
MANTER
UMA ROTINA 
EQUILIBRADA 
EM CASA
FAZ BEM. 
E, SE FAZ BEM,
A GENTE FAZ. 



ALIMENTAÇÃO, SAÚDE,
SEGURANÇA E CONFORTO:
quando conseguimos integrar
esses fatores à nossa rotina,
elevamos nosso bem-estar. 

Este e-book reúne
dicas para que você
possa manter hábitos
que façam bem para
você e para a sua família. 

V A M O S  L Á ?



SUMÁRIO

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

ANTES DE COMEÇAR,
PAUSA PARA LAVAR AS
MÃOS DO JEITO CERTO!

PARTIU COMPRAS
DO MÊS? A SEGURANÇA
E A PREVENÇÃO NOS 
ACOMPANHAM

C O N T I N U A

Como
planejar as 
compras?

01 

Quando lavar
as mãos?

01 

Onde fazer
as compras?

02 

Como lavar
as mãos?

02 

Medidas de 
prevenção no 
supermercado

03 

Quando
devo usar 
álcool gel?

03 

Eficiência
na hora de
comprar

04 

Vamos ensinar 
os pequenos 
sobre a
importância 
da prevenção?

04 

Chegando com
as compras:
o que fazer? 

05 

Máscaras:
aprenda
a fazer
a sua!

05 



CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CRIANDO UMA
ROTINA SAUDÁVEL
EM CASA! 

COZINHAR EM
CASA FAZ BEM
E É POSSÍVEL!

Por onde começar 
para cozinhar 
em casa?

01 

Como
trabalhar bem 
em casa?

01 

Receitas
fáceis para 
todo mundo

02 

10 passos 
para um
home office 
saudável

02 

Como congelar 
e preservar
alimentos?

03 

Hábitos de
rotina para 
manter mente 
e corpo bem

03 
Como montar
um prato
saudável?

04 
5 hábitos
saudáveis na
hora de comer

05 



Quando lavar as mãos? 

Antes
de começar,
pausa para
lavar as mãos…
Do jeito certo! 

Depois de tossir, espirrar
ou assoar o nariz

Antes e depois de ir
ao banheiro

Depois de tocar em qualquer
objeto ou superfície

Depois de mexer
no dinheiro 

Antes e depois
de manusear alimentos

Depois de
manusear o lixo 

Antes e depois
das refeições



Como
lavar as
mãos? 

Fazendo uma lavagem 
correta, água e sabão
são suficientes para 
nos manter protegidos. 
E, como não custa
relembrar, trouxemos
um vídeo para contar 
para você como fazer! 

Clique aqui e dê o play para aprender ;) 

https://www.youtube.com/watch?v=FiJikLV2q9M&fbclid=IwAR11J2IUkzAgv6cIbNbrqk-855ET1u7j_UVGKnnkByObSskIuox_uuS7byQ


    

Lembrete:
o uso seguro do álcool gel acontece
quando espalhamos ele em toda a mão
– dedos, unhas, palma, entre os dedos
e dorso – combinado?

Concentração de álcool
na fórmula de 60% a 80%

LÍQUIDO 

X
GEL

Quando for necessário higienizar as mãos, 
mas, se você não tiver acesso a água

e sabão, o álcool é eficiente! 

Concentração
mínima de 70%

Quando
devo usar

álcool gel?



Vamos ensinar
os pequenos

sobre a
importância

da prevenção? 

A melhor
forma de ensinar
as crianças a lavarem
as mãos é através
de brincadeiras. 

No app NesPLAY
disponibilizamos
brincadeiras, desafios 
e músicas sobre
o poder do sabão! 

Baixe no seu dispositivo
e comece a usar. 

Fontes: 

1. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Orientações Nutricionais para o Enfrentamento do COVID – 19. março, 2020. (Link)
2. Organização Pan-Americana da saúde (OPAS). Higienização correta das mãos é fundamental para garantir segurança do paciente. 2016. (Link)

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.pushstart.nestle.nesplay&hl=en
https://apps.apple.com/br/app/nesplay/id1370516884
https://drive.google.com/file/d/13eSz1hwkH4SIrOgI3ixe5K9FB0mkowT2/view
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5077:higienizacao-correta-das-maos-e-fundamental-para-garantir-seguranca-do-paciente&Itemid=812


Máscaras: aprenda
a fazer a sua!
O Ministério da Saúde tem recomendado o uso
de máscaras ao sair de casa, como barreira contra
vírus e bactérias. Que tal fazer a sua? 

