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O QUE SÃO NUTRIENTES?

São todas todas as substâncias encontradas nos alimentos , que são úteis  para o metabolismo e
indispensáveis para o crescimento,  desenvolvimento e manutenção das funções vitais e
consequentemente para a boa manutenção da saúde . Dividem-se em Carboidratos, Proteínas,
Lipídios, Vitaminas e Minerais.

PROTEÍNAS
São componentes necessários para o crescimento, construção e reparação dos tecidos do nosso
corpo, além de necessária para a composição dos anticorpos do sistema imunológico para defesa 
 do organismo.

CARBOIDRATOS
São nossas principais fontes de energia, primordiais para o funcionamento do cérebro, do sistema
nervoso, dos músculos e de outros órgãos em geral. A restrição de alimentos que fornecem esse
nutriente pode trazer algumas consequências , entre elas a fraqueza e a sonolência.

arroz

É a denominação científica das gorduras e dos óleos. Atuam no organismo como reservas de
energia. Além disso, são importantes para a transmissão de impulsos nervosos e
fundamentais no sistema imunológico e na preservação do calor corpóreo
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VITAMINAS E MINERAIS
Vitaminas e minerais são  nutrientes essenciais que exercem importantes funções no
metabolismo. Necessários em pequenas quantidades, podem ser obtidos , naturalmente, a
partir  do consumo de alimentos de diversos grupos. 



VITAMINA/MINERAL FONTES

VITAMINA A
  FÍGADO, OVO, QUEIJO, MANTEIGA,MAMÃO, MANGA,

ABÓBORA, CENOURA, ENTRE OUTROS

VITAMNA C LARANJA, LIMÃO,ACEROLA,CAJU, KIWI, BRÓCOLIS,
PIMENTÃO,COUVE FLOR, AGRIÃO, ESPINAFRE , ENTRE OUTROS

CÁLCIO
LEITE ,QUEIJOS, COUVE, SARDINHA, AÇAÍ, IOGURTE NATURAL  ,

TOFU, ENTRE OUTROS

FERRO
FÍGADO ,CARNE BOVINA ,FEIJÃO, GRÃO DE BICO, ESPINAFRE,

COUVE, BETERRABA ENTRE OUTROS

SAE- SUPERVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DENTRO E FORA DA ESCOLA
ANO IV N° 5 JUNHO DE 2022

 

Sae Informa
 

PRINCIPAIS VITAMINAS E
MINERAIS

Os nutrientes em doses equilibradas são essenciais para a manutenção da saúde. Nem a falta nem o
excesso são benéficos , portanto o consumo de uma alimentação variada à base de alimentos in
natura ou minimamente processados pode proporcionar o equilíbrio necessário  para o organismo.
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A ingestão de certos alimentos em conjunto pode influenciar a maneira como o
organismo absorve vários nutrientes. Alguns componentes dos alimentos interagem com
os nutrientes, levando a uma menor absorção do que o esperado

Consuma alimentos com nutrientes que aumentam a absorção de outros nutrientes

Você sabia?

Alimentos ricos em vitamina C, como frutas cítricas, 
aumentam a absorção de ferro nos alimentos.

 

  O cálcio tem a capacidade de inibir a absorção de ferro pelo organismo, 
não sendo indicado consumir leite e derivados durante o almoço ou jantar 
já que são nessas refeições que temos o maior aporte de ferro vindo das
 carnes e leguminosas.
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