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COMO TU FARIAS 



Algumas dicas e conselhos sobre:

1. Amamentação e primeiro os laticínios

 2. Alimentação complementar:

 - carnes, peixes, legumes e ovos
  - cereais, sementes e frutos secos
 - vegetais e frutas

3. Quando introduzir os alimentos

4. Como ler etiquetas

5. Porquê escolher biológico

6. Sobre a Smileat



Ser os responsáveis da alimentação dos nossos bebés 
representa uma oportunidade única para cada mãe e pai. 

Amamentação e
alimentação complementar  

Frutas e 
vegetais

Cereais, 
legumes e 
frutos secos

Alimentação
complementar

Amamentação e
primeiros laticínios

Carne, peixe e ovos

Temos oportunidade de habituar
o seu paladar e criar hábitos de

alimentação e nutrição para toda a vida!

E tudo aquilo que tem como consequência:
evitar o excesso de peso, gerar uma boa relação
com o alimento e prevenir doenças do coração,
pulmões e ossos, entre muitas outras.
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AMAMENTAÇÃO E
PRIMEIROS LATICÍNIOS

1.

O que aportam os laticínios?

de carbono que proporcionam energia.
 

· São fontes de cálcio e vitamina D,
que é fundamental na absorção do mesmo.

Leite materno
(ou leite de fórmula) 
Cobre as necessidades energéticas
e nutricionais até aos seis meses
administrando sob demanda. 

Introdução de alimentos
A partir dos seis meses, é recomendado
manter amamentação materna enquanto
introduzimos novos alimentos 
à dieta do bebé.

Leite de fórmula  
No caso de crianças alimentadas com
leite fórmula, é aconselhado dar cerca de
500 ml por dia a partir dos seis meses.

Não devemos dar leite de vaca
até aos 12 meses devido à
grande quantidade de proteínas
que têm e à sua difícil digestão.

Pode oferecer-se ao bebé leite
de crescimento, que é semelhante
ao leite de vaca mas com menos
proteínas e vitaminas e minerais.

A partir dos 9-10 meses 
podemos começar a oferecer 
pequenas quantidades de
iogurte natural, além disso, 
de queijo fresco. 9-
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Mesmo que nas alergias 
alimentares intervêm
muitos fatores, por vezes
leite de vaca pode
poduzir reacções alégicas
a certas proteínas
quem contêm, é
a denominada APLV 
(Alergia à Proteína de 
Leite de Vaca).

· Proteínas de alta qualidade, lípidos e hidratos
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LATICÍNIOS

FRUTOS
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INTEGRAL
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AZEITE

Enquanto o bebé apenas beba
leite materno (ou adaptada)

sob demanda, não precisa
de beber água.

A partir da introdução de
outros alimentos, devemos

dar água ao longo do dia
para que bebea de acordo

a sua sensação de sede.

Que seja azeite
extra virgem.

Evitar fritos e procurar
que o azeite seja adiconado
em frio.

CARNE,
PEIXE
LEGUMES
E OVOS

CEREAIS,
SEMENTES
E FRUTOS SECOS

FRUTAS E
VEGETAIS



OVOS

LATICÍNIOS
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PEIXE
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As necessidades de proteínas por dia são 0-1,31g por 
kilo de peso.

Carne: Preferencialmente branca (frango, perú, 
coelho), e em menor quantidade a carne vermelha
(vitela, cabrito, porco).

Peixe : branco (magro) ou azul (gordo), sem espinhas.
Limitaremos a quantidade de peixe azul de grandes
tamanhos (peixe espada, cação, atum...) devido ao
alto nível de mercúrio presente nos mesmos. 

Legumes : dentro do que denominamos leguminosas
podem ser incluídos os feijões, lentilhas e grão de bico,
além da soja (leguminosas secas), o feijão verde e 
as ervilhas.

Ovos : Damos a clara e a gema, mas sempre
bem cozido.

· O ovo é uma fonte de vitaminas A, E, D e do grupo B,
e minerais como fósforo, selênio, ferro, iodo e zinco.

· O peixe é rico em minerais (iodo, cálcio, fósforo e
magnésio), vitaminas (A, D e grupo B) e, acima
de tudo, um tipo de gorduras muito saudáveis,
chamadas ácidos gordos polinsaturados de cadeia
longa (AGPICL) da série ômega-3.

É também a principal fonte de colina, nutriente que
favorece o desenvolvimento do cérebro, uma razão
pela qual mães grávidas e a amamentar não se devem
privar deste alimento.

O que aportam?

Proteínas de alto valor biológico, que
servem para construir os tecidos do
corpo (músculos, sangue, pele, ossos)

· A carne fornece potássio, fósforo, 
ferro e zinco e vitaminas do grupo B.