MATERIAIS SUGERIDOS:

• Tecido de algodão
• TNT 
• Panos, como roupas que não usamos mais 
• Elástico ou tiras

FIQUE ATENTO COM RELAÇÃO ÀS MÁSCARAS:

• Não compartilhe com ninguém!
• Troque depois de 2h
   (tenha pelo menos 2 para intercalar) 
• Lave com água e sabão ou com água sanitária

Acompanhe as mudanças nas recomendações
do Ministério da Saúde para esse tema!

DICAS:

Use 2
camadas
de tecido

Faça um
tamanho que
cubra boca e nariz

Use elásticos
ou tiras para
prender às orelhas

Fonte:

1. Ministério da Saúde. Nota técnica sobre uso de máscara caseiras. Abril 2020. (Link)

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/02/Minist--rio-da-Sa--de---Nota-t--cnica-sobre-uso-de-m--scara-caseiras.pdf


Partiu
compras?
A segurança
e a prevenção
nos acompanham ;) 

Como planejar as compras? 

Um bom planejamento pode reduzir
as idas ao supermercado. Reunimos
algumas dicas para você ter em mãos 
tudo o que precisar:

Primeiro passo: libere espaço 

Liste
os produtos
que já tem
em casa

Confira se os 
alimentos estão 
no prazo de
validade

Descarte alimentos 
prontos que estão 
na geladeira há mais 
de 3 dias

Descarte alimentos 
prontos que estão 
no freezer há mais 
de 3 meses



Segundo passo:
planeje a semana com um cardápio 

Dica: encontre receitas incríveis no site Receitas Nestlé.

Quantos
ingredientes há 
na sua casa?

Quais são os alimentos 
que os integrantes
da casa mais gostam
e consomem? 

Quais são as receitas 
que você quer preparar 
nos próximos dias? 

Terceiro passo:
faça uma lista de compras 

Liste os ingredientes
necessários para cumprir
o cardápio do passo 2

Lembre-se também dos
produtos de limpeza e
de higiene pessoal

Clique aqui e acesse!

Onde fazer as compras?
Procure supermercados de bairro, próximos da sua 
casa, nos horários mais vazios, como pela manhã,
por exemplo, evitando aglomerações. Para evitar
sair de casa, você também pode escolher fazer as suas 
compras pela internet, através dos e-commerces.
Hoje existem uma grande variedade de serviços
realizados pela internet com entregas via delivery.
Observe o prazo de entrega e se programe!

Fontes: 
1. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Orientações Nutricionais para o Enfrentamento do COVID – 19. Março, 2020. (Link)
2. Recomendações do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) Boas práticas para a atuação do nutricionista e do técnico em nutrição e dietética. Março, 2020. (Link)

https://www.receitasnestle.com.br/
https://drive.google.com/file/d/13eSz1hwkH4SIrOgI3ixe5K9FB0mkowT2/view
https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2020/03/nota_coronavirus_3-1.pdf


Medidas de prevenção
no supermercado
Decidiu ir pessoalmente ao supermercado? Sem problemas! 
Mas lembre-se de tomar alguns cuidados para sua segurança.

Só toque
nos produtos
no momento
de colocá-los 
no carrinho

Mantenha
a distância
de 1 metro de 
outras pessoas

Evite tocar 
olhos, nariz
e boca com
as mãos

Cubra
o rosto com
o antebraço
ou um lenço 
descartável 
para tossir
e espirrar

Leve sua
própria
sacola

01 02 03 04 05

Siga sua lista
de compras

Compre
produtos
com maior
prazo de
validade

Produtos que
estragam mais
rápido, como frutas
e verduras, devem
ser comprados em
menor quantidade 

Os vegetais já
higienizados,
descascados e cortados
podem ser uma opção
para tornar a rotina mais
leve e sem desperdícios.

Eficiência
na hora de 

comprar



Troque de roupa 

Lave as mãos com água e sabão da forma correta

Coloque os produtos dentro de potes de plástico,
vidro ou inox e descarte embalagens

Organize os alimentos de forma que os que têm
validade mais próxima fiquem mais acessíveis

Guarde produtos de limpeza e de higiene
separados dos alimentos 

Lave com água e sabão ou álcool 70%
as embalagens que serão guardadas 

Lave legumes, frutas e verduras antes
de guardar na geladeira. 

