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Somos o que comemos: transformando dietas para transformar 
sistemas agroalimentares

Respeitar a comida signi�ca valorizar a história da cada alimento. 
Quando conhecemos todo o contexto, é mais fácil ver o que nossa 
comida realmente representa e quão preciosa ela realmente é.

grãos "antigos" como a quinoa. Experimente também alimentos 
novos e preparações culinárias que são regionais.

11. Aprenda de onde vem a comida - Os kiwis vêm de árvores ou 
arbustos? Os tomates são frutas ou vegetais? Aprendendo mais 
sobre nossa comida, de onde vem, quando está na estação e o que é 
necessário para produzi-la, aumentamos nosso conhecimento e 
respeito pelo que comemos.

12. Converse - Converse com as pessoas ao seu redor sobre como 
fazer escolhas alimentares saudáveis e sustentáveis. Fale e 
compartilhe conhecimento e informações online, aumentando a 
conscientização sobre uma nutrição melhor. Faça com que mais 
pessoas se preocupem com a forma como nossos alimentos são 
produzidos e como isso afeta nosso planeta.
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O QUE REALMENTE SIGNIFICA 
AMAR E RESPEITAR NOSSA COMIDA

Em um vasto mundo de quase 8 bilhões de pessoas, onde tudo o 
que você ouve falar são nossas diferenças, existem algumas 
coisas importantes que nos conectam, e uma delas é a comida. A 
comida conecta todos nós. Na verdade, a comida faz parte de 
quem somos.

Um terço de todos os alimentos produzidos globalmente é 
perdido ou desperdiçado. Amamos comida, mas não cuidamos 
dela.

Aqui estão algumas ações fáceis que você pode realizar para se 
reconectar aos alimentos e o que eles representam:

1. Adote um padrão alimentar mais saudável e sustentável - 
Escolha alimentos diversos e nutritivos e dê preferência à 
alimentos da estação. Uma dieta variada e equilibrada bene�cia 
seu corpo e mente. Adicione frutas, vegetais, legumes, nozes e 
grãos integrais à sua dieta e reduza os alimentos 
ultraprocessados que são ricos em sal, açúcar ou gorduras. 
Aprenda a ler os rótulos dos alimentos para fazer escolhas 
inteligentes.

2. Compre apenas o que você precisa - Planeje suas refeições. 
Faça uma lista de compras, cumpra-a e evite as compras por 
impulso. Você não só desperdiçará menos comida, mas também 
economizará dinheiro!

3. Escolha frutas e vegetais fora do padrão - Não julgue os 
alimentos pela aparência! Frutas e vegetais de formatos 
estranhos ou machucados são frequentemente jogados fora 
porque não atendem aos padrões de beleza comerciais. Não se 

preocupe - eles têm o mesmo gosto e também são nutritivos! 
Use frutas maduras para smoothies, sucos e sobremesas.

4. Armazene os alimentos com sabedoria - Organize os 
alimentos mais antigos para a frente do seu armário ou geladeira 
e os novos para a parte de trás. Use recipientes herméticos para 
manter os alimentos abertos e frescos na geladeira e certi�que-
se de que os pacotes estejam fechados para impedir a entrada 
de insetos. Atente-se ao grau de maturação e a validade dos 
alimentos.

5. Comece pequeno - Mantenha suas porções realistas. Leve 
porções menores para a casa e compartilhe pratos grandes em 
restaurantes.

6. Ame as suas sobras - Se você não comer tudo o que fez, 
congele para depois ou use as sobras como ingrediente em 
outra refeição ou preparação. Mas sempre cuidando da higiene!

7. Coloque seus restos de comida em uso - Em vez de jogar fora 
os restos de comida, faça compostagem. Dessa forma, você está 
devolvendo nutrientes ao solo e reduzindo a pegada de carbono.

8. Respeite a comida - A comida conecta todos nós. Reconecte-
se com a comida, conhecendo o processo de prepará-la. Leia 
sobre a produção de alimentos e conheça seus agricultores.

9. Apoie os produtores locais de alimentos - Ao comprar 
produtos locais, você apoia agricultores familiares e pequenos 
negócios em sua comunidade. Você também ajuda a combater a 
poluição reduzindo as distâncias de entrega de caminhões e 
outros veículos.

10. Coma mais leguminosas e vegetais - Uma vez por semana, 
experimente comer uma refeição à base de leguminosas ou 


