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Resumo  

As intervenções comunitárias com o objetivo de melhorar as competências 

culinárias têm sido uma estratégia de saúde pública para promover uma 

alimentação saudável. O presente trabalho tem como objetivo rever a evidência 

científica sobre o impacto destas intervenções na melhoria das competências 

culinárias dos participantes. Foi realizada uma pesquisa na base de dados de 

artigos científicos PubMed e recolheram-se estudos sobre intervenções 

comunitárias para melhorar as competências culinárias nas várias faixas etárias.  

Observou-se que as intervenções comunitárias para melhorar as competências 

culinárias parecem ter efeitos positivos sobretudo no aumento da confiança na 

prática culinária em todas os grupos etários. Nas crianças, nos estudantes 

universitários e nos adultos, parecem promover uma melhoria na preferência por 

fruta e hortícolas e um maior consumo dos mesmos. Em relação ao grupo etário 

dos idosos, parece existir a possibilidade de aumentar o gosto pela comida e assim 

tentar evitar a mal nutrição neste grupo de risco. 

Palavras-chave: competências culinárias, intervenções comunitárias, 

comportamento alimentar, alimentação saudável, saúde 
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Abstract 

Community interventions aimed at improving cooking skills have been a public 

health strategy to promote healthy eating. This paper has the purpose to review 

the scientific evidence on the impact of these interventions in improving cooking 

skills. A search was carried out in the PubMed database of scientific articles and 

studies on community interventions to improve culinary skills in the various age 

groups were collected.  

It was observed that community interventions to improve culinary skills seem to 

have positive effects, especially in increasing confidence in cooking in all age 

groups. In children, university students and adults they seem to promote an 

improvement in the preference for fruit and vegetables and a greater consumption 

of them. Regarding the age group of the elderly, there seems to be a possibility 

to increase the taste for food and thus try to avoid malnutrition in this risk group. 

Key words: cooking skills, community interventions, feeding behaviour, healthy 

eating, health 
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1. Introdução 

Nas últimas décadas tem-se vindo a observar um declínio da culinária caseira(1). 

Por influência da globalização, houve uma transição culinária descrita por Lang e 

Caraher 2001(2) como um processo no qual culturas inteiras experimentam  

mudanças no padrão e tipo de competências necessárias para colocar comida na 

mesa. Esse tipo de competências mudou. Num mundo industrializado e países cada 

vez mais desenvolvidos, existe uma grande oferta de alimentos processados 

prontos para consumo, refeições take away, entregas ao domicílio e, por isso, já 

não é preciso saber cozinhar para “colocar comida na mesa”. A acompanhar estes 

tempos de transição, o número de mulheres que trabalha fora de casa 

aumentou(3), tendo como consequência frequente horários exigentes(4) e tempos 

de deslocações longos(5) reduzindo o período disponível para planeamento, 

compras e preparação de refeições. Por outro lado, as experiências de culinária 

negativas, o desejo por refeições sem esforço e as preferências familiares também 

foram citadas como obstáculos à opção por comida caseira(6).  

A diminuição de competências culinárias e da confeção caseira leva a comer mais 

vezes fora(7). O comer fora de casa está frequentemente associado a escolhas 

alimentares mais pobres(8, 9), nomeadamente com elevados teores de sal, açúcar 

e gordura e baixo conteúdo em fibra(1), e a uma menor ingestão de ferro, cálcio e 

vitamina C(10), um maior consumo de energia(11) e maior Índice de Massa Corporal 

(IMC)(12, 13). Por outro lado, dedicar mais tempo à preparação de alimentos em 

casa e um maior consumo de refeições caseiras associam-se a menores taxas de 

obesidade(14) e melhor qualidade alimentar em adultos e crianças(4, 15-18), incluindo 

a ingestão significativamente mais frequente de fruta e hortícolas(19). 
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Adicionalmente, não saber cozinhar é uma barreira para a preparação saudável de 

alimentos(15) e a falta de competências culinárias está reportada como uma das 

possíveis barreiras, por exemplo, para a adoção da Dieta Mediterrânica(20), para 

ser vegetariano(21), para a ingestão de alimentos integrais(22), para uma 

alimentação saudável em estudantes universitários(23), para o fornecimento de 

refeições saudáveis pelos pais, à família(24, 25) e também para o aporte energético 

suficiente em idosos que vivem sozinhos(26).  

Segundo o Global Burden of Disease Study 2017, os hábitos alimentares 

inadequados são considerados o terceiro principal fator de risco para a perda de 

anos de vida saudável, estando associados ao desenvolvimento de doenças 

crónicas como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, cancro(27). 

Utilizando o consumo de fruta e hortícolas como um dos indicadores para avaliar 

a qualidade da alimentação, em Portugal, de acordo com o último Inquérito 

Alimentar Nacional e de Atividade Física, realizado em 2015-2016, o consumo 

deste grupo de alimentos é, em média, 284g/dia/adulto(28), aquém dos 400g/dia, 

no mínimo, recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS)(29), sendo que 

a prevalência de indivíduos que não adere a esta recomendação é de 56%(28). Face 

às recomendações preconizadas pela Roda dos Alimentos Portuguesa, o consumo 

fica 7% e 9% abaixo para fruta e hortícolas, respetivamente(28). No que concerne à 

ingestão de ácidos gordos saturados, também mais de metade da população 

portuguesa, 53%(28), se encontra em inadequação excedendo o limite máximo de 

10% do valor energético diário estabelecido pela OMS(29). 

