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“Uma maçã por dia: dá uma vida sadia”! 
 

São muitas as frases e ditados populares associados à maçã.  A sua 

imagem é também um símbolo habitual para representar uma 

alimentação saudável, e frequente a sua associação a “fruto do 

conhecimento”.  A maçã sozinha não faz milagres, devendo fazer 

parte de uma alimentação e estilo de vida saudáveis, que incluam 

diariamente outros frutos e vegetais. Mas ela é, de facto, um fruto com 

benefícios comprovados e já bem conhecidos para a nossa saúde. 

Desde um aliado na prevenção de algumas doenças, à sua riqueza nutricional, baixa em calorias e rica em 

elementos protetores para o nosso organismo, podemos concluir que a sua boa fama, é muito merecida. 
 

Cuidados no armazenamento:  

>> As maçãs pertencem aos frutos que não necessitamos de colocar no frigorífico. Idealmente, estas 

devem ser acondicionadas em local fresco, seco e ao abrigo da luz. 

>> As maçãs são um dos frutos que mais facilmente escurecem (oxidam) após o corte. Algumas gotas de 

sumo de limão ajudam a retardar este processo natural. 

Um aliado para amadurecer outros frutos: 

>> As maçãs libertam etileno, uma substância que promove o amadurecimento da fruta. Assim, quando 

necessitamos de amadurecer algumas peças de fruta, colocá-las junto com maçãs e à temperatura 

ambiente, é uma forma eficaz de acelerar esse processo. Da mesma forma, se pretendemos conservar a fruta 

por mais tempo, ou se esta já se encontra mais amadurecida (exemplo: bananas já com “pintinhas” 

castanhas), ela não deve estar próxima de maçãs. 

Saudável… e também segura! 

>> Para não deitar por terra todos os benefícios da maçã e, especialmente se a formos consumir crua e com 

casca, é essencial higienizá-la antes de a consumir. 

>> Sendo um fruto consumido habitualmente “à mão”, o mesmo é válido para as nossas mãos, que devem 

estar devidamente lavadas ainda antes da primeira trinca numa maçã. 

 

A maçã é uma presença assídua no almoço escolar, 

estando presente praticamente em todas as 

semanas do ano letivo. A maçã golden (de textura 

macia, suculenta e sabor doce) e a maçã starking 

(de consistência crocante e boa capacidade de 

conservação) são as mais habituais. 

 

Ajude-nos a promover o consumo de maçã junto dos nossos Alunos. 
 

>> É com alguma frequência que vemos, no desperdício gerado no almoço escolar, maçãs “pouco 

trincadas”. A pressa de ir brincar ou conviver, são muitas vezes as razões que os Alunos nos apresentam 

para não consumir a maçã até o seu caroço ser visível, e não tanto o seu sabor ou o desagrado por este fruto. 

Ajudemos os nossos Alunos a reconhecerem o valor que este fruto merece e o quanto é irresistível. 
 

 

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