· Legumes: proteínas, minerais e
vitaminas do complexo B, ferro, fibra e
hidratos de carbono complexos, como os
cereais. Além disso são baixos em gordura.

durante o seu crescimento.
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Não há idade específica que seja 
melhor para introduzir cereais,
nem legumes nem frutos secos,
podendo fazê-lo a partir dos 6
meses.

Para alérgicos ao glúten, os cereais
sem glúten  são milho, arroz, quinoa,
milheto e trigo sarraceno. Os cerais
com glúten são: trigo, aveia, cevada,
centeio.

Os legumes acompanhados com
alimentos ricos em vitamina C permitem 
que o seu ferro seja melhor assimilado.
 
Para evitar riscos de alergias  
a frutos secos, consultar antes com 
o pediatra. Por sua vez, para evitar 
asfixia, podemos dar-lhos esmagados
ou moídos

O que aportam?

· Frutos secos e sementes: fontes de
energia, grande quantidade de
nutrientes saudáveis, vitaminas, principalmente  
lipossolúveis A, D, E e K, e minerais, como 
selênio, magnésio, cobre ou zinco.
O seu perfil lipídico está cheio de gorduras
mono e poliinsaturadas, as mais favoráveis 
para a saúde cardiovascular.

FRUTOS
SECOS

ARROZ
INTEGRAL

CEREAIS,
LEGUMES
E FRUTOS SECOS
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Sempre de época.

A maior quantidade de porções por dia.

Evitar sumos porque se perde
a fibra e a capacidade de mastigar.

 Além disso tem um maior
conteúdo calórico.

Limitar o consumo de espinafres
ou acelga até aos 12 meses devido

ao seu conteúdo de nitratos.

O que aportam?

Grande quantidade de água, vitaminas hidrossolúveis
como vitamina C, ácido fólico, vitaminas do
complexo B, vitaminas lipossolúveis, como
betacarotenos, vitamina A, E e K, minerais

onde se destacam potássio, magnésio e fibra.

Têm poucas calorias.

FRUTAS
VARIADAS

CENOURA

ABOBRINHA

FRUTAS E
VEGETAIS



3. Quando introduzir os

alimentos?
0 a 6
meses

6 a 12
meses

12 a 24
meses

mais de
3 anos

Leite materno (LM)

Leite adaptada (LA)
como alternativa à LM

Queijos e iogurtes

Leite gordo de vaca
(en caso de LA)

Vegetais, hortaliças,
cereais, legumes, frutas,
frutos secos (moídos)

Ovos

Carne

Peixe

Azeite extra virgem



4. Como sei que o meu bebé está
   preparado para começar
   com os sólidos?

Cada criança terá um ritmo ao experimentar alimentos sólidos 
em função das habilidades orais e posturais (capacidade
de ficar sentado, segurar a comida com os dedos ou
a segurar utensílios).
Lembra-te que, se não estiver preparado, o melhor é
esperar até que o esteja, sem colocar-lhe desafios.
O que tens de ver no teu pequenote para saber qual
é o momento? 

SEMPRE que lhes dermos a 
possibilidade de experimentar 

com a comida, será sob
a nossa supervisão.

AUTONOMÍA COM AS MÃOS
Coordena olhos, mãos e boca para

ver o alimento, agarrar com as
mãos e levá-lo à boca.

DESAPARECE O REFLEXO DE 
EXTRUSÃO

Pode engolir alimentos diferentes 
ao leite, isto é, que não os

empurra instintivamente para
fora com a língua para evitar

asfixia (chamado
reflexo de extrusão).

SEDESTAÇÃO ESTÁVEL
Senta-se (com apoio) 

e mantém a cabeça erguida: 
sedestação estável.

Mostra interesse pelos
alimentos e comida.

AVISOAVISO

Como sei que está preparado?



Abre a boca ao ver o alimento mas ainda pode conservar 
o reflexo de extrusão. Isto faz com que tudo aquilo que não
for líquido, seja expulso com a língua para fora da boca
como se não gostasse.

Apanha os alimentos semisólidos com a palma da sua mão
(agarre palmar), mexe o alimento dentro da boa e já
não o expulsa com o reflexo de extrusão, que normalmente
nos assusta, apesar de fazer parte da aprendizagem.

Senta-se direito, mantendo a postura durante a refeição,
começa a apanhar o alimento com os dedos polegar e 
indicador (pinça), lleva à boca aproximando a cabeça ao
prato, e mastiga com dentes ou gengívas.

É capaz de levar o alimento da mão à boca com destreza.
Começa a experimentar com a colher ainda que prefira
a mão. Chegou o momento de tapar o máximo que conseguir
com o babete.

Grande desenvolvimento da motrocidade e da pinça fina
com os dedos. Usa a colher com bastante destreza e 
autonomia.

Alimentos semisólidos: 
papas de cereais e purés 
com consistência irregular.

Purés com textutas diferentes
alternando com pequenos
pedacinhos de alimentos 
cozinhados: frutas, vegetais  
e carnes.