Com o intuito de melhorar hábitos alimentares e prevenir o desenvolvimento de 

doenças crónicas não transmissíveis e pela relação positiva que parece haver entre 



3 

 

 

as competências culinárias e a qualidade da alimentação, têm sido elaborados 

programas comunitários para desenvolver competências culinárias como 

estratégia de saúde pública para melhorar a qualidade das refeições e as práticas 

de preparação de alimentos(30, 31).  

O objetivo do presente trabalho é rever a evidência científica sobre o impacto das 

intervenções comunitárias na melhoria das competências culinárias, algo que se 

sabe ser fator relevante na adoção de hábitos alimentares saudáveis. 

2. Metodologia 

Realizou-se uma pesquisa na base de dados de artigos científicos PubMed 

recorrendo à combinação de termos (“cooking skills” OR “culinary skills”) em 

associação, utilizando a ligação “AND”, com os termos (health OR nutrition OR 

“nutritional status” OR “feeding behaviour” OR “eating behaviour” OR “eating 

habits” OR “food habits” OR “food choice” OR “dietary intake” OR “body mass 

index”) e com (“food interventions” OR “culinary interventions” OR “dietary 

interventions” OR “community interventions” OR “nutrition education” OR 

“community nutrition” OR “nutrition programs” OR “cooking workshops” OR 

“public health nutrition”). Não foram aplicados filtros na pesquisa. O número total 

de referências obtidas foi exportado para o programa de gestão de referências 

bibliográficas Endnote X9 através do qual foram eliminadas as referências em 

duplicado e se anexaram os textos integrais. Analisaram-se os títulos e os resumos 

dos artigos e foram excluídos aqueles que não abordavam intervenções culinárias. 

Procedeu-se à leitura e análise dos artigos selecionados, começando pelas revisões 

temáticas e sistemáticas mais recentes. Algumas referências bibliográficas dos 

artigos selecionados foram também alvo de consulta. 
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3. Competências culinárias - conceito 

Não existe uma definição clara na literatura para o termo “competências 

culinárias”, possivelmente pela sua complexidade. Esta ausência de definição 

consensual leva cada autor a assumir, frequentemente de forma individual, uma 

definição, estando o termo sujeito a várias interpretações de acordo com cada 

contexto(32).  

Short, em 2003, definiu as competências culinárias como uma combinação entre 

competências físicas e mecânicas aplicadas durante a preparação de alimentos 

como cortar, assar, escalfar, fritar, cozer(33), abrangendo também outras 

competências, para além das técnicas, como o planeamento, organização, 

segurança, armazenamento e preparação de alimentos, sendo que o nível de 

complexidade destas tarefas depende do tamanho da família e do contexto social 

e económico(33, 34). Também Short, em 2006, considerou que as atitudes e as 

crenças sobre a culinária, as identificações pessoais e a confiança que se tem para 

cozinhar também influenciam as escolhas dos ingredientes bem como os métodos 

de confeção(35).  

Mais recentemente, foi proposto um modelo conceptual e empírico de literacia 

alimentar(36), estruturado em quatro dimensões, sendo as “Cooking Skills” 

correspondentes à primeira. Os autores consideraram que esta dimensão envolve 

a preparação de alimentos (“Preparation Skills”), competências práticas de 

culinária (“Matching Ingredients”, “Using Recipes” e “Cooking Skills”), impactos 

relacionados com a origem e com a culinária na qualidade alimentar (“Additives 

and Food Quality” e “Cooking Techniques and Nutritional Value”) e variáveis 

psicológicas relacionadas à culinária (“Cooking Motivation/Attitude”).  
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Relativamente ao impacto da culinária na qualidade dos alimentos, este refere-se 

ao facto de a técnica de culinária aplicada a um determinado alimento afetar o 

seu valor nutricional(37, 38). Os processos de culinária podem, por exemplo, ter 

impacto na biodisponibilidade de alguns antioxidantes em frutas e hortícolas(39) e 

podem, inclusivamente, influenciar o risco de doença na medida em que, por 

exemplo, cozinhar carne vermelha a altas temperaturas ou grelhar na brasa com 

carvão facilita o desenvolvimento de aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos(40), carcinogénicos cuja exposição pode aumentar o risco 

de cancro(41).  

Por último, considerando a relevância que a relação com a comida tem para o 

desenvolvimento da literacia, as competências de preparação e culinária devem 

assentar menos sobre a refeição em si produzida e mais sobre a importância do 

processo(42), daí a importância de associar variáveis psicológicas como a motivação 

e a confiança às competências práticas relacionadas com a alimentação(43-45). 

4. Intervenções para desenvolver competências culinárias em diferentes 

idades 

4.1 Crianças 

Têm sido reportadas associações positivas entre o envolvimento dos mais novos na 

preparação de refeições em casa e a melhoria da preferência pelos vegetais, da 

autoeficácia para cozinhar e escolher alimentos saudáveis, no consumo de fruta e 

hortícolas e da qualidade da alimentação em geral(46).  

Priscilla et al.(47) examinaram nove intervenções de educação culinária em 

crianças e foram analisar as suas características. Dos estudos analisados, apenas 

dois(48, 49) incluíram também os pais no foco da intervenção. Segundo Kenneth et 
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al(50), o suporte da família é muito importante para mudanças de comportamento 

e é uma fonte de apoio e motivação no que diz respeito a adoção de uma 

alimentação saudável. O que se verificou nestas duas intervenções, que não se 

observou nas restantes, foi um maior envolvimento das crianças na preparação de 

refeições em casa, o aumento da confiança dos pais na culinária, uma maior 

apreciação dos pais por alimentos/receitas novas e um aumento na disponibilidade 

de hortícolas em casa. 

