Segurança Alimentar
no Verão

A melancia é um dos frutos de verão mais apreciado durante
a estação. Constituída por 94% de água torna este fruto uma
excelente forma de hidratação com a chegada do calor.
Fornecendo apenas 30 calorias por 100 gramas é, também,
uma boa fonte de vitaminas e minerais. Tal como o tomate,
fornece licopenos que aliados aos carotenoides (vitamina A) e à
vitamina C, também presentes na melancia, tem um importante
papel antioxidante, protegendo as células e reduzindo o risco de
certos tipos de cancro quando
praticada uma alimentação
saudável.
Todos estes fatores fazem
da melancia um excelente
snack para levar na lancheira.
De uma forma mais divertida
é possível cortar as fatias de
melancia em triângulos e com
um pau de gelado de madeira
transformar a fatia num
gelado.
É divertido, saudável e seguro!

Além dos cuidados nas escolhas dos alimentos, existem
outros cuidados que ajudam a prevenir as doenças de origem
alimentar, como as intoxicações alimentares. Desde a limpeza
à prevenção da indesejável contaminação cruzada, que ocorre
quando se transporta um microrganismo de uma superfície
para outra, sendo as mãos o principal transportador. Pequenas
mudanças nos nossos hábitos ajudam a evitar uns dias
desagradáveis durante as férias de verão.
Bastam 5 passos simples para aplicar uma alimentação segura:

TEXTO E IMAGEM

.
.

Sara Ferreira
NUTRICIONISTA

ALMOÇO PARA
A FAMÍLIA
EM 5 MINUTOS!

Preparação

.
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Coloque os ingredientes, um a um.
- Pão Longo Escuro;
- Alface ou Pepino;
- Tomate,
- Couve Roxa;
- Cenoura;
- Milho ou Pimento Amarelo;
- Atum ou Carne Desfiada;
- Azeite e Orégãos.
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Feche o pão, coloque um palito em
cada parte e fatie.
Só falta embrulhar e levar na
lancheira!

COLABORAÇÃO
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GABINETE DE EDUCAÇÃO

Separar os alimentos crus de alimentos cozinhados. Use utensílios
diferentes, como facas e tábuas, para a preparação. No armazenamento,
use recipientes diferentes, idealmente fechados, para alimentos crus e
alimentos cozinhados, tendo o cuidado de armazenar os alimentos crus
nas prateleiras de baixo do frigorífico e os alimentos prontos a consumir
nas de cima. Desta forma, é possível prevenir a contaminação cruzada
através de contacto durante a preparação e/ou no armazenamento. A
carne e o peixe crus são alimentos com os quais devemos ter especial
atenção.
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Corte o pão a meio e regue com um
pouco de azeite e orégãos

Ingredientes

Manter a limpeza. Antes de iniciar a manipulação dos alimentos, higienize as
mãos e todas as superfícies e utensílios de trabalho. Durante a preparação
dos alimentos repita o processo, principalmente quando passa da preparação
de alimentos crus, como carne, para alimentos prontos a consumir, como os
legumes da salada.

GABINETE DE COMUNICAÇÃO
PROPRIEDADE

Cozinhar bem os alimentos. A confeção a temperaturas adequadas
permite a eliminação da maioria dos microrganismos presentes nos
alimentos. Especialmente carnes, pescado e ovos, os alimentos devem
ser cozinhados a temperaturas acima dos 70ºC, e não conseguindo
garantir a temperatura, o ideal é atingir a fervura. No caso das carnes
certifique-se que os exsudados (líquidos libertados, como sangue) são
claros e não avermelhados.
Manter os alimentos a temperaturas seguras. À temperatura ambiente
os microrganismos podem multiplicar-se facilmente, assim deve evitar
deixar alimentos cozinhados por mais de duas horas à temperatura
ambiente. Armazenar a temperaturas abaixo dos 5ºC ou acima dos 60ºC
permite abrandar a multiplicação dos microrganismos até ao momento
do consumo. As sobras devem ser armazenadas no frigorífico durante
pouco tempo e não podem ser reaquecidas mais do que uma vez.
Para descongelar use sempre o frigorífico e não deixe os alimentos à
temperatura ambiente.
Usar água e alimentos seguros. Além dos alimentos, a água, incluindo
o gelo, pode estar contaminada com microrganismos patogénicos. Use
água potável, alimentos frescos sem sinais de deterioração e dentro
do prazo de validade. A lavagem com água potável, principalmente dos
hortofrutícolas consumidos crus, é, também, uma medida simples na
prevenção da contaminação.

Nestas férias faça uma alimentação equilibrada e segura!
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