
O que 
as pessoas 

estão dizendo

Consulte a lista dos restaurantes 
participantes no site 

www.mass.gov/MassinMotion/
healthydining

"Temos muito mais clientes que 
pedem opções saudáveis hoje em dia 

do que há 5 anos." 

Lisa, dona de restaurante, Malden

"Nós escolhemos nos tornar 
um restaurante do Healthy Dining 

porque era uma boa oportunidade...as 
vendas aumentaram, assim como 

o interesse dos clientes." 

Paul, dono de restaurante, Fall River

"É bom ver os restaurantes oferecendo 
saladas como acompanhamento no 
lugar das tradicionais batatas fritas."  

Kim, cliente de restaurante 
do Healthy Dining

"Eu adoro almoçar fora, mas não quero 
uma refeição pesada. Opções saudáveis 

são uma desculpa para sair mais!" 

Cara, cliente de restaurante  
do Healthy Dining

Bom para os negócios, 
Bom para os clientes
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O que é o Healthy Dining?
O "Healthy Dining Program" (Programa 
de alimentação saudável) do Mass 
in Motion pretende tornar opções de 
alimentos e bebidas mais saudáveis 
disponíveis para os clientes em 
restaurantes locais.

Por que participar? 
Os clientes estão procurando 
por opções mais saudáveis. Os 
restaurantes participantes relataram 
um aumento no número de clientes 
depois de oferecerem opções mais 
saudáveis.

Você pode: 
•	 Receber publicidade grátis em 

sua comunidade e muito mais 
(cobertura de mídia, eventos com  
a imprensa e mídia social)

•	 Atrair novos clientes

•	 Aumentar suas vendas

Como se qualificar
Você pode se tornar um restaurante  
do Healthy Dining oferecendo: 

•	 Pelo menos dois acompanhamentos 
de verduras e legumes ou frutas 
sem custos extras

•	 A substituição de batatas fritas por 
uma salada ou outros vegetais

•	 Leite desnatado ou semidesnatado

•	 Água grátis

•	 Itens claramente designados com 
baixo teor de gordura, baixa caloria 
e baixo teor de sódio

•	 Meia porção para viagem ou 
porções menores

Como se inscrever
Interessado em se tornar um  
restaurante do Healthy Dining? É fácil! 
Envie um e-mail para MassinMotion@
state.ma.us e o coordenador local do 
Healthy Dining entrará em contato 
com você. 

Depois de se inscrever no programa, 
você receberá um adesivo do Healthy 
Dining para colocar na janela ou porta 
de seu restaurante.

Estamos ansiosos para trabalhar 
com você!

www.mass.gov/massinmotion/
healthydining