Verificou-se que apenas uma intervenção(51) incluiu a componente digital com um 

jogo de jardinagem virtual e, relativamente ao uso desta componente em 

intervenções destinadas a crianças, um ensaio clínico randomizado(52) que testou 

a implementação de um videojogo que promovia o consumo de fruta e hortícolas, 

revelou aumentos significativos na ingestão destes alimentos tanto no momento 

imediatamente após intervenção (p < 0.0001) como 3 meses após o término da 

mesma (p < 0.0001). Portanto, o uso da tecnologia voltada para a educação 

culinária em crianças pode ser interessante.  

No que diz respeito à frequência e duração das intervenções analisadas neste 

trabalho, variaram desde uma única sessão de 20 minutos por mês a um programa 

imersivo a toda a escola com a duração do ano escolar. Com o objetivo de 

identificar a “dose” ideal para intervenções comportamentais em crianças, uma 

revisão sistemática e meta-regressão(53) não conseguiu detetar uma relação clara 

entre a dose e os resultados das intervenções. 

Em relação aos dinamizadores dos programas incluem-se professores, 

nutricionistas, chefs e voluntários, sendo que em apenas quatro dos estudos 

mencionaram treinar/formar os indivíduos para realizar a intervenção. 
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Uma revisão narrativa da literatura(54) analisou seis intervenções culinárias em 

escolas, com crianças, de idades compreendidas entre 5 e 12 anos. O objetivo foi 

identificar programas específicos e fatores programáticos associados com a 

melhoria da qualidade da alimentação e do IMC e com mudanças positivas nas 

variáveis psicossociais. Os resultados mostraram que quatro(55-58) dos seis 

programas melhoraram a ingestão de produtos hortícolas(55, 57, 58), cereais integrais 

minimamente processados(55), fruta(57) e, em termos nutricionais, também 

aumentaram a ingestão de fibra(56). Apenas um programa(56) avaliou o impacto da 

intervenção em alguns parâmetros de saúde de crianças com excesso de peso ou 

obesidade, sendo que os participantes evidenciaram uma significativa redução da 

pressão sanguínea diastólica e redução no peso e IMC. Todos os programas, à 

exceção deste último, promoveram mudanças positivas nas variáveis psicossociais 

como autoeficácia na culinária, intenção de cozinhar e comer alimentos de origem 

vegetal, preferência por cozinhar e por aderir a uma alimentação saudável(55), 

desenvolvimento de futuras competências culinárias e atitudes em relação à 

culinária(59), vontade de experimentar novos alimentos e preferência por 

alimentos biológicos em vez de produtos adquiridos no supermercado(58), 

confiança na culinária(60) e preferência por fruta e produtos hortícolas(57), sendo 

que estas duas últimas variáveis tiveram um aumento significativo.  

Esta revisão sugere que intervenções culinárias com uma abordagem 

multidisciplinar tendem a ter melhores resultados comparativamente a 

intervenções que se concentram num único componente. Duas(56, 57) das 

intervenções analisadas neste trabalho incorporaram aulas de jardinagem, o que 

leva os autores a concluir que pode ter sido um dos componentes a contribuir para 



8 

 

 

o aumento da preferência e ingestão de fruta e hortícolas. Algumas 

intervenções(59, 60) incluíram sessões de degustação, o que, segundo este trabalho, 

pode ter levado ao aumento do consumo de novos alimentos, nomeadamente fruta 

e hortícolas, conforme indicado pelos relatórios dos pais. Uma intervenção(56) 

incluiu compras/deslocações ao mercado, que, segundo esta revisão, ajudou a 

melhorar a disponibilidade de fruta e hortícolas em casa e a ingestão de fibra.  

4.2 Estudantes universitários 

Estudos têm mostrado que a transição para a universidade é um período crítico 

para mudanças nos hábitos alimentares(61-63). Estas mudanças são caracterizadas 

pela diminuição do consumo de fruta e produtos hortícolas e aumento da ingestão 

de fast food, snacks e refrigerantes(62, 64, 65). Neste contexto, o campus 

universitário pode representar um ambiente importante para a promoção da saúde 

e bem-estar destes jovens através de intervenções alimentares. 

Uma das intervenções desenvolvida foi o programa Nutrition and Culinary in the 

Kitchen (NCK), no Brasil, com o objetivo de melhorar as competências culinárias 

e as práticas de alimentação saudável de estudantes universitários brasileiros. 

Para determinar os efeitos deste programa, foi realizado um ensaio clínico 

randomizado(66), com seis meses de acompanhamento, incorporando um grupo de 

intervenção (GI) e um grupo controlo (GC). O GI participou no programa durante 

um período de seis semanas, três horas semanais, com cinco aulas práticas de 

culinária e um workshop de seleção e compra de alimentos num mercado, 

enquanto o GC continuou as suas atividades habituais. O professor coordenador do 

programa era nutricionista com experiência prática em artes culinárias. 

Estudantes de nutrição também participaram dando apoio ao professor, sendo que 
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tiveram previamente formação. Foi aplicado um questionário validado para a 

população de estudantes universitários que mediu mudanças em relação a 1) 

