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Guia Alimentar para a População Brasileira 

 

O guia alimentar para a população brasileira foi elaborado para en-

frentar um problema que vem crescendo no Brasil em todas as faixas 

etárias: o EXCESSO DE PESO E A OBESIDADE, atingindo 1 a cada 2 

adultos e 1 a cada 3 crianças brasileiras.  

Na região sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas 

Gerais), o problema já atinge metade da população adulta e um pouco menos da meta-

de das crianças de 5 a 9 anos. 

Junto com o excesso de peso e a obesidade, também aumentaram os casos de doenças 

crônicas (diabetes, pressão alta, problemas de coração) que são a principal causa de 

morte entre adultos. 

O guia classifica os alimentos por grupos de acordo com seu grau de processamento.                      

Cuide da saúde da família! Prefira alimentos naturais e inclua atividades 

como caminhada e brincadeiras com movimento com as crianças! 

SAE— Supervisão de Alimentação Escolar do Município de Santo André—Maio, 2019 

Fonte: Guia Alimentar para a população brasileira, 2014. disponível gratuitamente no site do Ministério da Saúde 

(http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira.pdf ) 

ABESO (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica ) - site (http://www.abeso.org.br) 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira.pdf
http://www.abeso.org.br/
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Receita do Mês — Bolo de maçã com fubá 

Ingredientes: 

2 xícaras de fubá 

1 xícaras de água quente 

1 xícara de amido de milho 

4 ovos inteiros 

1 xícara de água fria 

3/4 xícara de óleo 

1 xícara de açúcar 

2 maçãs picadas com casca e sem semente para 
triturar junto à massa 

2 colheres de sopa rasa de fermento 

1 maçã picada para incorporar à massa 

 

Preparo 

Hidratar o fubá com a água quente e deixar descansar por 15 minu-
tos. Mexer até que o fubá fique solto. 

Bater no liquidificador os ovos com a água até misturar,         

adicionar o óleo e o açúcar e bater até ficar esbranquiçado. 

Juntar as  maçãs com casca e sem sementes e bater até triturar as maçãs. 

Juntar o fubá hidratado e bater até misturar bem. Adicionar o amido. 

Misturar o fermento e as maçãs picadas sem triturá-las. 

Untar uma forma com óleo e polvilhar açúcar e colocar a massa do bolo. Levar para assar por apro-
ximadamente 35 minutos. 

Rendimento: 20 porções de 50g 

A maçã contém vitaminas do complexo B, fósforo e potássio, é indicada 

contra a azia e recomendada para problemas do intestino, pele e do siste-

ma nervoso. 

INCENTIVE O CONSUMO DA FRUTA COM CASCA 
 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Universidade Federal de minas Gerais. Na 

cozinha com as frutas, legumes e verduras. Universidade Federal de Minas Gerais. – Bra-
sília : ministério da saúde, 2016  – p. 13.  

SAE— Supervisão de Alimentação Escolar do Município de Santo André—Maio, 2019 