E, claro, mantenha seus armários e geladeiras sempre limpos.
Prontinho. Suas compras estão todas guardadas e seguras! 

Coloque em uma bacia 
limpa 1 litro de água
e 1 colher de sopa
de água sanitária 

Mergulhe os alimentos
e e os deixe imersos
por 10 minutos

Lave em água corrente

Chegando com as compras:
o que fazer? 

Vem ver como:

Fontes: 
1. Direção Geral da Saúde. Alimentação. DGS. Alimentação. Março, 2020. (Link)                                                                                                                
2. Maíra Zomkowski Ozorio. Planejamento da alimentação na quarentena. 2020.

https://nutrimento.pt/activeapp/wp-content/uploads/2020/03/Alimentac%CC%A7a%CC%83o-e-COVID-19.pdf


CRIANDO UMA ROTINA 
SAUDÁVEL EM CASA!

Como manter o foco 
em home office?

O trabalho remoto, ou home office, 
pode ser uma novidade para você. 

Antes de mais nada, confira estas dicas: 

C O N T I N U A



COM ISSO EM MENTE,
VAMOS LÁ! 

Vá com calma e 
crie uma rotina 
boa para você 

Separe um lugar 
agradável para 
você trabalhar

Organize a rotina 
do dia para que 
você possa cuidar 
de você, da casa, da 
família e da demanda 
de trabalho

Planeje um horário 
para você cozinhar 

ou programar 
suas principais 

refeições do dia
Faça o que for 
possível, conforme a 
demanda do dia, vai 
haver dias em que 
o trabalho irá exigir 
mais e outros em que 
a casa e a família vão 
precisar mais de você. 
E está tudo bem!
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Comece o dia com um café da 
manhã gostoso

Deixe um alerta no computador para te 
lembrar de fazer pausas para lanches

Coma na mesa, com a família. Se morar 
sozinho, prepare a mesa para você 

Organize suas reuniões online na agenda. E não 
se esqueça das ligações para amigos e familiares 

Estabeleça uma rotina de exercícios 
em um espaço confortável da casa

Separe de 30 a 60 minutos para 
fazer cada refeição

Prepare um rápido lanche da tarde e 
evite comer em frente ao computador

Se tiver crianças em casa, envolva os pequenos 
nas receitas enquanto estiver cozinhando

Deixe uma garrafa de água em sua 
mesa de trabalho 

Cuide do seu sono! Aproveite para 
dormir as 8 horas recomendadas 



Hábitos de rotina 
para manter a mente 
e o corpo saudáveis
Neste tempo em casa, não se sinta 
pressionado a ocupar todo o seu tempo 
sendo produtivo! Para não ficar ansioso, 
o melhor é equilibrar o tempo ocioso 
com outras atividades. Veja estas dicas:

VALORIZE AS COISAS SIMPLES DA VIDA
Brinque com seu pet, se divirta com seu 
filho, jogue um jogo, observe a beleza da 
natureza.

ESCOLHA O QUE VÊ NA TV 
E NAS REDES SOCIAIS
Limite seu tempo em frente à televisão. 
Telejornais podem trazer tensão com o 
excesso de notícias. Dê uma chance para 
programas leves e construtivos também. 

TRANSFORME SEU LAR 
EM UM LUGAR AGRADÁVEL 
A convivência diária pode ser desafiadora. 
Evite levantar a voz ou ofender quem mora 
com você. Reserve momentos para ficar só.

AJUDE OUTRAS PESSOAS
A sensação de se sentir útil é maravilhosa 
e ainda faz bem para outras pessoas! 
Ofereça sua ajuda para quem precisa.



MANTENHA UMA  
ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA
Além de garantir a saúde, a alimentação 
variada ajuda a manter o sistema 
imunológico em ótimas condições. 

MOVIMENTE-SE
Adultos devem fazer pelo menos 30 minutos 
de exercícios por dia. As crianças, pelo menos 
1 hora. Use a criatividade para jogar, pular, 
subir escada, pular corda. 

COLABORE NAS TAREFAS DE CASA
Se todo mundo faz sua parte, o trabalho não 
fica pesado para ninguém. A manutenção e 
a limpeza da casa ainda ajudam a manter o 
corpo em movimento.

CUIDE DA SUA MENTE
Faça o que te faz bem: leia livros que gosta, 
ouça sua música favorita, reveja álbuns de 
fotos. Se conseguir, desfrute do silêncio.