acessibilidade e disponibilidade de frutas e produtos hortícolas; 2) atitudes 

culinárias; 3) comportamentos culinários em casa; 4) comportamentos culinários 

fora de casa; 5) autoeficácia na produção para consumo; 6) autoeficácia no uso 

de técnicas de culinária; 7) autoeficácia na utilização de frutas, produtos 

hortícolas e temperos (durante a culinária); e 8) conhecimento dos termos e 

técnicas de culinária. Foram recolhidos dados antes da intervenção (T1), 

imediatamente após intervenção (T2) e seis meses após a intervenção (T3). Os 

resultados revelaram um aumento estatisticamente significativo (p<0,05) em 

todos os outcomes avaliados no GI, exceto nos comportamentos culinários em casa 

e fora de casa, no entanto este último aumentou significativamente no grupo 

controlo, sugerindo o aumento da tendência de comer fora de casa em estudantes 

universitários ao longo do tempo. Estes efeitos foram sustentados em T3 

(p<0,001). Os resultados foram semelhantes no modelo ajustado (p<0,001), 

indicando que as alterações no GI, quando comparadas ao GC, foram devidas ao 

efeito da intervenção. Em relação ao tipo de local em que os participantes 

costumavam fazer a refeição principal (almoço ou jantar), observou-se uma 

diminuição do consumo em restaurantes de fast food e em snack bars apenas para 

o grupo de intervenção entre T1 (18%) e T2 (5%), mas não em T3 (13%). Por outro 

lado, no grupo controlo, observou-se um aumento constante do consumo nestes 

locais (20% em T1 vs. 23% em T2 vs. 26% em T3). 

Perguntou-se aos participantes se eles tinham uma variedade de utensílios e 

equipamentos disponíveis em casa e houve um aumento significativo na 
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quantidade média de utensílios e equipamentos, em unidades, disponíveis em casa 

ao longo do tempo para o grupo de intervenção entre T1 e T2 e T3 (24,8; 26,8; e 

28,4, respetivamente) e não foram encontradas diferenças no grupo controlo. O 

workshop de seleção e compra de alimentos num mercado foi destacado como o 

componente responsável pelo aumento da acessibilidade e disponibilidade de 

fruta e produtos hortícolas em casa, podendo oferecer conhecimento sobre como 

comprar alimentos orgânicos e frescos a preços acessíveis. 

Os resultados da análise da intervenção NCK ao longo do tempo também sugerem 

impactos sustentados no período de 6 meses após o programa para a maioria das 

medidas. No entanto, essas alterações parecem diminuir do final da intervenção 

(T2) para 6 meses após o programa (T3), particularmente na confiança na 

culinária. Portanto, alguns autores(30, 67) sugerem a pertinência de existir uma 

atualização das aulas práticas de culinária ao longo do tempo para dar suporte à 

manutenção do efeito do programa a longo prazo. 

4.3 Adultos 

 Em 2008, Jamie Oliver, um chef que se tornou famoso, introduziu uma rede de 

centros alimentares locais no Reino Unido, oferecendo cursos de culinária com o 

objetivo de educar indivíduos de grupos socioeconómicos mais baixos sobre 

competências culinárias. Nomeado "Jamie’s Ministry of Food" (JMF), o programa 

tem como objetivo eliminar conceitos errôneos comuns e barreiras económicas, 

fornecendo aulas onde se ensinam os indivíduos a preparar refeições familiares 

rápidas, saudáveis e de baixo custo, utilizando ingredientes frescos.  

Um estudo(68) desenvolvido com o objetivo de avaliar o impacto do programa em 

relação a mudanças no consumo alimentar auto relatado e na autoconfiança nas 
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competências culinárias fez uma avaliação do curso com análise pré e pós 

intervenção. A frequência e duração do curso foi de uma sessão de 90 minutos por 

semana durante oito semanas. Nas sessões os participantes aprenderam várias 

receitas para permitir desenvolver competências culinárias de forma progressiva. 

Cada sessão visava promover mensagens de alimentação saudável como 

interpretação dos rótulos dos alimentos e apelo à redução do uso de sal, açúcar e 

gordura. 

Os resultados de acompanhamento pré, pós e seis meses após o término da 

intervenção foram medidos utilizando questionários autoadministrados para 

registar o número de porções de fruta e hortícolas consumidas por dia, número de 

snacks (bolos, bolachas, batatas fritas) consumidos por dia e os níveis de confiança 

dos participantes para cozinhar uma refeição saudável. Os resultados 

demonstraram que houve um aumento significativo da ingestão diária auto 

reportada de fruta e hortícolas de 2,7 para 3,4 porções por dia entre o início do 

curso e o momento imediatamente após e para 4,1 porções por dia seis meses 

depois do término da intervenção. Nos níveis de confiança, houve um aumento 

também significativo de 2,7 para 4,1 entre o início do curso e o momento 

imediatamente após e para 4,4 seis meses depois, numa escala de 0 a 5. Houve 

uma diminuição significativa da frequência de consumo de snacks em -0,4 snacks 

por dia entre o início e o momento imediatamente após e em -0,5 snacks por dia 

entre este último e seis meses depois. Estes resultados sugerem que o programa 

pode incentivar mudanças a curto prazo que se poderão manter e até melhorar 

por períodos mais longos. Este estudo também sugere que a aprendizagem de 

competências práticas de culinária focada na educação sobre alimentação e saúde 
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e num ambiente informal pode reduzir as barreiras para uma alimentação 

saudável.  

4.4 Idosos 

Os idosos que moram sozinhos são vulneráveis à mal nutrição, muito devido à 

solidão e isolamento social(69, 70). 

