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A Roda da Alimentação Mediterrânica é formada por 
7 grupos de alimentos e serve para ensinar o que 
devemos comer, quando e quanto. 

Todos os grupos têm um papel na nossa alimentação e 
na nossa saúde! 

A fruta e os hortícolas são dois grupos muito 
importantes da roda para cresceres forte e saudável! 

O melhor é que são muito variados pelo que podes, e 
deves, comer fruta e legumes diferentes todos os dias.

LEITE



Comer fruta e hortícolas

A Prova dos 5!
Para nunca te esqueceres de comer estes alimentos 
todos os dias, nas quantidades certas, segue uma 
simples regra: Faz a Prova dos 5!

A Prova dos 5 ensina-nos a comer fruta e hortícolas 
pelo menos 5 vezes por dia. 

Estas 5 vezes vão dar-te grande parte de todas as 
vitaminas, fibra, entre outras coisas importantes 
para o teu dia-a-dia!

O que é uma porção?

Mas atenção!
Existem várias formas de comeres fruta e legumes 5 
vezes por dia: podes comer em saladas, batidos, sopas 
ou como acompanhamento dos teus pratos favoritos.
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1 peça 1 peça
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8 bagos

7 unidades

14 unidades

3 unidades
pequenas2 unidades 10 unidades

1 fatia meia banana
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A fruta e os hortícolas são ricos em vitaminas e 
minerais. 
Como nenhuma fruta tem, sozinha, todos os 
nutrientes de que precisas, deves variar o tipo 
e cor de frutas que comes.



FRUTAS

Variedades
Sabias que existem várias melancias diferentes no 
mundo? Em Portugal comemos muita melancia de 
casca preta e casca riscada:

Melancia preta: 
É redonda e pode pesar até 15 quilos. A casca é 
lisa e brilhante, de um roxo muito escuro. A polpa 
é vermelha, e as sementes podem ser pretas ou 
castanhas escuras. 

Melancia riscada: 
É muito parecida com a preta, mas é oval e a casca 
é verde escura com riscas verde-claras. A polpa 
também é vermelha, e as sementes podem ser 
pretas ou castanhas escuras.

A Melancia
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Além destas, existem também outras melancias: 

Melancia amarela: 
É redonda mais pequena do que as outras. Tem 
a casca verde clara, lisa e brilhante, com riscas 
verde-escuras. A polpa é crocante e tem poucas ou 
nenhumas sementes. 

Melancia sem sementes: 
Sabias que existe uma melancia sem sementes? 
Se não gostas de melancia por causa das sementes 
podes experimentar esta. 

Melancia mini:  
É mais pequena do que as outras melancias. Mas 
também é redonda com uma casca verde-escura. 
A polpa é vermelho-vivo e tem poucas sementes.

A Melancia
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A Melancia
Benefícios 
A melancia tem muita água, o que te faz muito bem, 
principalmente quando está calor.

Como Escolher
Quando estiveres a escolher uma melancia para levar 
para casa procura uma que:
1. Seja pesada;
2.  Quando bateres com os nós dos dedos na casca  

faça um barulho oco.

Como Conservar
Deves guardar a melancia à temperatura ambiente. 
Depois de aberta deves guardá-la no frigorífico. 
Pede a um adulto que a guarde envolvida em película 
aderente.
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Variedades
Sabias que existem vários tipos de cereja? 
Existem várias no mundo todo! 
Em Portugal existem 4 espécies de origem nacional: 
Saco da Cova da Beira, Saco do Douro, Lisboeta e  
São Julião. 

Benefícios 
É muito rica em fibra e outros minerais e vitaminas 
importantes para te manter saudável! 

Como Escolher
Escolhe cerejas com pele forte e brilhante. A cereja 
deve estar dura e ter uma cor escura. As cerejas menos 
doces são aquelas às quais consegues tirar o caule 
facilmente.

Como Conservar
Lava e seca as cerejas e divide-as por caixas 
diferentes para que não fiquem todas apertadas 
numa só caixa. Guarda as cerejas num sítio fresco, 
numa caixa de plástico sem tampa.

A Cereja

 Caule
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Variedades
Sabias que o pêssego está em quase todo o mundo? 
É verdade, e é também um dos frutos mais antigos 
do mundo.

Em Portugal, são cultivados principalmente no 
Ribatejo, zona do Oeste, Palmela, Algarve, Campo 
Maior, Vilariça e Cova da Beira.

Sabias que existem vários pêssegos diferentes? 

Existem muitos tipos diferentes, mas principalmente 
existem: 
• Pêssegos de polpa amarela, que são os mais 
conhecidos por nós portugueses; 
• Pêssegos de polpa branca;
• Nectarinas;
• Pavias. 

Se alguma vez tocaste num pêssego sabes que a sua 
pele é um pouco diferente. 

A pele do pêssego pode ser lisa, como a da maçã, 
ou aveludada. Aveludada quer dizer que é fofinha 
quando lhe tocas. 

Além de a pele poder ser lisa ou aveludada também 
pode ter cores diferentes. Pode ser vermelha, rosa, 
amarela, branca ou uma mistura de todas.

