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É um ato voluntário
prazeroso, que

promove o nutrir,
define hábitos, agrega

pessoas e reúne
famílias.

É um ato involuntário,
resultado da ação
"comer", envolvido

diretamente na
transformação dos

alimentos e na
qualidade da saúde. 

Você sabe a diferença entre o comer e oVocê sabe a diferença entre o comer e o
nutrir?nutrir?

ComerComer  NutrirNutrir

Para a associação desses dois termos , é preciso
considerar a cultura, os hábitos e o ambiente

social do indivíduo.



  Comer não é apenas umComer não é apenas um
ato biológico!ato biológico!

Antes de tudo, o comer é um ato que une
memória, desejo, significado e sociabilidade.

Comunica culturas, enfatizando a comida
como tradutora de povos, nações e famílias
com receitas passadas de geração em geração.

Por meio da comida temos a sensação de
pertencimento.

Comer deve ser um momento de prazer e de 
 autocuidado e autoconhecimento. 



Quando comemos em sociedade,
aprendemos muito um com o outro,
observando e interagindo;

Esse ato social resulta em memórias
afetivas positivas relacionadas à comida; 

Se trocarmos essa experiência social pelas
telas, perderemos não apenas uma
oportunidade de aprendizado, mas
também a chance de criar momentos
especiais.  

A importância do comer juntoA importância do comer junto



Por todas essas razões, não podemos
reduzir o alimento ou o momento da
refeição apenas aos nutrientes para
abastecer o nosso corpo. 

A comida não alimenta apenas nosso
organismo, mas também diversos sentidos
e sentimentos.

É necessário encontrar o equilíbrio entre a
saúde do corpo e o prazer pela comida. 
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