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SABE HIGIENIZAR CORRETAMENTE FRUTAS E LEGUMES?SABE HIGIENIZAR CORRETAMENTE FRUTAS E LEGUMES?  

   Sabia que...
   As frutas e os legumes para além de pequenos ovos ou dejetos, podem conter resíduos de pesticidas?
   Os microrganismos como a salmonella podem estar presentes em vegetais?

 1º passo: 
- Lavar muito bem os alimentos de origem vegetal em água corrente;
2º passo: 
- Desfolhar, fracionar, remover todas as partes que não irão ser utilizadas ou que estão deterioradas;
- No caso dos tubérculos (batatas, cenouras...) deve lavar bem com uma escova para remover a terra;
3º passo: 
- Se pertencer a um grupo de risco (p.ex: crianças, grávidas e idosos), deve desinfetar as suas frutas e legumes, com um
desinfetante apropriado para uso alimentar, respeitando as menções constantes no rótulo;
4º passo: 
- Após a desinfeção de frutas e legumes deve enxaguar as mesmas em água corrente para remover o excesso e se necessário
pode secar os mesmos com papel absorvente.

 Manter as
superfícies de

contacto com os
alimentos

higienizadas

Separar alimentos
crus de alimentos

cozinhados

Cozinhar os
alimentos

acima do 70ºC
garante um

consumo mais
seguro  

Manter os
alimentos a uma

temperatura
segura

Usar matérias
primas de
qualidade

Referência Bibliográfica: Página do Facebook consumidor consciente/ consumidor exigente.
 Documento elaborado por: Carolina Faustino | Nutricionista 3660NE e Filipa Franco | Engenheira Alimentar.

COMO DEVE ORGANIZAR O FRIGORÍFICO?COMO DEVE ORGANIZAR O FRIGORÍFICO?  

1 - Zona superior (zona mais fria) – iogurtes, queijos, natas, compotas e
alimentos já cozinhados;
2 - Zona intermédia – fiambre e outros produtos de charcutaria,
conservas abertas e produtos de pastelaria;
3 - Prateleira inferior – produtos em fase de descongelação, carne, peixe
fresco e ovos;
4 - Gavetas inferiores – fruta e legumes que necessitam de refrigeração;
5 - Porta do frigorífico – manteiga, margarina, leite, sumos, água e
condimentos;
6 - Congelador – Identifique os alimentos e escreva a respetiva data de
congelação. Consuma primeiro os mais antigos. 

Temperatura
adequada:

 
4ºC na zona de

refrigeração, medido na
zona mais "quente";

 
-18ºC na zona de

congelação. 