Um estudo piloto, denominado “RelAte”(71), utilizando um desenho de estudo 

controlado randomizado, avaliou os efeitos de uma intervenção às refeições na 

autoeficácia, no prazer na comida e na ingestão energética em idosos que vivem 

sozinhos. Todos os participantes (n=100) receberam um guia sobre alimentação e 

nutrição e competências culinárias. O grupo de intervenção recebeu uma visita 

semanal de um voluntário treinado que preparou e compartilhou uma refeição 

com os participantes. Este grupo mostrou uma ligeira melhoria na autoeficácia, 

em relação ao grupo controlo, mas com uma significância limite em termos 

estatísticos (P=0,054). Relativamente ao gosto pela comida, os participantes do 

grupo de intervenção tiveram uma melhoria constante e contínua ao longo do 

tempo, desde a avaliação inicial até ao último follow-up, enquanto o grupo 

controlo melhorou entre a avaliação inicial e o momento pós intervenção, mas, 

posteriormente, piorou até à última avaliação. Quanto à ingestão energética, não 

se observaram diferenças com significado estatístico, sendo que a média dos 

participantes do grupo de intervenção antes da mesma foi de 1763kcal (1850kcal 

para homens e 1677kcal para mulheres) e após a intervenção foi de 1756kcal 

(1914kcal para homens e 1598kcal para mulheres). Após a correção para 

comparações múltiplas, apenas os resultados obtidos em relação ao gosto pela 

comida se mantiveram significativos. 
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Este estudo sugere que, para este tipo de intervenções serem bem-sucedidas, é 

necessário torná-las mais personalizadas, potencialmente de acordo com o sexo. 

Os resultados indicam que, para melhorar a ingestão energética entre os idosos, 

intervenções alimentares/nutricionais com uma abordagem multidisciplinar, 

incluindo componentes sociais, podem ser mais bem-sucedidas. 

5. Análise Crítica 

Existe uma grande heterogeneidade na estrutura e nos modelos de implementação 

das intervenções, variando desde público-alvo, objetivos, componentes, duração, 

outcomes e ferramentas de medição dos mesmos. Contudo, a maioria tem em 

comum outcomes relacionados com confiança, competências e comportamentos 

alimentares e a maioria das ferramentas utilizadas para os medir são questionários 

auto administrados, antes e após as intervenções. Verifica-se escassez de ensaios 

clínicos randomizados e falta de ferramentas de medição de outcomes válidas e 

fiáveis, o que dificulta o estabelecimento de resultados conclusivos. A evidência 

do impacto tanto a curto como a longo prazo e da sustentabilidade destes 

programas é também ainda limitada. 

Relativamente às intervenções de educação culinária para crianças, considera-se 

importante que o foco da intervenção inclua também os pais, de forma a dar 

continuidade ao “trabalho” em casa, como se veio a verificar pelo maior 

envolvimento das crianças na preparação das refeições e pelo aumento da 

disponibilidade de hortícolas em casa. O recurso a videojogos como componente 

das intervenções tem sido usado noutras áreas da educação alimentar e pode ser 

uma estratégia eficaz para promover competências culinárias, a testar no futuro. 

Em relação à frequência e duração dos programas, não há evidência suficiente 
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para fornecer orientação quantitativa para futuras intervenções. No que diz 

respeito aos dinamizadores dos programas é preocupante tão poucos estudos 

mencionarem o treino/formação dos mesmos para fazerem a intervenção de forma 

consciente e padronizada. As habilitações provavelmente vão determinar o grau 

em que a intervenção é realizada conforme o planeado(72) e, por isso, serão um 

determinante para a eficácia das intervenções(73). Assim, é importante que os 

dinamizadores das intervenções culinárias sejam indivíduos devidamente 

formados e treinados. As aulas de jardinagem, as sessões de degustação e as 

visitas/compras na mercearia/mercado parecem ser os componentes das 

intervenções que contribuem para o aumento da preferência e da ingestão de 

fruta e hortícolas nas crianças, assim como a sua disponibilidade em casa.  

Relativamente aos programas NCK e JMF, para desenvolver competências 

culinárias em estudantes universitários e adultos, respetivamente, o aumento dos 

níveis de confiança na culinária após a intervenção e o facto de se ter verificado 

que é possível mantê-los durante um período mais longo é um resultado muito 

positivo na medida em que a confiança para cozinhar tem sido associada a um 

aumento da frequência em cozinhar em casa e a uma melhor qualidade da 

alimentação. Neste sentido, este tipo de intervenção parece ser eficaz e parece 

ser vantajoso que as intervenções incluam uma forte componente prática da 

culinária para aumentar a confiança, sendo que, nos estudantes universitários, 

parece ser necessária uma atualização das aulas práticas de culinária para 

continuar a potenciar esta confiança. É também importante a inclusão da 

componente económica no sentido de dar resposta à necessidade de 

consumo/produção de refeições a baixo custo, sendo que é uma das barreiras que 
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estes grupos etários reportam para uma alimentação saudável. Os efeitos positivos 

atribuídos ao workshop de seleção e compra de alimentos incluído no programa 

NCK vêm reforçar a vantagem desta componente no aumento da disponibilidade 

de fruta e hortícolas em casa, como se observou nas intervenções culinárias para 

crianças com as idas às mercearias/mercado. 

Por último, e relativamente ao estudo incluído neste trabalho sobre intervenções 

culinárias em idosos que vivem sozinhos, os resultados vieram complementar o 

benefício de uma abordagem multidisciplinar das intervenções para se 

conseguirem melhores resultados, nomeadamente a inclusão da componente 

social. 

6. Conclusões 

As intervenções comunitárias para melhorar as competências culinárias parecem 

ter efeitos positivos sobretudo no aumento da confiança na culinária em todas as 

faixas etárias. Tanto nas crianças como nos estudantes universitários e adultos, 

parecem promover também uma melhoria na preferência por fruta e hortícolas e 

um maior consumo dos mesmos. Em relação ao grupo etário dos idosos, parece 

existir a possibilidade de aumentar o gosto pela comida e assim tentar evitar a 

mal nutrição neste grupo de risco. 

Contudo, são necessários mais estudos, que incluam desenhos de estudo mais 

rigorosos e ferramentas de medição de resultados validadas, para ser possível 

concluir com mais certeza sobre a eficácia das intervenções comunitárias na 

melhoria de competências culinárias e, em alguns casos, de comportamentos e 

parâmetros de saúde. 