Primeiros alimentos  
semisólidos com tamanho
adequado, que irá apanhar
com os dedos (técnica BLW).

Uma colherzinha de bebé 
para que comece a aprender 
a usá-la.

Já pode apanhar sozinho os
alimentos com os dedinhos 
ou colher, com maior precisão.

HABILIDADES QUE DOMINA PODEMOS DAR-LhE



CoMO LEIO AS ETIQUETAS?5.  

 Sem glúten, ovo, frutos secos, soja (informa-te quais são os alérgenos que o produto
tem e quais não tem). É obrigatório colocar os que leva e, além disso, destacá-los 
a negrito ou sublinhado.

Selos, como o selo biológico, indicam que o alimento foi fabricado com matérias 
primas biológicas, o que significa que estão livres de pesticidas, inseticidas,
contaminantes e hormonas.

 Selos de qualidade e sustentabilidade. Cada día descobrimos mais evidências sobre
a importância de comer alimentos de máxima qualidade e sustentáveis.

 Tem em conta que as quantidade dos ingredientes são ordenadas sempre de maior a menor. 

 Procura etiquetas claras e simples, sem muitos ingredientes. 

 Que não leve nem sal nem açúcares adicionados, nem potenciadores de sabor.

 Os alérgenos aparecem sempre destacados.

INGREDIENTES

VALORES
NUTRICIONAIS

 Não te fiques tanto no valor calórico, mas sim na tabela nutricional. 
Olhando bem os ingredientes, podes chegar a identificar 
valores nutricionais óptimos. 

OUTROS
APORTES

DO PRODUTO



PARTE FRONTAL

Idade
recomendada

Alérgenos Biológico

ES-ECO-025-NA
AGRICULTURA 

UE

Selos certificados biológicos:

1) Eurofolha
2) Selo de certificado
autónomo

Agricultura UE garante que
a matéria prima vem de 
produtos de proximidade.



PARTE TRASERA

 Procurar a fonte de proteínas (carne, 
peixe ou legumes) que são adicionados e
procura que sejam de alta qualidade.

 Ver que tipo de gordura é usada e
procurar de alta qualidade. É recomendado
que seja azeite extra virgem.

 Gorduras:: se são gorduras saudáveis não
há necessidade de nos preocuparmos pelo
valor uma vez que as crianças precisam de 
gorduras para o seu desenvolvimento.
 
Hidratos de carbono: avaliar a quantidade

de açúcar que há, os valor não deveriam
ser mais do que 15 gramas por cada 100 g,
havendo maior quantidade em boiões doces.
 Proteínas: há que ficar na quantidade

diária de proteínas no total, juntamente
com o leite para saber se é muito ou pouco.

 Sal: o mínimo possível. Melhor procurar
produtos que não adicionam sal.

INGREDIENTES

VALORES  
NUTRICIONAIS

1

2



6. Porquê escolher um
  produto biológico?

1) PORQUE RESPEITAM A NATUREZA.

2) PORQUE SÃO GARANTÍA PARA TI E PARA O TEU BEBÉ.
Os produtores de alimentos de produtos biológicos são controlados uma vez por ano
pelos organismos ou autoridades de controlo para garantir que sejam despeitadas todas as
normativas de produção biológica, sanitária e de proteção do consumidor.

3) PORQUE GARANTEM O BEM ESTAR DOS ANIMAIS.
Os animais de pecuária biológica pastam ao ar livre e são tratados de acordo 
com as condições do bem estar animal, além disso comem alimentos biológicos e
não são tratados com hormonas de crescimento nem antibióticos.



4) PORQUE DÃO-NOS A SEGURANÇA DE NÃO USAREM QUÍMICOS.
As colheitas de produção biológica tem limitações bastante rígidas para o uso
de produtos químicos como pesticidas e fertilizantes. Apenas podem ser aplicados nas colheitas,
produtos provenientes da própria natureza, evitando as substâncias químicas ou sintéticas.

5) PORQUE OS ALIMENTOS SÃO NATURAIS.
Não estão permitidos alimentos geneticamente modificados na agricultura orgânica.

6) PORQUE POTENCIAM A PRODUÇÃO LOCAL.
Dá-se maior suporte é prioridade à utilização de recursos e conhecimentos locais e de proximidade.

7) PORQUE LIMITA OS ADITIVOS.
A agricultura orgânica limita estritamente o uso de aditivos alimentares e adjuvantes
de processamento. Isto é, que não seja adicionado ao produto substâncias que não sejam necessárias.



100% 
biológico

Frutas e vegetais 
de época

Embalagens e
entregas responsáveis

Livre de 
alérgenos

Revolução da 
alimentação

Sem aditivos

 7. Sobre a Smileat 

Os nossos produtos estão feitos como tu os farias. Com ingredientes que 
realmente o teu bebé precisa, sem sais, açúcares, espessantes, nem conservantes.



www.smileatbaby.com
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COMO TÚ LO HARÍAS


