
 A diversificação alimentar deve ocorrer entre os 4 meses e 1

semana e os 6 meses e 1 semana (mas o mais próximo possível

dos 6 meses!).

 O aleitamento materno deve ser mantido durante o processo.

 A introdução de cada grupo de alimentos pode ser feita

sequencialmente, com intervalos de 2-3 dias, e a introdução de

novo alimento a cada 3-5 dias.

 Oferecer água várias vezes ao dia, em pequenas quantidades.

 Oferecer água várias vezes ao dia, em pequenas quantidades.
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Recomendações Gerais

Alimentação 
no 1º Ano de 

Vida
O que NÃO fazer:

 Oferecer alimentos processados (bolachas, enchidos, etc.),

sumos (mesmo que naturais), chá ou leite de vaca (como fonte

láctea principal).

 Adicionar sal, açúcar ou mel.
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Idealmente, leite materno EXCLUSIVO até aos 6 meses e mantido durante todo o processo de diversificação alimentar

Iogurte
- Alternativa ao lanche
- Natural, sem aromas, sem adição 
de açúcar

Dieta 
familiar

- Evitar doces, 
fritos e 
refrigerantes.
- Reduzir sal

Sementes
- Abóbora, 
girassol, linhaça, 
chia

Frutos Gordos 
- Noz, amêndoa, 
avelã, coco, 
caju, pinhão)

- Naturais, sem 
sal
- BEM 
TRITURADOS 
pelo risco de 
engasgamento

Farinha 
de pau

Açorda

- Iniciar com 10g/dia e 
aumentar gradualmente 
para 30g/dia (1 colher de 
sopa). 
- Oferecer numa refeição ou 
metade em cada refeição 
principal (almoço, jantar) 
- Inicialmente triturado no 
puré de legumes.
- Após os 7 meses na farinha 
de pau ou açorda e após 8-9 
meses com arroz branco e 
massa.

M
e

se
s

Creme de legumes
- Inicialmente 1 vez por dia e depois 2 vezes por dia.
- NÃO mais que 4 legumes
- Oferecer 1 legume de cada grupo:

- A nabiça, nabo, aipo, beterraba e espinafre, pelo elevado teor de nitratos e 
fitatos devem ser introduzidos apenas após os 12 meses
- Deve ser adicionado 5-7.5 ml de azeite cru em cada dose de sopa
- Não adicionar sal e  oferecer à colher
- Se conservada no frigorífico: máximo até 48 horas

Papa de cereais
- Ao lanche. 1 dose/dia, de 35-50g de farinha
- Preparação das farinhas lácteas com água e das farinhas não lácteas com leite 
materno ou fórmula
- O glúten (presente no trigo, aveia e cevada) deve ser introduzido a partir dos 4 
meses e antes dos 7 meses.

Fruta
- Não oferecer como refeição ou merenda, mas sim como complemento à 
merenda ou sobremesa
- Iniciar com banana (triturada), pêra, maçã (cozida, assada ou em vapor)
- Inicialmente1 peça fruta/dia e, após os 6 meses, no máximo 2 peças/dia.
- Oferecer individualmente não em puré de frutas
- Maracujá, morango, amora e kiwi por induzirem a libertação de histamina e 
serem alergénicos, só após os 12 meses.

BETACAROTENOS
Cenoura 
abóbora

BASE
Batata normal/doce

Couve flor
Curgete
Chuchu

beringela

FOLHAS
Alface

Brócolo
Couve coração

Feijão verde
…

ANTIOXIDANTES
Cebola

Alho
Alho francês

Idealmente introduzidos aos 6 meses, mas podem ser iniciados antes

Carne 4 vezes/semana

- Iniciar com aves (frango, 
peru, avestruz) ou coelho

Peixe 3 vezes/semana

-Iniciar com peixe magro 
(faneca, linguado, 
pescada, solha)
-Salmão (muita gordura 
pode levar a intolerância 
digestiva) e bacalhau
(textura fibrosa e 
conteúdo em sal mais 
elevado) introduzir 
apenas próximo dos 12 
meses.

Arroz e massa
- Devem ser sempre incluídos 3-4 
hortícolas no prato de cores e 
texturas diferentes (ex. cenoura, 
brócolo, alho-francês)
- Não adicionar sal

Ovo
- Começar com meia gema/semana 
durante 2-3 semanas, depois 1 
gema/semana durante 2-3 semanas
-Máximo 3 gemas/semana
-A gema obriga à ausência de carne 
ou peixe nessa refeição
- Introduzir a clara após os 12 
meses ou após os 24 meses se 
história de atopia

Leguminosas
- Iniciar com: feijão (branco, preto, 
fradinho), grão, lentilhas
- Depois: ervilha, fava
- Bem demolhados, inicialmente 
sem casca e pequenas porções

• Alimentos não triturados. Comer com as mãos (Finger-foods)

Após os 6 meses os lácteos (leite, iogurte, queijo) não devem ultrapassar os 500-700 ml/dia
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