O Pêssego
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O Pêssego
Benefícios 
Os pêssegos têm muita água - quase todo o fruto 
é água. Têm também muita fibra, o que faz bem à 
barriga e ajuda-te a ter menos fome. 

É um fruto muito saboroso! Podes comê-lo à 
sobremesa ou nos lanches, da manhã ou da tarde. 

Como Escolher
Deve ser um pouco fofo ao toque e ter um aroma forte.

Como Conservar
Deves guardá-los na fruteira à temperatura ambiente 
durante 3 a 5 dias.
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Os morangos são frutas vermelhas, em forma de 
coração, com minúsculas sementes no exterior. 

Já provaste morangos? Têm um sabor doce, mas às 
vezes um pouco ácido. 

E cheiram muito bem, não concordas? É um dos frutos 
preferidos de quase toda a gente!

Benefícios 
O morango tem muita vitamina C, que é um 
antioxidante. Os antioxidantes ajudam-te a não ficar 
doente. 

 O morango também tem muita fibra, que é muito 
importante para a tua saúde.

É um bom lanche para comer a meio da manhã ou 
da tarde. 
 

O Morango
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Como Escolher
Escolhe sempre os morangos que cheiram melhor 
e que tenham uma cor vermelho-vivo. São os mais 
saborosos! 
A fruta deve ser um pouco dura. Se vires manchas o 
morango não está bom!

Como Conservar
Devem estar numa caixa aberta numa gaveta do 
frigorífico. Se puseres uma folha de papel no fundo 
da caixa o morango dura mais dias.

O Morango



FRUTAS

Sabes o que é um kiwi? Tem uma casca castanha  
e é verde por dentro. 

E sabes por que se chama assim?

O fruto kiwi não apareceu na Nova Zelândia, mas 
tem o mesmo nome de um pássaro que é usado 
como símbolo deste país. 

O pássaro é castanho, como a casca do kiwi, e não 
tem asas!

Benefícios 
O kiwi tem pouco açúcar, mas tem muita fibra. 
Como já sabes, a fibra é boa para a tua saúde 
e para teres menos fome. 
Além disso é rico em vitamina C, que te ajuda 
a ficares mais forte contra constipações! 

O Kiwi
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Como Escolher
Deves escolher sempre os kiwis que não tenham a pele 
murcha. Ao abrires o interior tem de estar verde com 
as sementes pretas. Se tiver uma cor acastanhada no 
interior é porque já não está bom!

Como Conservar
Para durar mais tempo, podes pedir a um adulto 
que descasque o kiwi. Depois lavas e guardas em 
saquinhos plásticos na gaveta do frigorífico.

O Kiwi
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Sabias que a laranja nasceu na Ásia? 

É verdade, e hoje é uma das frutas mais comidas em 
todo o mundo. 

A sua casca pode ser lisa ou rugosa. E sabias que 
podem ser muito doces ou um pouco ácidas? Assim 
cada pessoa pode escolher o que mais gosta.  

Em Portugal as melhores laranjas vêm do Algarve, 
sabias? São muito doces, as melhores para fazer 
sumo!

Benefícios
A laranja tem muita vitamina C, que é um antioxidante. 
Lembra-te: este antioxidante torna-te mais forte contra 
constipações! 

A laranja tem muita água, que ajuda a estar hidratado! 

a laranja
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Como Escolher
Quando fores comprar laranjas procura as mais 
pesadas, têm mais sumo. 

Quanto mais cheirosas forem, mais saborosas!

Como Conservar
Deves guardar as laranjas no frigorifico, pois duram 
mais em ambientes frescos.

a laranja
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Existem vários tipos de pera no mundo. 
Mas sabes qual é a pera mais famosa de Portugal? 

É a pera rocha, que é plantada na zona Oeste, por isso 
também é conhecida por pera rocha do Oeste.

A pera rocha é amarela com manchinhas castanhas. 

Normalmente se a fruta tiver manchas não é bom sinal, 
mas para a pera as manchinhas são consideradas 
boas.

Benefícios
Sabias que a pera tem muita fibra?  
A fibra ajuda-te a ficar sem fome durante mais 
tempo! 

a Pera
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Como Escolher
A pera não pode estar muito mole e não pode ter 
cortes. 
Lembra-te: as manchas fazem parte da pera, desde 
que não estejam moles. 

Como Conservar
Para teres peras mais duras guarda-as no frigorífico. 
Se gostares de peras mais macias guarda-as cá fora 
na fruteira.

a Pera
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Com certeza sabes o que é uma maçã! Em Portugal é 
uma fruta que comemos muitas vezes. 
Mas sabias que a Maçã faz parte da família das rosas? 
É verdade! Na mesma família também encontras as 
peras e os marmelos.

A maçã é conhecida em várias partes do mundo, e há 
muitos anos! Para os gregos e romanos, a maçã tinha 
um significado especial. 

Apesar de ser uma fruta comum, era símbolo do amor 
e da beleza!

E sabias que é muito boa para a tua saúde? É por isso 
que se diz: “Uma maçã por dia põe o médico longe da 
vista”.