16 

 

 

7. Referências 

1. Aranceta J. Community nutrition. European journal of clinical nutrition. 
2003; 57 Suppl 1:S79-81. 
2. Lang T, Caraher M. Is there a culinary skills transition? Data and debate 
from the UK about changes in cooking culture. Journal of the Home Economics 
Institute of Australia. 2001; 8 
3. Bowers DJFRNFR. Cooking trends echo changing roles of women. 2000; 
23(1482-2016-121400):23-29. 
4. Mills S, White M, Brown H, Wrieden W, Kwasnicka D, Halligan J, et al. Health 
and social determinants and outcomes of home cooking: A systematic review of 
observational studies. Appetite. 2017; 111:116-34. 
5. Christian TJ. Trade-offs between commuting time and health-related 
activities. Journal of urban health : bulletin of the New York Academy of Medicine. 
2012; 89(5):746-57. 
6. Lavelle F, McGowan L, Spence M, Caraher M, Raats MM, Hollywood L, et al. 
Barriers and facilitators to cooking from 'scratch' using basic or raw ingredients: A 
qualitative interview study. Appetite. 2016; 107:383-91. 
7. Tani Y, Fujiwara T, Kondo K. Cooking skills related to potential benefits for 
dietary behaviors and weight status among older Japanese men and women: a 
cross-sectional study from the JAGES. Int J Behav Nutr Phys Act. 2020; 17(1):82. 
8. Ziauddeen N, Page P, Penney TL, Nicholson S, Kirk SF, Almiron-Roig E. 
Eating at food outlets and leisure places and "on the go" is associated with less-
healthy food choices than eating at home and in school in children: cross-sectional 
data from the UK National Diet and Nutrition Survey Rolling Program (2008-2014). 
The American journal of clinical nutrition. 2018; 107(6):992-1003. 
9. Lachat C, Nago E, Verstraeten R, Roberfroid D, Van Camp J, Kolsteren P. 
Eating out of home and its association with dietary intake: a systematic review of 
the evidence. Obesity reviews : an official journal of the International Association 
for the Study of Obesity. 2012; 13(4):329-46. 
10. Lachat C, Nago E, Verstraeten R, Roberfroid D, Van Camp J, Kolsteren P. 
Eating out of home and its association with dietary intake: A systematic review of 
the evidence [Review]. Obesity Reviews. 2012; 13(4):329-46. 
11. van der Horst K, Brunner TA, Siegrist M. Ready-meal consumption: 
associations with weight status and cooking skills. Public Health Nutr. 2011; 
14(2):239-45. 
12. Kant AK, Whitley MI, Graubard BI. Away from home meals: associations with 
biomarkers of chronic disease and dietary intake in American adults, NHANES 
2005-2010. International journal of obesity (2005). 2015; 39(5):820-7. 
13. Bhutani S, Schoeller DA, Walsh MC, McWilliams C. Frequency of Eating Out 
at Both Fast-Food and Sit-Down Restaurants Was Associated With High Body Mass 
Index in Non-Large Metropolitan Communities in Midwest. American journal of 
health promotion : AJHP. 2018; 32(1):75-83. 
14. Tumin R, Anderson SE. Television, Home-Cooked Meals, and Family Meal 
Frequency: Associations with Adult Obesity. J Acad Nutr Diet. 2017; 117(6):937-
45. 



17 

 

 

15. Larson NI, Perry CL, Story M, Neumark-Sztainer D. Food preparation by 
young adults is associated with better diet quality. Journal of the American 
Dietetic Association. 2006; 106(12):2001-7. 
16. Larson NI, Story M, Eisenberg ME, Neumark-Sztainer D. Food preparation 
and purchasing roles among adolescents: associations with sociodemographic 
characteristics and diet quality. Journal of the American Dietetic Association. 
2006; 106(2):211-8. 
17. Berge JM, MacLehose RF, Larson N, Laska M, Neumark-Sztainer D. Family 
Food Preparation and Its Effects on Adolescent Dietary Quality and Eating 
Patterns. The Journal of adolescent health : official publication of the Society for 
Adolescent Medicine. 2016; 59(5):530-36. 
18. van der Horst K, Ferrage A, Rytz A. Involving children in meal preparation. 
Effects on food intake. Appetite. 2014; 79:18-24. 
19. Monsivais P, Aggarwal A, Drewnowski A. Time spent on home food 
preparation and indicators of healthy eating. American journal of preventive 
medicine. 2014; 47(6):796-802. 
20. Moore SE, McEvoy CT, Prior L, Lawton J, Patterson CC, Kee F, et al. Barriers 
to adopting a Mediterranean diet in Northern European adults at high risk of 
developing cardiovascular disease. J Hum Nutr Diet. 2018; 31(4):451-62. 
21. Mullee A, Vermeire L, Vanaelst B, Mullie P, Deriemaeker P, Leenaert T, et 
al. Vegetarianism and meat consumption: A comparison of attitudes and beliefs 
between vegetarian, semi-vegetarian, and omnivorous subjects in Belgium. 
Appetite. 2017; 114:299-305. 
22. Kuznesof S, Brownlee IA, Moore C, Richardson DP, Jebb SA, Seal CJ. 
WHOLEheart study participant acceptance of wholegrain foods. Appetite. 2012; 
59(1):187-93. 
23. Murray DW, Mahadevan M, Gatto K, O'Connor K, Fissinger A, Bailey D, et al. 
Culinary efficacy: an exploratory study of skills, confidence, and healthy cooking 
competencies among university students. Perspect Public Health. 2016; 
136(3):143-51. 
24. Metcalfe JJ, Leonard D. Reprint of "The relationship between culinary skills 
and eating behaviors: Challenges and opportunities for parents and families". 
Physiology & behavior. 2018; 193(Pt B):302-06. 
25. Horning ML, Fulkerson JA, Friend SE, Story M. Reasons Parents Buy 
Prepackaged, Processed Meals: It Is More Complicated Than "I Don't Have Time". J 
Nutr Educ Behav. 2017; 49(1):60-66.e1. 
26. Hughes G, Bennett KM, Hetherington MM. Old and alone: barriers to healthy 
eating in older men living on their own. Appetite. 2004; 43(3):269-76. 
27. IHME. Findings from the Global Burden of Disease Study 2017. Seattle, WA: 
IHME; 2018.  
28. Lopes C, Torres D, Oliveira A, Severo M, Alarcão V, Guiomar S, et al. 
Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, IAN-AF 2015-2016: Relatório 
de resultados.  2017. Disponível em: https://ian-af.up.pt/sites/default/files/IAN-
AF%20Relat%C3%B3rio%20Resultados_0.pdf.  
29. WHO. Diet, Nutrition and The Prevention of Chronic Diseases.  Geneva;  
2003.  



