
Diversificação Alimentar - Cláudia Viegas, nutricionista (0261N)

Uma alimentação equilibrada não se ensina às 
crianças do ponto de vista teórico - há que vivê-

lo do ponto de vista da família.  
Breda, Peças, 2009
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6 Meses 
Legumes 
Fruta 
Cereais sem glúten 

Cozinhar os legumes com o 
mínimo de água. Adicionar 1 colher 
de chá (por sopa) de azeite no fim. 
NÃO adicionar sal. 
Aproximadamente 100 ml. 

Papa: 100-120ml de água (láctea) 
ou leite do bebé (não láctea). 
Consistência rala.

Sopas - exemplos de combinações 
Abóbora + cebola + alho francês 
Batata doce + courgette + cenoura 
Brócolos + cenoura + couve-flor 
Batata + feijão verde + cebola 

Outros legumes a introduzir:  
Beringela, nabiças, agrião, couve coração, 
couves de bruxelas, couve lombarda, couve 
portuguesa, salsa, coentros ... 

NÃO introduzir ainda: nabo, espinafre, 
leguminosas, tomate.

Frutas 
Banana, pêra cozida, maçã cozida, ameixa, melão, uvas 

A fruta deve ser fresca e madura. Quando crua deve ser descascada no 
momento. 

Esmagar. Dar após a sopa. NÃO adicionar açúcar ou mel.  

Arroz e milho 
Podem ser cozidos e triturados / esmagados e introduzidos na sopa. Devem 
ser introduzidos em sopas, cujos legumes já tenham sido bem tolerados pelo 
bebé.

Usar a COLHER! 

Dar ÁGUA! 

Alimentos novos devem ser introduzidos sempre na refeição da manhã!

Mapa exemplificativo - os intervalos entre cada novo alimento devem ser de 3 a 4 dias - 
alguns exemplos consideram 2 dias, apenas como exemplo da transição entre alimentos



Diversificação Alimentar - Cláudia Viegas, nutricionista (0261N)

Carne 
Borrego, cabrito, frango, peru, coelho, vaca. 
Escolher partes magras. Retirar as gorduras visíveis. Cozer, desfiar/picar. Introduzir 
15/20 g numa sopa cujos legumes já tenham sido bem tolerados pelo bebé.  

Cereais com glúten 
Podem ser introduzidas as papas com glúten. 
Bolacha maria para misturar nos purés de fruta ou no iogurte ( 1 por iogurte, evoluindo 
até 2 aos 8/9 meses). 
Pão - é uma melhor opção comparativamente com as bolachas  
Massinhas para misturar nas sopas. 

Iogurte 
O iogurte deve ser natural. Pode misturar fruta e/ou bolacha maria, variando as 
combinações. 
NÃO deve adicionar açúcar ou mel. 

6 Meses a 9 Meses 
Carne 
Cereais com glúten 
Iogurte

Receitas / Texturas 
Há medida que o bebé vai ingerindo uma maior variedade e quantidade de alimentos, as receitas podem tornar-se mais 
complexas e com uma textura gradualmente menos passada e homogénea para mais granulosa, deixando de ser sopas. 

Diversos legumes podem ser cozidos, em conjunto com 1 ou 2 variedades de carne, cozendo também 1 ou 2 variedades de 
cereais. Fazer um refogado ligeiro (sem queimar) com o azeite, cebola, salsa ou coentros e depois triturar diferente 
combinações de legumes com este preparado. Dividir em porções e adicionar a carne desfiada e o cereal.

Exemplo  
1. Cozer: 
 cenoura + courgette + alho francês + feijão verde + batata doce + brócolos 
 frango + borrego 
 arroz + massa letrinhas 

2. Refogar (sem queimar): 
 azeite + cebola + salsa 
 azeite + cebola + coentros 

3. Triturar (sem passar totalmente): 
 cenoura + alho francês + feijão verde - opção 1 
 courgette + batata doce + brócolos - opção 2 

4. Misturar: 
 Opção 1 + frango desfiado + massa 
 Opção 2 + borrego desfiado + arroz 

5. Dividir em porções e congelar.

A partir dos 8 meses o bebé pode fazer 3 refeições: sopa com carne + fruta ao almoço; papa/iogurte ao lanche; 
sopa de legumes + fruta ao jantar.

Outras frutas 
Papaia, alperce, manga, meloa
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9 Meses a 12 Meses 
Leguminosas 
Ovo 
Peixe

Leguminosas 
Ervilhas, grão, feijão, podem começar a ser introduzidos na preparação das refeições. 

Ovo 
Introduzir a gema cozida nas preparação das refeições. Inicialmente apenas ¼ e depois ir aumentando. 
A clara só deve ser introduzida a partir do 1º ano de vida.  

Peixe 
Pode ser introduzido em substituição da carne, na preparação das refeições, iniciando pelos peixes magros ao almoço. 

Frutas e legumes 
Podem ser introduzidos: pêssego, morango, laranja, tangerina, ananás, morangos, kiwi, tomate. 

Refeições / Texturas 
A sopa do jantar já pode ser com carne. 

Deve iniciar-se o treino do beber pelo copo (com bico próprio) e deixar o bebé adquirir gradualmente a sua autonomia, dando 
lhe uma colher para a mão, para ele ir treinando, enquanto o ajuda a comer. 

À medida que se aproxima do 1º ano de vida, pode individualizar a sopa e o prato, começando a apresentar os alimentos no 
prato separados, com texturas cada vez mais consistentes e cada vez mais próximas da refeição familiar. Neste sentido, se, 
por exemplo, se confeccionar um frango estufado com arroz e brócolos para o resto da família, o bebé pode comer, o frango 
desfiado, com o arroz e os brócolos (eventualmente ligeiramente “pisados”). 

ATENÇÃO ! 
Alimentos a introduzir só a partir do 1º ano de vida 
Beterraba 
Clara de ovo 
Leite de vaca 

Cuidados a ter nas refeições 
Dar de comer com a colher 
Não forçar o bebé a comer 
Comer à mesa, em família, sem TV 
Não fazer comentários depreciativos sobre a comida 

Alimentos a evitar/Utilizar excepcionalmente 
Refeições preparadas em boiões 
Sobremesas doces 
Bolos e bolachas doces e com cremes 

Não utilizar  
Açúcar 
Mel 
Sal

TER PACIÊNCIA E SER PERSISTENTE !


