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Farinha de pau / Açorda

Arroz e massa
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Leguminosas

Iogurte

Idealmente LM exclusivo até aos 6M Pode manter LM com frequência determinada a pedido da criança

1) Não oferecer como refeição ou merenda, mas sim como complemento à merenda ou sobremesa. 2) Iniciar com
banana (triturada), pêra ou maçã (cozida, assada ou em vapor). 3) Antes dos 6 meses oferecer no máximo uma peça
fruta/dia; após os 6 meses, no máximo duas peças fruta/dia. 4) Oferecer individualmente, evitar em puré de frutas.
5) Maracujá, morango, amora e kiwi, só após os 12 meses (alergéneos).

1) Iniciar com papa sem glúten. O glúten deve ser iniciado antes dos 7 meses. 2) Oferecer uma refeição de papa/dia, ao lanche (35-
50 g de farinha). 3) Utilizar papa láctea (preparação com água), até introdução do leite de vaca.

1) Inicialmente uma vez por dia (almoço/jantar). A partir dos 7 M, duas vezes por dia (almoço e
jantar) 2) Oferecer um legume de cada grupo (não mais que 4 legumes): betacarotenos (cenoura/
abóbora); base (batata/couve flôr/curgete/chuchu/beringela); folhas (alface/brócolo/couve coração/
feijão verde); anti-oxidantes (cebola/alho/alho francês). 3) Deve ser adicionado 5-7.5 ml de azeite cru
em cada dose de sopa. 4) Não adicionar sal. 5) Nabiça, nabo, aipo, beterraba e espinafre, só após
os 12 meses (alto teor de nitratos e fitatos). 6) Pode ser conservada até 48 horas em frigorífico.

1) Dose inicial de 10 g/dia com aumento progressivo até 30 g/dia (aos 12 M). 2) Inicialmente
triturado no puré de legumes; após os 7 M na farinha de pau ou açorda; e após 8-9 M com arroz
branco e massa. 3) Oferecer numa refeição (almoço/jantar) ou meia dose em ambas as refeições.

Iniciar a partir dos 7 M

1) Não adicionar sal. 2) Devem ser sempre incluídos 3-4 hortícolas no
prato de cores e texturas diferentes (ex. cenoura, brócolo, alho francês)

1) Começar com ½ gema/semana durante 2-3 semanas;
depois 1 gema/semana durante 2-3 semanas (até um
max. de 3 gemas/semana). 2) A gema obriga à ausência
de carne ou peixe nessa refeição; 3) Introduzir a clara
após os 12 M ou após os 24 M se história de atopia.

1) Alternativa ao lanche. 2) Natural, sem aromas, sem adição de
açúcar.

Peixe

A diversificação alimentar não deve ocorrer antes dos 4 nem depois dos 6 meses de idade.
Não oferecer: sumos (mesmo que naturais), chá, mel, sal, leite de vaca (como fonte láctea principal).
Após os 6 meses, os lácteos (leite, iogurte, queijo) não devem ultrapassar os 500-700 ml/dia.
Leite de vaca pode ser iniciado aos 12 meses.

Sementes / frutos gordos

Dieta familiar

1) Sementes (abóbora, girassol, linhaça,
chia). 2) frutos gordos (noz, amêndoa,
avelã, coco, caju, pinhão). 3) Naturais,
sem sal. 4) Bem triturados (pelo risco de
engasgamento).

Evitar doces,
fritos,
refrigerantes.
Reduzir sal.

nabiça,
nabo, aipo,
beterraba e
espinafre

Iniciar com carnes brancas
(frango/perú/avestruz/coelho)

Introduzir carnes vermelhas a partir dos 9 M
(vitela/vaca/porco/borrego) 

Iniciar com peixe magro 
(faneca/linguado/pescada/solha)

Introduzir salmão/bacalhau
próximo dos 12 M de idade

1) Dose inicial de 10 g/dia com aumento progressivo até 30 g/dia (aos 12 M). 2) Inicialmente
triturado no puré de legumes; após os 7 M na farinha de pau ou açorda; e após 8-9 M com arroz
branco e massa. 3) Oferecer numa refeição (almoço/jantar) ou meia dose em ambas as refeições.

Clara

1) Iniciar com feijão (branco, preto, fradinho), grão ou lentilha.
Posteriormente ervilha e fava. 2) Bem demolhados, inicialmente sem
casca e em pequenas porções.


