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CLASSIFICAÇÃO E TESTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS
ADULTO E PEDIÁTRICO

Patrocinadores Platinum

Patrocinadores Ouro

Basic American Foods • Bevolution Group • BD • CuraProducts GmbH
Dr. Oetker Professional • Leahy IFP • Lyons Magnus • IOPI Medical • Rubicon Puree • Shalit Foods

Patrocinadores Prata

Patrocinadores Bronze

ALIMENTOS

Nenhuma informação específica do teste

Peças com tamanho não superior a 1,5 cm × 1,5 cm
para adultos e 8 mm × 8 mm para bebês e crianças.
Empurre um pedaço para baixo com um garfo: a amostra
deve amassar completamente e não recuperar sua forma.

INFORMAÇÕES DO TESTE

NÍVEL 7 – REGULAR

NÍVEL 7 – FÁCIL DE MASTIGAR

NÍVEL 6 - MACIO E PICADO
Macio e Picado, tenro e úmido uniformemente, sem líquido

fino separado. A habilidade de mastigação é necessária.

Alimentos normais do dia-a-dia de várias texturas que são apropriados para a etapa
do desenvolvimento e a idade. É necessária a habilidade de morder e mastigar.

Alimentos normais do dia-a-dia apenas de texturas macias / tenras que
são apropriados para a etapa de desenvolvimento e a idade.

Requer habilidade de morder e mastigar.

Tamanho do grumo de 4 mm para adultos e tamanho do grumo
de 2 mm para bebês e crianças. Mantém sua forma em uma colher:
Cai facilmente se a colher for inclinada ou levemente balançada.
Não deve ser firme ou pegajoso.

Permanece amontoado ou empilhado acima do garfo. Não escorre
ou pinga continuamente através de um garfo. Mantém sua forma em
uma colher. Cai facilmente se a colher for inclinada ou levemente balançada. 
Não deve ser firme ou pegajoso.

Não menos de 8 ml restantes na seringa após 10 segundos de fluxo. 
Escorre lentamente em gotas/fios entre os dentes de um garfo.

NÍVEL 3 – LIQUIDIFICADO

NÍVEL 4 – PASTOSO

NÍVEL 5 – MOÍDO E ÚMIDO
Muito macio, pequenos grumos úmidos,

habilidade mínima de mastigação é necessária.

Textura lisa sem grumos, não pegajoso, 
a habilidade mastigatória não é necessária.

Pode ser comido com colher.

Pode ser comido com uma colher ou bebido em um copo.
Não pode ser comido com garfo porque escorre lentamente.

É necessário um esforço para sugaratravés de um canudo largo.

BEBIDAS / LIQUIDOS

Flui como água. Flui facilmente através de qualquer canudo ou bico.

Mais espessa do que a água. 
Pode fluir através de um canudo ou bico padrão.

É possível beber em um copo, mas 
é necessário esforço para sugar através

de um canudo ou bico padrão.

MACIO 
E PICADO

FÁCIL DE
MASTIGAR

INSTRUÇÕES DO TESTE DE ALIMENTOS

PASTOSO

MOÍDO 
E ÚMIDO

ADULTO
4 mm CRIANÇA

2 mm

EXTREMAMENTE
ESPESSADO

A unha do
polegar torna-se
esbranquiçada

A unha do
polegar torna-se
esbranquiçada

Alimentos que começam como uma textura sólida e firme e mudam para outra textura 
quando ficam úmidos ou aquecidos. É necessária mínima habilidade de mastigação.

INSTRUÇÕES DO TESTE DE ALIMENTOS DE TRANSIÇÃO

1.
Adicione 1 ml de
água a uma
amostra de 1,5 cm
× 1,5 cm e aguarde
1 minuto.

2.
Em seguida,
complete o teste
IDDSI de pressão
do garfo.
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INFORMAÇÕES DO TESTE

Permanece amontoado ou empilhado acima do garfo. Não escorre ou pinga 
continuamente através de um garfo. Mantém sua forma em uma colher. 

Cai facilmente se a colher for inclinada ou levemente balançada. 
Não deve ser firme ou pegajoso.

Não menos de 8 ml restantes na seringa após 10 segundos de fluxo. 
Escorre lentamente em gotas/fios  entre os dentes de um garfo.

4-8 ml restantes na seringa após 10 segundos.

1-4 ml restantes na seringa após 10 segundos de fluxo.

Resta menos de 1 ml na seringa
após 10 segundos.

NÍVEL 4 – EXTREMAMENTE ESPESSADO

NÍVEL 2 – LEVEMENTE ESPESSADO

NÍVEL 1 - LIGEIRAMENTE ESPESSADO

NÍVEL 3 – MODERADAMENTE ESPESSADO

NÍVEL 0 - FINO

INSTRUÇÕES DO TESTE DE FLUXO

Coloque o
dedo aqui1.

Remova
o êmbolo

2.
Tampe o bico
com o dedo
e encha 10 ml

3.
Destampe
o bico e inicie
o temporizador

4.
Pare em
10 segundos

Comprimento
da escala de
10 ml = 61,5 mm

A unha do
polegar torna-se
esbranquiçada
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