
  

 

SUSTENTABILIDADE 

ATRAVÉS DA 

ALIMENTAÇÃO 
A alimentação ao longo de três gerações 

SÍNTESE 
A alimentação muda a nossa qualidade de vida 

e nosso ambiente. Temos de apoiar os 

alimentos naturais e não os do supermercado. 
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Refeições diárias e alimentos consumidos: 
Na infância da minha avó comia-se sobretudo torta de borralho, que é feita com farinha 

de milho e fermento (podia durar o dia todo). Comia-se 3 refeições por dia. De manhã 

ela bebia café que era feito por ela e comia broa de milho, o que fazia sopas de broa. Na 

hora de almoço era a torta de borralho ou sardinha assada ou sopa de legumes que ela 

tinha na horta. A carne que ela comia era conservada no sal, por exemplo o porco que a 

mãe dela tinha era morto e dava para 6 meses. A sardinha era comprada na época dela 

e quando estava a acabar a época o pai da minha avó comprava um caixa de sardinhas 

e salgavas numa arca de madeira e isso tinha de durar 6 meses. Usava-se muitos os ossos 

do porco para colocar na sopa. Na altura da minha avo criava-se galinhas mas era para 

comer e vender os ovos e não para comer a carne. Nos dias especiais como Pascoa ou 

Natal já comia galinha, pão, bacalhau (pouco porque era caro). 

Na infância dos meus pais comia-se na manhã sopas de broa de milho ou com café ou 

com leite das vacas que havia em casa (foi passando de geração em geração). Na hora 

de almoço, a carne já era utilizada mais vezes como galinha ou porco que era criado pela 

minha avó. Comia-se também mais peixe como sardinha, carapau, fanecas, petingas, 

mas era tudo fresquinho pois a minha avó comprava a um peixeiro que vinha a nossa 

casa. Havia pouco pão para acompanhar as refeições pois fazia-se mais broa porque era 

mais barata. À noite era o resto do almoço ou então assavam na lareira carne ou 

sardinha. Nos dias especiais, já se comia coelho bravo, leitão ou peru.  

Na minha infância já foi diferente. Maior parte dos alimentos continuaram a ser de casa, 

da horta mas já compramos mais coisas do supermercado. A minha mãe quando eu era 

pequeno fazia sopa de alface para o almoço ou então triturava a sopa de legumes que a 

minha avó fazia. No lanche ela fazia papas de fruta, ela cortava frutas como maça, 

banana, morangos da horta e passava a varinha mágica. Agora é diferente, como peixe 

como bacalhau ou red fish mas já é do supermercado não é do peixeiro. Bebo iogurtes 

todas as manhãs antes de ir para a escola e no tempo da minha avó não havia isto, o 

que havia era leite natural. Agora já há chocolates de todas as qualidades, bolachas, 

alimentos em conserva. 
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Obter alimentos: onde e como? 
A minha avó tinha uma horta porque os pais dela tinham pois não havia supermercados 

como agora. As pessoas iam buscar os alimentos as suas hortas e quando estivesse a 

acabar voltam a plantar. As pessoas também trocavam os alimentos, ajudavam os 

vizinhos. Por exemplo, a minha avó dava alimentos à sua vizinha e a vizinha a ela. A água 

que ela bebia era dos poços sem qualquer químico e isso hoje é algo impossível.  

 

Os meus países também têm esse hábito de ter uma horta, mas é diferente. A minha 

mãe já vai buscar a uma loja as raízes dos alimentos e depois planta, mas antigamente 

era tudo feito em casa com as sementes. Mas continuamos a ter fruta, vegetais na horta 

para nós comermos. Mas atualmente já se vai muito mais aos supermercados do que no 

tempo da minha avó ou dos meus pais. 

 

A minha avó continua a fazer as suas compras a um vendedor que vende de porta em 

porta pois sabe que tudo é natural e às vezes compra peixe a um peixeiro que passa de 

vez em quando aqui em casa. Ou seja, a minha família ainda come alimentos mais 

naturais, mas é impossível hoje em dia não ir ao supermercado ir buscar coisas 

desnecessárias para vivermos, mas mesmo assim vamos porque sabe bem ou porque 

vimos uma publicidade de algo na televisão. 
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Alimentação e saúde 

A influência dos hábitos alimentares sobre a qualidade de vida 
A minha avó acha que é saudável devido a qualidade da comida e à qualidade de vida 

que tinha naquela altura (“Nada estava poluído como agora, era tudo mais feliz, tudo se 

ajudava e não havia problemas parvos”). 

O meu pai concorda com a minha avó, ele não tem problemas de saúde. Ele diz que hoje 

os alimentos parecem falsos porque levam só químicos para serem maiores e bonitos. 

Antigamente, nada levava químicos porque não havia e também não havia necessidade. 

“Os alimentos eram mais saborosos do que agora” diz o meu pai. Ele ainda hoje prefere 

comidas antigas do que comidas recentes como por exemplo lasanha ou pizza. 

 

6 dicas de alimentação sustentável para ajudar o meio ambiente: 
 

1. Evite o uso de embalagens 

2. Mude seus hábitos de cozinhar 

3. Tenha uma horta 

4. Aproveite 100% dos seus alimentos sempre que possível 

5. Valorize o consumo de produtos orgânicos 

6. Adquira produtos regionais e de cada estação 

Aqui em casa temos uma horta, aproveitamos os alimentos para fazer coisas diferentes por exemplo 

congelar o pão que não se come, congelar a feijoada para depois colocar na sopa de legumes. 

Compramos os produtos de cada estação tanto a nível de frutas, vegetais tanto a nível de peixe nos 

vendedores de porta em porta pois temos a certeza que é natural. Mas temos de mudar no uso de 

embalagens pois ao irmos a supermercados todo está embrulhado com plástico. Nós não temos a 

noção da quantidade que estamos a comprar de plástico porque já se tornou algo normal. 
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Webgrafia: 
 

 Google imagens- dia 04/12/2020; 

 Blog racon – dia 04/12/2020. 

 

 