18 

 

 

30. Flego A, Herbert J, Waters E, Gibbs L, Swinburn B, Reynolds J, et al. Jamie's 
Ministry of Food: quasi-experimental evaluation of immediate and sustained 
impacts of a cooking skills program in Australia. PLoS One. 2014; 9(12):e114673. 
31. Reicks M, Trofholz AC, Stang JS, Laska MN. Impact of cooking and home 
food preparation interventions among adults: outcomes and implications for 
future programs. J Nutr Educ Behav. 2014; 46(4):259-76. 
32. Engler-Stringer R. Food, cooking skills, and health: a literature review. 
Canadian journal of dietetic practice and research : a publication of Dietitians of 
Canada = Revue canadienne de la pratique et de la recherche en dietetique : une 
publication des Dietetistes du Canada. 2010; 71(3):141-5. 
33. Short F. Domestic cooking practices and cooking skills: findings from an 
English study*. 2003; 3(3‐4):177-85. 
34. Short F. Domestic Cooking Skills-What Are They. Journal of the HEIA. 2003; 
10:13. 
35. Short F. Kitchen secrets: The meaning of cooking in everyday life. Berg; 
2006. 
36. Rosas R, Pimenta F, Leal I, Schwarzer R. FOODLIT-PRO: conceptual and 
empirical development of the food literacy wheel. International journal of food 
sciences and nutrition. 2020:1-13. 
37. Martínez-Hernández GB, Artés-Hernández F, Colares-Souza F, Gómez PA, 
García-Gómez P, Artés F. Innovative Cooking Techniques for Improving the Overall 
Quality of a Kailan-Hybrid Broccoli. Food and Bioprocess Technology. 2013; 
6(8):2135-49. 
38. Roncero-Ramos I, Mendiola-Lanao M, Pérez-Clavijo M, Delgado-Andrade C. 
Effect of different cooking methods on nutritional value and antioxidant activity 
of cultivated mushrooms. International journal of food sciences and nutrition. 
2017; 68(3):287-97. 
39. Harasym J, Oledzki R. Effect of fruit and vegetable antioxidants on total 
antioxidant capacity of blood plasma. Nutrition. 2014; 30(5):511-17. 
40. Kushi LH, Doyle C, McCullough M, Rock CL, Demark-Wahnefried W, Bandera 
EV, et al. American Cancer Society guidelines on nutrition and physical activity 
for cancer prevention. 2012; 62(1):30-67. 
41. Zheng W, Lee S-A. Well-Done Meat Intake, Heterocyclic Amine Exposure, 
and Cancer Risk. Nutrition and Cancer. 2009; 61(4):437-46. 
42. Vidgen HA, Gallegos D. Defining food literacy and its components. Appetite. 
2014; 76:50-59. 
43. Thomas HM, Irwin JD. Cook It Up! A community-based cooking program for 
at-risk youth: overview of a food literacy intervention. BMC research notes. 2011; 
4:495. 
44. Cullen T, Hatch J, Martin W, Higgins JW, Sheppard R. Food Literacy: 
Definition and Framework for Action. Canadian Journal of Dietetic Practice and 
Research. 2015; 76(3):140-45. 
45. Krause C, Sommerhalder K, Beer-Borst S, Abel T. Just a subtle difference? 
Findings from a systematic review on definitions of nutrition literacy and food 
literacy. Health promotion international. 2018; 33(3):378-89. 
46. Quelly SB. Helping With Meal Preparation and Children's Dietary Intake: A 
Literature Review. The Journal of school nursing : the official publication of the 
National Association of School Nurses. 2019; 35(1):51-60. 



19 

 

 

