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Palavras Cruzadas
Descobre as palavras secretas que se formam a partir das pistas que te damos para as outras palavras. 
Boa sorte!

1. É verde e muito utilizado em saladas.
2. É um mineral que dá mais força aos ossos e aos 
dentes.
3. Laticínio que é muito utilizado na cobertura de pizzas.
4. Uma das opções para acompanhar o pão do teu 
lanche ou pequeno-almoço. 
5. Alimento que tem uma grande percentagem daquele 
mineral que dá força aos ossos e dentes. 
6. É o que as calorias dos alimentos te fornecem todos 
os dias. 
7. Nutrientes essenciais que conseguimos obter ao com-
er quase todos os alimentos, sobretudo fruta e legumes.
8. Pode ser saboreado ao natural, em saladas, sopas ou 
molhos (as pizzas têm sempre molho deste alimento).
9. É um fruto que deves comer todos os dias e que é o 
símbolo do nosso programa Viva Bem.
10. É um alimento feito à base de cereais, água e
fermento e que deves sempre comer logo ao 
pequeno-almoço. 
11. Aquilo que sentes quando precisas de comer.

1. Sabe muito bem e deves comer ao almoço e ao 
jantar.
2. É branco, mas também pode mudar de cor ao ser 
cozinhado com tomate, açafrão, caril ou outras combi-
nações.
3. É ótimo para o lanche e fornece-te boas doses de 
cálcio.
4. Pode ser de vegetais ou de frutas.
5. De todas as bebidas que conheces, esta é a que 
deves beber todos os dias, mesmo que não tenhas sede. 
6. Não se consegue fazer omeletes tradicionais sem 
este ingrediente.
7. Podes comer crua ou cozinhada. É ótima para a saúde 
e os coelhos também a adoram!
8. Fruto especialmente rico em vitamina C, que te prote-
ge das constipações e gripes.
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