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Ovo: mais que uma recomendação, uma fonte proteica de excelência 
 

A semana começa com uma ementa de Ovo. E porque as ementas de ovo geram alguns “narizes torcidos” 

à mesa, dedicamos esta Ementa Informativa a este importante alimento.  

Sabia que, segundo as Orientações sobre e Ementas e Refeitórios 

Escolares da Direção-Geral da Educação (2018), “os Ovos são uma 

excelente fonte de proteína, dado possuírem proteínas de alto valor 

biológico, pelo que devem ser a principal fonte proteica do 

almoço escolar, pelo menos duas vezes por mês”?  

Ovo: suficiente por si só ou um acompanhamento?  

>> As proteínas presentes nos ovos são consideradas “proteínas completas”, o que faz com que este 

alimento consiga, por si só, garantir o aporte proteico necessário numa refeição principal.  

Pensar no Ovo apenas como um complemento das receitas ou reduzi-lo a um acompanhamento da carne 

ou do peixe, é desvalorizar este alimento.  Além de proteínas com funções importantes no organismo, o 

Ovo é também fonte de vitaminas e minerais como as vitaminas do complexo B, as vitaminas A e D, o 

selénio e o fósforo. Ele contém ainda inúmeras substâncias com propriedades anti-oxidantes. 
 

Ovo em natureza vs Ovo pasteurizado: 

>> No almoço escolar, apenas é permitida a utilização de Ovo em natureza sob a forma cozida. Para as 

demais aplicações só pode ser utilizado Ovo pasteurizado. 

>> O Ovo pasteurizado resulta do aquecimento do alimento até uma determinada temperatura, sem o 

cozinhar, com o objetivo de eliminar microorganismos patogénicos (como a Salmonella) trazendo mais 

segurança alimentar para a sua utilização, sem que haja perda das suas características nutricionais. 

Ovo: cor e mitos associados 

>> Contrariando alguns mitos populares, há dois frequentes sobre a cor do Ovo que importa esclarecer: 

. a cor da casca e da gema não interfere no valor nutritivo do Ovo, que depende de fatores como a 

alimentação e a raça das galinhas que os produzem; 

. a cor cinzenta/verde que surge à superfície não está relacionada com a frescura dos ovos, mas antes 

com processos bioquímicos naturais, relacionados com o seu tempo de cozedura. 
 

Devido à menor aceitação das ementas de Ovo, 

esta semana procuraremos associar à Omelete um 

dos alimentos mais bem aceites pelos Alunos – o 

frango, em vez de elementos vegetais como os 

cogumelos, cebola ou milho. 
 

Ajude-nos a promover o Ovo junto dos nossos Alunos mostrando a importância deste alimento na nossa 

Alimentação e esclarecendo os aspetos referidos, sobre a utilização deste alimento no almoço escolar.  

Uma das razões que os Alunos nos apontam para a sua menor aceitação, é a cor cinzenta/ verde que as 

ementas de ovo podem apresentar. Ajude-nos a que compreendam que o tempo de espera no banho-

Maria/ estufa até serem servidos (acrescidos do transporte no caso do Pré-escolar e 1ºCEB), leva ao 

aparecimento desta coloração, sem que haja, contudo, alteração de sabor ou diminuição da qualidade do 

alimento. A própria adição de outros ingredientes (ex: cogumelos), também o propicia. 
 

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