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Dia Mundial das Leguminosas | assinala-se em fevereiro 
  

 
Em fevereiro é assinalado o Dia Mundial das Leguminosas.   

Fazem parte deste grupo as ervilhas, as favas, o feijão, o 

grão-de-bico, as lentilhas, a soja, os tremoços, entre outros.  

No almoço escolar, as leguminosas são dos alimentos que 

mais narizes torcidos recebem à mesa. Imagens, como a 

que vemos ao lado, registada num refeitório do 1ºCEB, são 

infelizmente muito comuns. Assim, não poderíamos deixar 

de assinalar esta data, na nossa Ementa Informativa. 
 

>> Um Dia Mundial bem merecido!  

As leguminosas são, por várias razões, alimentos nutricionalmente muito ricos, sendo boas fontes de: 

Vitaminas (como as do complexo B, com destaque para o ácido fólico), Minerais (como o ferro, zinco, potássio, 

fósforo e magnésio), Fibra (importante para a manutenção de um adequado funcionamento intestinal) e 

Proteína (essencial para o funcionamento do corpo, em atividades tão importantes como o crescimento, 

reparação e manutenção dos músculos, tecidos e órgãos, ou a produção de hormonas). Graças a estas 

características, as Leguminosas revelam-se aliadas na prevenção de doenças crónicas, como as doenças 

cardiovasculares e o cancro. O seu baixo índice glicémico auxilia ainda no controlo do apetite. 
 

>> Sabia que a produção de leguminosas é amiga do ambiente? É que a produção de 1 kg de 

Leguminosas consegue emitir cerca de 19 vezes menos dióxido de carbono do que a produção de 1 kg de 

carne. Também apresentam rentabilidade na utilização da água, sendo necessária menor quantidade na 

sua produção, quando comparada com a de outros alimentos. 
 

>> Recomendações segundo a Roda dos Alimentos: A Roda dos Alimentos recomenda a ingestão de 1 a 2 

porções de Leguminosas, por dia. Uma Porção de Leguminosas corresponde a: 

>> 1 colher de sopa de Leguminosas secas cruas (ex: grão-de-bico, feijão, lentilhas) (25 g); 

>> ou 3 colheres de sopa de Leguminosas frescas cruas (ex: ervilhas, favas) (80 g); 

>> ou 3 colheres de sopa de Leguminosas secas / frescas cozinhadas (80 g). 
 

 

 

Nas nossas ementas: 

>> As Leguminosas estão presentes, pelo menos, 

1x na sopa, e 1x no prato, em cada semana. 

 >> Nas ementas vegetarianas, as leguminosas 

constituem a fonte proteica de eleição. 

 

Ajude-nos a aumentar o consumo deste grupo de alimentos junto dos nossos alunos! As 

Leguminosas são alimentos muito valiosos a incluir em diferentes refeições. Para assinalar o 

Dia Mundial das Leguminosas, sugerimos a realização de algumas refeições vegetarianas à 

base destes alimentos, durante o mês de fevereiro. Encontre um exemplo de receita no  

código QR ao lado, ou em: https://www.youtube.com/watch?v=GuAafRbM9p0.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonte: Associação Portuguesa de Nutrição, “Leguminosa a leguminosa, encha o seu prato de saúde”, 2016; PNPAs – Nutrimento, “benefícios nutricionais das 

leguminosas”, 2016. 

Privilegie as fontes fidedignas de informação sobre nutrição e alimentação. Sugerimos a consulta regular de:  https://nutrimento.pt/  