Acesse agora!

E AÍ VAI UMA DICA:
O PROJETO JOGADEIRA! 

Uma iniciativa da NESCAU® 
que conecta pessoas para 
fazerem atividades em casa.

https://www.jogadeira.com.br/


INCLUA AS CRIANÇAS
Além do exercício, há muita coisa para 
se fazer com os pequenos. Cozinhar 
juntos, brincar, ensinar a escrever e a 
contar são algumas ideias.

A superdica é
o app NesPLAY, 

que traz brincadeiras, 
jogos e músicas para 

aprender e se divertir. 

Fontes: 
1. Mental Health and Psychosocial Considerations During COVID-19 Outbreak. 2020. (Link)
2. Guia para uma alimentação saudável ASBRAN em tempos de COVID – 19, março 2020. (Link)
3. Organização Mundial da Saúde (OMS). Atividade física.  2017. (Link)

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://www.asbran.org.br/storage/arquivos/guiaCOVID19.pdf
https://www.saude.gov.br/component/content/article/781-atividades-fisicas/40390-atividade-fisica


COMO MONTAR UM 
PRATO SAUDÁVEL? 

Um prato
equilibrado contém

½
verduras 

e legumes

¼
proteína 

animal e/ou 
vegetal

ALIMENTAÇÃO 
VARIADA

BEM-ESTAR E 
QUALIDADE DE VIDA

¼
de carboidratos



5 HÁBITOS 
SAUDÁVEIS 
NA HORA 
DE COMER

VARIAR ALIMENTOS
Inclua nos pratos alimentos de 
variados grupos.

COMER JUNTO
Curta as refeições com todos da casa. 
Isso pode gerar boas conversas, além de 
contar como uma pausa nos eletrônicos.

BEBER ÁGUA
Encha garrafinhas de água para consumir 
ao longo do dia.

PORCIONAR OS ALIMENTOS
Coma a quantidade suficiente para 
suprir a sua fome e fique atento ao 
tamanho das porções. 

COZINHAR
Prepare sua própria refeição. Isso pode ser 
difícil para alguns, mas você pode começar 
do básico até chegar a um prato diferentão.



LEMBRE-SE DE 
PRIORIZAR! 

O importante é escolher um prato 
equilibrado entre os grupos alimentares 

e com ingredientes variados. ;)

Se a demanda da família e
do trabalho está muito alta, 

não se culpe em pedir delivery! 

Fonte:
1. Dez passos para uma alimentação adequada e saudável. Ministério da Saúde 



Cozinhar em 
casa faz bem
e é possível!

Por onde
começar para
cozinhar em casa?

Vamos
descobrir como
evitar desperdícios? 

O primeiro passo para começar
a cozinhar é ESCOLHER A
RECEITA. Para isso, você
precisa considerar:

• Equilíbrio dos ingredientes,
   para conter nutrientes variados

• Preferência dos sabores
   da família

• Tempo e método de preparo

• Escolheu a receita? É hora
   de higienizar mãos, bancada
   e utensílios antes de começar
   a cozinhar! 

O principal é calcular
a quantidade! 

• Veja os ingredientes que
   tem em casa

• Faça uma lista do que falta
   para a receita e providencie
   só o necessário

• Sempre congele as sobras

Clique aqui e encontre receitas deliciosas

E na hora de cozinhar… 

Lave frutas,
verduras e legumes 
antes de preparar.

Não coloque na boca 
os utensílios que serão 
usados na preparação.

Evite tossir e espirrar 
sem cobrir a boca.
E depois lave as mãos.

https://www.receitasnestle.com.br/


Receitas fáceis para
todo mundo
Quer cozinhar, mas não sabe por onde começar? 
Já sabe cozinhar, mas quer variar o cardápio? 
Temos receitas práticas – e deliciosas! – para todos ;) 

O PRINCIPAL 

ARROZ 
SEM ERRO 

INGREDIENTES

• 1 colher (sopa) de óleo
• 3 xícaras (chá) de água
• Meia cebola pequena picada
• 1 dente de alho pequeno picado
• 1 e meia xícara (chá) de arroz
• 1 colher (sopa) de MAGGI® Fondor

MODO DE PREPARO 

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho 
até que estejam transparentes. Junte o arroz e refogue bem 
até ficar brilhante. Adicione o MAGGI® Fondor e 3 xícaras 
de água fervente e misture bem. Abaixe o fogo, tampe par-
cialmente a panela e deixe cozinhar até o arroz secar. 
Desligue o fogo e tampe a panela por mais 5 minutos 
para que o arroz termine o cozimento em seu próprio vapor.

