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RITA 
ANDRADE

LICENCIADA EM CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 
TRABALHOU 13 ANOS EM TELEVISÃO. FOI APRESEN-
TADORA DO PROGRAMA ‘FAMA SHOW’, DA SIC, 
MAS HOJE REGRESSA À ÁREA NA QUAL SE FORMOU. 
A MINDEAT, SITUADA NA ZONA DO RESTELO, EM 
BELÉM, É A CLÍNICA QUE ACABA DE INAUGURAR. 

Quais são os seus atuais projetos profissionais?
Em fevereiro de 2017, abri a minha clínica 
de nutrição funcional, a MindEat - Smart 
Nutrition by Rita Andrade, em Lisboa (Res-
telo), que tem corrido muito bem. Está a ser 
um desafio novo. Estou muito feliz!

O que a fez abrir a clínica? Sempre teve essa 
vontade?
Sempre tive curiosidade sobre a área e quis, 
recentemente, trabalhar na área da nutrição 
funcional, analisando cada caso com as suas 
particularidades, respeitando os ritmos biológi-
cos, a informação genética e o histórico clínico 
de cada um. E, a partir daí, poder desenvolver 
uma nutrição personalizada de alta precisão, 
com foco na melhoria da saúde e da prevenção 
das várias doenças crónicas.

Pretende voltar à televisão?
Estou sempre disponível para divulgar a nu-
trição e a alimentação saudável e falar sobre 
uma área que me apaixona. Mas agora do lado 
de cá da conversa!

Considera que, de alguma forma, os portu-
gueses hoje comem melhor? Ou estamos, 
atualmente, pior do que algum dia estivemos?
Considero que se tem notado, hoje, uma preo-
cupação crescente com a qualidade alimentar e 
estamos, lentamente, a privilegiar novamente 
os alimentos menos processados. Creio que 
isso irá ter um impacto benéfico na saúde, de 
uma forma geral.

As nossas crianças são as 5as mais obesas da 
Europa, segundo dados recentes da OMS. 



25

“Estou sempre 
disponível para 

divulgar a nutrição 
e a alimentação 

saudável”

Fo
to

s: 
Pa

ul
o 

Bo
lin

ge
r



Se lhe dessem um bilhete  
de avião, para onde ia?
Ia esquiar no Japão!
O que não dispensava na 
mala?
Um caderno em branco e uma caneta para  

escrever… O que me iria fazer sentir a viagem...
Quem levava consigo?
O meu filho!
Uma banda sonora para essa 
viagem?
O 'Fabuloso Destino de Amélie'.

Sobre a infância, uma 
memória?
O pão quente do forno da Sra. Maria, com-
prado de mão dada com a minha avó Cecília...
Sobre o passado, uma lição?
Amar é o melhor remédio.
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Porquê? Os pais não têm cuidado?
Creio que também neste sentido tem havido 
campanhas de sensibilização eficazes e, cada 
vez mais, vejo mais crianças (por exemplo, 
na escola frequentada pelo meu filho) com 
fruta e palitos de vegetais como alternativas 
aos bolos para os lanches.

É difícil comer de forma saudável?
Não é difícil, é uma escolha!

Tem algum prato de que goste particular-
mente?
Bacalhau cozido com couves, na noite de 24 
de dezembro, por exemplo…

Gosta de cozinhar?
Gosto, mas confesso que não sou a melhor 
chef... Invento e crio muito na cozinha e umas 
vezes sai bem e outras nem por isso! [risos] 

Tem algum prato que goste de confecionar? 
Papas e bolachas de aveia com banana e canela 
ou saladas quentes.

Quando vai ao supermercado, que secção 
gosta mais?
Gosto muito das secções dos frescos com 
vegetais e fruta da época.

Que cuidados especiais tem com a alimen-
tação?
Bebo muita água, evito todos os alimentos com 
açúcar refinado e tento fazer a minha marmita, 
todos os dias, à noite, para o dia seguinte. 
Desta forma, evito almoçar à pressa ou em 
restaurantes de comida rápida e confecionada, 
com demasiada gordura.

A nossa gastronomia é saudável?
A base é... Os enchidos, os molhos e os exces-
sos de sal podem ser alguns dos problemas que 
encontramos, depois, na nossa gastronomia. 
Mas não deixa de ser uma das melhores e 
mais ricas gastronomias do mundo!


