
Comer barato e bem
ainda há poucoquem
Campanha nacional ensina a confeccionar refeições a um euro por pessoa

Comer bem e barato pode soar a pre
gão enganador mas a campanha de
sensibilização prova que uma refeição
económica e nutritiva é possível por
menos de um euro Edispensa enlata
dos pré cozinhados fritos e outros ve
nenos para a saúde e para o bolso
Umasopa feita comumabase de

legumes e guarnecida combrócu
los frango estufado com ervilhas

com arroz de couve penca e uma
clementina de sobremesafoiapro
posta de ontem do chefe André
numa acção em Viana do Castelo
da campanha Comer bem é mais
barato na estrada até 4 de Junho
para ensinar como fazeruma refei
ção completa a preços que se jul
gam impensáveis

Aspessoas estão enganadas em
relação ao que écomerbarato Pen
sam que comer mal é mais barato

do que comer bem que a comida
rápida que geralmente é a que faz
pior é amais barata Conseguimos
fazer uma refeição por um euro
mas não conseguimoscomprar um
hambúrguerpor um euro diz o jo
vem cozinheiro Com 22 anos re
conhece que os jovens não sabem
cozinhar nãotêmcuriosidade não
experimentam e têmuma alimen
tação bastante desequilibrada
Mas no futuro vamos sofrer com

isso Membro da equipa do
roadshow organizado pelas fun
dações CalousteGulbenkiane EDP
SIC Associação Portuguesa deNu
tricionistas e Deco que atraiu de
zenas de curiosos à Praça l ºde
Maio anutricionistaDelphineDias
acrescenta Pode pensar se que as
pessoas tendomenos dinheiro co
memmenos e vão emagrecer mas
não é isso que está a acontecer As
doenças relacionadas comaobesi

dade e aprópria obesidade têmvin
do a aumentar

Fazem semásescolhas alimen
tares As pessoas fazem um almo
ço comdois rissóis e batatas fritas e
achamque é barato diz Ricardina
Morais de 68 anos diz se antiga
quanto ao que come Fui falar com
a nutricionista e ela deu me os pa
rabéns Para mim é de manhã co
mida de rei ao meio dia de prínci
pe e à noite de pobre só sopa e
umas tostinhas Nadadebatatas fri
tas nemde estrugidos Ecomomui
ta fruta Não está a ver eu e o meu
marido Somos elegantes
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