DICAS:

• Refogue o arroz até que ele fique “sequinho”.
  Esse é o segredo para ter um arroz soltinho.
• Cada xícara (chá) de arroz cru rende cerca de 2 xícaras
  (chá) de arroz cozido ou cerca de 4 porções. 



INGREDIENTES

Vinagrete:
• Meia cebola roxa bem picada
• 1 tomate sem sementes, picado
• 1 xícara (chá) de repolho branco em fatias finas
• 2 colheres (sopa) de azeitonas pretas picadas
• 4 colheres (sopa) de azeite
• 3 colheres (sopa) de vinagre balsâmico
• 1 pitada de sal

Frango:
• 4 filés de frango (cerca de 100 g cada)
• 1 pitada de pimenta-do-reino
• 1 dente de alho pequeno amassado
• 1 sachê de MAGGI® Natusabor Tomates Suculentos com Ervas
• 1 colher (sopa) de azeite

MODO DE PREPARO

Vinagrete:
Em um recipiente, misture todos os ingredientes.
Reserve na geladeira para pegar gosto.

Frango:
Em um recipiente, tempere os filés com a pimenta,
o alho e o MAGGI® Natusabor. Em uma frigideira,
aqueça bem o azeite e doure os filés de frango dos
dois lados até estarem cozidos. Sirva acompanhado
do vinagrete reservado.

O ACOMPANHAMENTO 

FILÉ DE
FRANGO COM 
VINAGRETE



UMA OPÇÃO
PARA VARIAR

LASANHA
DE VEGETAIS
À BOLONHESA 

INGREDIENTES

• 1 abobrinha média fatiada no sentido do comprimento
• 1 berinjela média fatiada no sentido do comprimento
• 2 colheres (sopa) de óleo
• Meio quilo de carne moída
• 1 cebola pequena picada
• 6 tomates, sem sementes, picados
• 1 pitada de pimenta-do-reino
• 1 colher (sopa) de sal
• Meia xícara (chá) de polpa de tomate
• 1 caixinha de NESTLÉ® Creme de Leite Zero Lactose
• 1 colher (sopa) de manjericão fresco

MODO DE PREPARO

Em uma frigideira antiaderente, grelhe rapidamente as
fatias de abobrinha e berinjela e reserve. Em uma panela, 
aqueça o óleo e refogue a carne até dourar.
Junte a cebola, os tomates, a pimenta-do-reino e o sal
e deixe refogar até murchar. Acrescente a polpa de tomate 
e 1 xícara (chá) de água e deixe cozinhar por cerca de 20 
minutos, ou até apurar o molho. Adicione o NESTLÉ®
Creme de Leite e o manjericão fresco.

Montagem:
Em um refratário médio, coloque uma porção do molho, 
cubra com uma camada de abobrinha, mais uma camada 
de molho, a berinjela e finalize com o molho restante.
Leve ao forno médio-alto (200 °C), pré-aquecido, por
cerca de 30 minutos. Sirva.



INGREDIENTES

• Meio envelope de gelatina em pó sem sabor (6 g)
• 3 claras
• 2 colheres (sopa) de açúcar
• 1 Leite Condensado MOÇA® (lata ou caixinha) 395 g
• 1 xícara (chá) de suco de maracujá concentrado

MODO DE PREPARO

Em um recipiente refratário, dissolva a gelatina em 5 colheres 
(sopa) de água fria. Aqueça em banho-maria até derreter e
reserve. Em uma panela, misture as claras e o açúcar e leve
ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca 
de 3 minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a 
cada minuto e continuando a mexer, para não cozinhar.
Em seguida, transfira para uma batedeira e bata por 5 minutos 
ou até dobrar de volume. 
Em um liquidificador, bata o Leite MOÇA® com o suco de
maracujá e a gelatina. Junte as claras e misture delicadamente. 
Coloque em taças individuais. Leve à geladeira por cerca de
3 horas ou até que fique firme. Sirva.

DICAS:

- Se desejar, decore com a polpa de maracujá.
- Se preferir, substitua o suco de maracujá concentrado pela 
polpa de 6 maracujás.
- Para servir a mousse desenformada, aumente a gelatina para 
1 envelope.