Existem maçãs para todos os gostos: ácidas, crocantes, 
doces ou muito refrescantes. E até de diferentes cores, 
mas as mais conhecidas são as vermelhas e as verdes. 
Por isso, é só escolheres a tua favorita!

a maçã
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Benefícios
A maçã tem um nutriente que é muito bom  
para a tua saúde, pois ajuda-te a não ficar doente!

Como Escolher
A maçã deve estar firme! E sem manchas. 

Procura também maçãs que tenham uma boa cor.  
Se forem maçãs vermelhas procura as mais bonitas! 

Como Conservar
Deves guardar as maçãs numa caixa aberta no 
frigorífico.

a maçã
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Sabes por que é que os legumes são tão 
importantes para a tua saúde? 
Porque são muito ricos em vitaminas e minerais! 

Deves comer vários tipos de legume porque 
nenhum tem todas as vitaminas e minerais.  

Por isso, quanto estiveres a escolher o almoço
ou o jantar, deves tentar fazer do teu prato um 
arco-íris de legumes!



 hortícolas

O Pimento Vermelho
origem
Existem vários pimentos diferentes.  
Alguns são picantes e outros não! 

Agora vamos falar-te do pimento vermelho. 

Sabias que este pimento não é vermelho quando 
nasce? É verdade, ele nasce verde e depois muda  
de cor. 

Também podes comer pimentos verdes, mas estes 
têm um sabor diferente dos vermelhos!

Benefícios
O pimento tem características muito importantes  
para reforçar o teu sistema imunitário! 
Já sabes: o sistema imunitário é o que protege  
o teu corpo de ficar doente.

O pimento é bom para o teu sistema imunitário  
porque tem muitas vitaminas e minerais!



 hortícolas

O Pimento Vermelho
Como Escolher
Os pimentos devem ser mexidos com cuidado, não os 
apertes para não os partir. Ao escolheres os pimentos, 
estes devem ser pesados e firmes com a pele lisa e 
brilhante.

Como Conservar
Numa caixa aberta no frigorífico.  
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origem
Sabias que o brócolo é da mesma família que a 
couve-flor? É verdade! 

Sabemos que os brócolos nasceram na região do 
Mediterrâneo e logo começaram a ser usados em Itália, 
e daí foram para todo o mundo!

Benefícios 
O brócolo é muito rico em fibra e vitamina C. 
Comeres brócolos é muito importante para a tua 
saúde e ajuda-te a ter mais energia! 

Como Escolher
Procura escolher os que têm talos fortes! Se tiver uma 
cor muito amarela nas folhas é porque já não está bom. 

Como Conservar
Deves guardar os brócolos no frigorífico, numa caixa 
fechada e embrulhados em papel.

O Brócolo

talo

folha
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origem
As cenouras surgiram no Afeganistão e eram muito 
diferentes. Eram roxas por fora e amarelas por dentro! 

Sabias que, mais tarde, ainda ganharam mais cores? 
É verdade. Além das cenouras laranjas que 
conhecemos, e que comemos mais vezes, existem 
cenouras verdes, roxas, brancas e até pretas!

Benefícios 
Já deves ter ouvido isto, mas a cenoura faz muito 
bem aos olhos! Por isso, se queres ter olhos bonitos 
e saudáveis, come muitas cenouras! 

Como Escolher
Escolhe as cenouras lisas, durinhas e de cor viva.

 
Como Conservar
Pede a um adulto que ferva as cenouras durante  
1 minuto e passa-as por água fria. Seca-as, 
coloca-as num saquinho e congela-as. Desta 
forma, as cenouras poderão durar até 1 ano. Podes, 
também, guardá-las cruas dentro de um saquinho 
plástico na gaveta dos legumes do frigorífico.

A Cenoura
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origem
Sabemos que a couve surgiu na Europa na altura do 
homem pré-histórico. São muito antigas! 

Sabias que existem mais de 10 tipos de couve? Temos 
a certeza de que conheces várias! Tens a couve-flor, 
couve portuguesa, couve-de-bruxelas, entre outras.

Benefícios 
A couve é uma fonte de vitamina A, de vitamina C 
e de fibra. Como já sabes, estas vitaminas e a fibra 
são muito importantes para te manter saudável! 
Podes comer couve na sopa ou cozida!

Como Escolher
O talo da couve é aquela parte que segura as folhas. 
É onde consegues ver se a couve está boa. Quando 
escolheres a couve procura talos que estejam muito 
verdes! 

Como Conservar
Deves guardar a couve numa embalagem aberta 
no frigorífico.

A couve
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Sabias que a fruta e os hortícolas têm temporadas? 
Cada um tem um tempo de crescimento diferente: 
uns só crescem no calor, outros no frio, e alguns durante 
o ano inteiro. 

Deves sempre preferir o que é da época, porque é mais 
nutritivo, mais saboroso, mais barato, e se escolheres 
produtos cultivados na cidade onde vives estás a 
contribuir para um ambiente mais sustentável. 

Agora, vamos aprender mais sobre a fruta e hortícolas 
da época descobrindo o que cresce melhor em cada 
mês do ano.



A sazonalidade da fruta e hortícolas