47. Li PP, Mackey G, Callender C, Dave JM, Olvera N, Alford S, et al. Culinary 
Education Programs for Children in Low-Income Households: A Scoping Review. 
Children (Basel, Switzerland). 2020; 7(5) 
48. Overcash F, Ritter A, Mann T, Mykerezi E, Redden J, Rendahl A, et al. 
Impacts of a Vegetable Cooking Skills Program Among Low-Income Parents and 
Children. J Nutr Educ Behav. 2018; 50(8):795-802. 
49. Chen Q, Goto K, Wolff C, Bianco-Simeral S, Gruneisen K, Gray K. Cooking 
up diversity. Impact of a multicomponent, multicultural, experiential intervention 
on food and cooking behaviors among elementary-school students from low-
income ethnically diverse families. Appetite. 2014; 80:114-22. 
50. Gruber KJ, Haldeman LA. Using the family to combat childhood and adult 
obesity. Preventing chronic disease. 2009; 6(3):A106. 
51. Bell BM, Martinez L, Gotsis M, Lane HC, Davis JN, Antunez-Castillo L, et al. 
Virtual Sprouts: A Virtual Gardening Pilot Intervention Increases Self-Efficacy to 
Cook and Eat Fruits and Vegetables in Minority Youth. Games for health journal. 
2018; 7(2):127-35. 
52. Thompson D, Bhatt R, Vazquez I, Cullen KW, Baranowski J, Baranowski T, 
et al. Creating action plans in a serious video game increases and maintains child 
fruit-vegetable intake: a randomized controlled trial. Int J Behav Nutr Phys Act. 
2015; 12:39. 
53. Heerman WJ, JaKa MM, Berge JM, Trapl ES, Sommer EC, Samuels LR, et al. 
The dose of behavioral interventions to prevent and treat childhood obesity: a 
systematic review and meta-regression. Int J Behav Nutr Phys Act. 2017; 
14(1):157. 
54. Muzaffar H, Metcalfe JJ, Fiese B. Narrative Review of Culinary Interventions 
with Children in Schools to Promote Healthy Eating: Directions for Future Research 
and Practice. Current developments in nutrition. 2018; 2(6):nzy016. 
55. Liquori T, Koch PD, Contento IR, Castle JJJoNE. The cookshop program: 
outcome evaluation of a nutrition education program linking lunchroom food 
experiences with classroom cooking experiences. 1998; 30(5):302-13. 
56. Davis JN, Ventura EE, Cook LT, Gyllenhammer LE, Gatto NM. LA Sprouts: a 
gardening, nutrition, and cooking intervention for Latino youth improves diet and 
reduces obesity. Journal of the American Dietetic Association. 2011; 111(8):1224-
30. 
57. Cunningham-Sabo L, Lohse B. Cooking with Kids positively affects fourth 
graders' vegetable preferences and attitudes and self-efficacy for food and 
cooking. Childhood obesity (Print). 2013; 9(6):549-56. 
58. Gibbs L, Staiger PK, Johnson B, Block K, Macfarlane S, Gold L, et al. 
Expanding children's food experiences: the impact of a school-based kitchen 
garden program. J Nutr Educ Behav. 2013; 45(2):137-46. 
59. Lukas CV, Cunningham-Sabo L. Qualitative investigation of the Cooking with 
Kids program: focus group interviews with fourth-grade students, teachers, and 
food educators. J Nutr Educ Behav. 2011; 43(6):517-24. 
60. Caraher M, Seeley A, Wu M, Lloyd S. When chefs adopt a school? An 
evaluation of a cooking intervention in English primary schools. Appetite. 2013; 
62:50-9. 



20 

 

 

61. Hilger J, Loerbroks A, Diehl K. Eating behaviour of university students in 
Germany: Dietary intake, barriers to healthy eating and changes in eating 
behaviour since the time of matriculation. Appetite. 2017; 109:100-07. 
62. Larson N, Laska MN, Story M, Neumark-Sztainer D. Predictors of Fruit and 
Vegetable Intake in Young Adulthood. Journal of the Academy of Nutrition and 
Dietetics. 2012; 112(8):1216-22. 
63. Laska MN, Larson NI, Neumark-Sztainer D, Story MJPhn. Dietary patterns 
and home food availability during emerging adulthood: do they differ by living 
situation? 2010; 13(2):222-28. 
64. El Ansari W, Stock C, Mikolajczyk RT. Relationships between food 
consumption and living arrangements among university students in four European 
countries - a cross-sectional study. Nutr J. 2012; 11:28. 
65. Deliens T, Clarys P, De Bourdeaudhuij I, Deforche B. Weight, socio-
demographics, and health behaviour related correlates of academic performance 
in first year university students. Nutrition journal. 2013; 12:162-62. 
66. Bernardo GL, Jomori MM, Fernandes AC, Colussi CF, Condrasky MD, Proença 
R. Positive impact of a cooking skills intervention among Brazilian university 
students: Six months follow-up of a randomized controlled trial. Appetite. 2018; 
130:247-55. 
67. Garcia AL, Vargas E, Lam PS, Shennan DB, Smith F, Parrett A. Evaluation of 
a cooking skills programme in parents of young children--a longitudinal study. 
Public Health Nutr. 2014; 17(5):1013-21. 
68. Hutchinson J, Watt JF, Strachan EK, Cade JE. Evaluation of the 
effectiveness of the Ministry of Food cooking programme on self-reported food 
consumption and confidence with cooking. Public Health Nutr. 2016; 19(18):3417-
27. 
69. de Castro JM. Age-related changes in the social, psychological, and 
temporal influences on food intake in free-living, healthy, adult humans. The 
journals of gerontology Series A, Biological sciences and medical sciences. 2002; 
57(6):M368-77. 
70. Hsieh Y-M, Sung T-S, Wan K-SJTjon, health, aging. A survey of nutrition and 
health status of solitary and non-solitary elders in Taiwan. 2010; 14(1):11-14. 
71. McHugh Power JE, Lee O, Aspell N, McCormack E, Loftus M, Connolly L, et 
al. RelAte: pilot study of the effects of a mealtime intervention on social cognitive 
factors and energy intake among older adults living alone. Br J Nutr. 2016; 
116(9):1573-81. 
72. Steckler AB, Linnan L, Israel B. Process evaluation for public health 
interventions and research. Jossey-Bass San Francisco, CA; 2002. 
73. Murimi MW, Kanyi M, Mupfudze T, Amin MR, Mbogori T, Aldubayan K. 
Factors Influencing Efficacy of Nutrition Education Interventions: A Systematic 
Review. J Nutr Educ Behav. 2017; 49(2):142-65.e1. 



1 

 

 

 