A SOBREMESA INCRÍVEL 

MOUSSE DE 
MARACUJÁ 
MOÇA

Confira receitas práticas clicando aqui!

https://www.receitasnestle.com.br/foodlist/basico-do-basico-raiz


Duas opções para as crianças
participarem

Os pequenos adoram cozinhar com os adultos. Aquela bagunça 
gostosa dá um sabor diferente ao prato. Chame a criançada, pois 
trouxemos duas receitas maravilhosas!

INGREDIENTES

• 400 g de carne moída
• 4 colheres (sopa) de Farelo de Aveia Orgânica NESTLÉ®
• 1 e meia colher (chá) de sal
• Meia cebola pequena ralada
• 1 xícara (chá) de abobrinha ralada no ralo fino

MODO DE PREPARO

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até ficar 
homogêneo. Modele 12 hambúrgueres médios e os coloque 
em uma forma untada com azeite. Leve ao forno médio 
(180 ºC), pré-aquecido por cerca de 30 minutos, virando 
na metade do tempo.

HAMBÚRGUER 
TRADICIONAL 
SAUDÁVEL 



GELADINHO DE 
MANGA COM 
DAMASCO

INGREDIENTES

• Meia xícara (chá) de leite de coco
• 2 xícaras (chá) de manga em cubos
• 1 xícara (chá) de damasco picado

MODO DE PREPARO

Em um liquidificador, bata todos 
os ingredientes até ficar homogêneo
e com a consistência de sorvete.
Leve ao congelador por cerca de
1 hora e sirva.

Conheça outras receitas
para fazer com a criançada: 
veja as receitas NesPLAY
no site Receitas Nestlé. 

Clique aqui!

https://www.receitasnestle.com.br/foodlist/para-fazer-com-as-criancas


Como congelar
e preservar
alimentos?
Depois de cozinhar, é hora de
garantir que a comida não seja
desperdiçada! Congelar alimentos 
e refeições prontas é uma ótima 
opção para evitar sobras e gastos
e também facilitar sua rotina. 

Dica
Cozinhe quantidades maiores
do básico, como arroz, feijão,
legumes, grãos e carnes.
Quando o tempo apertar,
basta descongelar e pronto!
Comida boa e rápida ;) 

Dica extra
Técnica do branqueamento para verduras e legumes:
após o cozimento, mergulhe na água gelada, retire
e congele em seguida.

 

PASSO 3: DESCONGELE QUANDO QUISER

Um dia antes de preparar, retire o alimento do freezer e deixe
na geladeira. Se não conseguir retirar um dia antes, descongele
em banho-maria ou no micro-ondas.

PASSO 1: ESCOLHA O RECIPIENTE

Potes de vidro, recipientes de plástico ou saquinhos de alimentos
funcionam. Identifique os alimentos com etiquetas. 

PASSO 2: SAIBA SE O ALIMENTO PODE SER CONGELADO

Fontes: 
1. Guia para uma alimentação saudável ASBRAN em tempos de COVID – 19, março 2020. (Link)
2. Direção Geral da Saúde. Alimentação. DGS. Março,2020. (Link)                                                                                                                                           
3. Maíra Zomkowski Ozorio. Planejamento da alimentação na quarentena. 2020.

NÃO PODE CONGELAR

• Ovos
• Alface, agrião e rúcula 
• Tomate, pepino e rabanete 
• Molho branco, creme e iogurtes
• Alimentos prontos que já
   tenham sido descongelados
   uma vez 

PODE CONGELAR 

• Verduras e legumes
• Carne, peixe e frango
• Batata, mandioca,
   batata-doce e inhame
• Feijão, lentilha
   e grão-de-bico

https://www.asbran.org.br/storage/arquivos/guiaCOVID19.pdf
https://nutrimento.pt/activeapp/wp-content/uploads/2020/03/Alimentac%CC%A7a%CC%83o-e-COVID-19.pdf


Se cuidar faz bem. 
E, se faz bem,
a gente faz. 

Cada detalhe pode fazer a diferença
na hora de se manter saudável e feliz. 
Uma vida equilibrada, vivida com
saúde e segurança é importante para 
todos. É por isso que estamos aqui. :) 

Acompanhe as redes Nestlé

https://www.facebook.com/Nestle.Brasil/
https://www.instagram.com/nestle_br/
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