
Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), 
“sustentabilidade é suprir as necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 
satisfazerem as suas próprias necessidades.” Colocar a 
sustentabilidade em prática em casa pode parece difícil, mas 
podemos começar desde logo por Reduzir, Reciclar, Reutilizar, 
o que acaba por ser positivo na carteira e acabarmos a... Poupar!
Com pequenas mudanças na rotina família é possível diminuir o 
desperdício alimentar, poupando o ambiente e a nossa carteira. 
Estratégias como planear as refeições da semana, alternando 
entre peixe, carne e ovo, e até incluir as leguminosas (proteína 
vegetal), não esquecendo do que vai precisar para as sopas, 
saladas e acompanhamentos, permite gastar o que ainda tem 
na despensa, e fazer uma lista de compras com apenas os 
alimentos e quantidades que realmente precisa.
Outra dica é estabelecer um orçamento para as compras 
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semanais. Assim, vai controlar melhor o que fica na despensa 
e irá comprar apenas o que precisa e nas quantidades que 
realmente precisa, evitando que alimentos sejam esquecidos 
no fundo da gaveta, acabando no lixo.
Ao longo da semana, as sobras das refeições acabam muitas 
vezes no fundo do frigorífico, o que nos leva à terceira estratégia: 
aproveitar as sobras! Um dia por semana, cada elemento da 
família pode escolher que prato quer comer ou então podemos 
inovar confecionando um novo prato com as sobras. Um 
Empadão de Arroz, por exemplo, é uma receita simples e um 
exemplo perfeito de como usar sobras na confeção de um novo 
prato.
Evitar o desperdício também é poupar!
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Ementas – o instrumento ideal no planeamento
das refeições
As ementas são uma boa ajuda no planeamento das refeições. 
Começar com uma ementa como base e alterar consoante 
os hábitos alimentares da família ou até criar a própria, são 
ambas boas opções. O mais importante é começar a criar 
novos hábitos para conseguir planear a semana, diminuindo o 

desperdício alimentar e poupando o ambiente e a carteira.
Neste Boletim, disponibilizamos duas ementas semanais, 
lanche e jantar, dando um empurrãozinho na criação de novos 
hábitos.

EMENTA JANTAR

EMENTA LANCHE

Ingredientes:
- 2 chávenas almoçadeiras de arroz
- 1 chávena almoçadeira de sobras de 
    carne ou peixe 
-  ½ cebola
-  2 dentes de Alho
- 1 Cenoura
- Azeite q.b.
- ½ chávena de tomate em pedaços
- Sal e Pimenta q.b.
- 1 folha de louro
- ½ chávena de Vinho branco
- ½ chávena de Queijo ralado 

Preparação:
1. Desfie a carne ou o peixe e pique a 
cebola, o alho e a cenoura;
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2. Num tacho, coloque um fio fino de 
azeite, a cebola, a cenoura e o alho, e 
deixe refogar por 5 minutos;
3. Acrescente o tomate, a folha de 
louro e o vinho branco e deixe refogar 
por mais 5 a 10 minutos, até evaporar 
o álcool; 

4. Adicione a carne ou o peixe e deixe 
cozinhar até voltar a ferver;

5. Retire a folha de louro e numa tra-
vessa de forno, coloque metade do 
arroz, depois o refogado e cubra com 
o restante arroz;

6. Polvilhe com queijo ralado e leve ao 
forno a gratinar por 15 minutos.
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