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No grupo do pescado inclui-se todo o tipo de
peixe e marisco.
O marisco inclui crustáceos e moluscos. Sabes
o que são?
Os crustáceos mais conhecidos são os camarões,
a lagosta e o caranguejo.
Os moluscos mais conhecidos são a lula, o polvo
e a amêijoa.
Nem todas as pessoas podem comer marisco,
porque algumas são alérgicas. Antes de provares
pergunta aos teus pais se podes!
Mas não te esqueças: o pescado tem muitos
nutrientes e deve fazer parte da tua alimentação!
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O Salmão
ORIGEM
Desde a pré-história que o salmão é um dos peixes
favoritos do homem, até fazem parte de pinturas
rupestres que ilustram cenas de pesca.

Benefícios
O salmão é fonte de uma gordura saudável, a
ómega 3, que contribui para teres um coração
saudável.

Como Escolher
Certifica-te de que os olhos são brilhantes com um
aspeto saudável. As guelras devem estar vermelhas.
O peixe deve ter um cheiro fresco.

Como Conservar
O salmão, assim como todo o peixe fresco, deve ser
guardado no frigorífico numa temperatura entre os
0 e os 4 graus.
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A Sardinha
Origem

Como Conservar

Este peixe tem um espaço muito especial na
tradição portuguesa. Já deves ter ouvido falar da
sardinha em provérbios antigos e nas festas dos
Santos Populares de todo o país.
Antigamente, e durante muito tempo, a sardinha
era barata e por isso tinha um papel muito
importante na alimentação das famílias mais
pobres. Hoje é reconhecida pelas suas vantagens
para a saúde e pelo seu sabor. Podes encontrá-la
principalmente nos meses de calor!

Numa caixa fechada na parte inferior do frigorífico.

Benefícios
É rica em gorduras do tipo ómega 3, que ajudam
o teu coração a funcionar bem, e é rica em
vitaminas e minerais que te tornam mais saudável.

Como Escolher
A sardinha, quando a comprares, deve estar brilhante
com as costas verde azeitona, ou azulada, e prateado
nos lados e na barriga. O seu cheiro lembra a praia,
os seus olhos devem ser brilhantes e transparentes.
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A Dourada
Origem
Sabes qual a razão de este peixe ter este nome?
Porque a dourada é cinzenta-prata com uma
mancha dourada entre os olhos, que lhe dá
o nome. Vive no Atlântico Nordeste e no Mar
Mediterrâneo.

Benefícios

É fonte de várias vitaminas que contribuem para te
tornar mais forte!

Como Escolher
Certifica-te de que o peixe está fresco! Os olhos
devem ser cristalinos e as guelras avermelhadas.

Como Conservar

Guarda-o numa caixa fechada na parte inferior
do frigorífico durante 1 a 2 dias.
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O Pargo
origem
Sabias que o pargo é primo da dourada?
É verdade. Vive no oceano Atlântico e é muito
parecido com o seu primo.

Benefícios
É um alimento fácil de digerir e ajuda a tua
memória, concentração e desenvolvimento

Como Escolher
Certifica-te de que o peixe está fresco. Os olhos devem
ser cristalinos, as escamas aderentes e as guelras
avermelhadas.

Como Conservar
Guarda-o num recipiente fechado na parte inferior
do frigorífico durante 1 a 2 dias.
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O Polvo
Origem

Como Escolher

Sabias que o polvo é um animal que vive escondido em
grutas no mar? É verdade.

Escolhe um polvo de pele rosada, mas verifica também
que tem a carne branca.

Se já viste um polvo, deves ter reparado que tem 8
braços! Já imaginaste o que podias fazer com oito
braços? O polvo mexe-se com a ajuda destes braços
como tu com as pernas e sente as coisas como tu com
os dedos.

Como Conservar

E sabias que o polvo tem três corações? É incrível!
Precisa de todos eles para poder estar alerta e sempre
pronto para se mover rapidamente se for preciso.
É também um mestre do disfarce, como tu no carnaval!
Muda de cor sempre que precisa para se esconder de
predadores.

Benefícios
O polvo é rico em vitamina B12, uma vitamina que te
torna mais forte contra doenças. É ainda uma fonte
de fósforo, essencial para ossos e dentes fortes.

Para conservar o polvo, pede a um adulto que
o limpe primeiro, retirando-lhe o saco de tinta e
o interior. Pede ainda que o ferva durante alguns
minutos e de seguida passa-o por água fria.
Depois podes guardá-lo no congelador, até 4 meses.

