
Orientações para Escolher suas Refeições 
 
Estas informações contidas nas 9 orientações que seguem podem com certeza fazer você emagrecer e melhorar 
diferentes aspectos da sua saúde. Elas fornecem detalhes de como você pode ter uma dieta baseada em comida de 
verdade e você também encontrará informações sobre o que comer, o que não comer e um exemplos de cardápios 
diários. 
 
A escolha dos alimentos para uma dieta saudável depende de alguns fatores, incluindo o quão saudável você é, o 
quanto você se exercita e quanto peso você necessita perder. Considere as informações que seguem como uma 
diretriz geral, e não algo imutável. 
 
Orientação 1 - O Básico 
 
Coma: Carne, peixe, ovos, legumes, frutas, nozes, sementes, laticínios ricos em gordura,  óleos saudáveis e talvez até 
mesmo alguns tubérculos e grãos sem glúten. 
 
Não coma: Açúcar, xarope de glicose/frutose, trigo, óleos de sementes, gorduras trans, adoçantes artificiais, 
alimentos “diet”, produtos de baixo teor de gordura e alimentos altamente processados. 
 
Orientação 2 – Alimentos que devem ser evitados 
 
Você deve evitar a lista de alimentos a seguir, em ordem de importância: 
Açúcar: Refrigerantes, sucos de frutas, doces, sorvetes e muitos outros. 
Grãos com glúten: Trigo, cevada e centeio. Inclui pães e massas. 
Gorduras Trans: Óleos hidrogenados ou parcialmente hidrogenados com alto teor Omega-6, óleos extraídos de 
sementes e óleos vegetais [soja, girassol, milho e canola]. 
Adoçantes artificiais: Aspartame, sacarina, sucralose, ciclamato e acessulfame de potássio. Se usar, use Stevia. 
Produtos "Diet" e com baixo teor de gordura: [produtos lácteos, cereais, bolachas, etc.] 
Alimentos altamente processados: Se parece que ele foi feito em uma fábrica, não coma. Você deve ler a lista de 
ingredientes, mesmo em alimentos rotulados como "alimentos saudáveis". 
 
Orientação 3 - Alimentos mais recomendados 
 
Você deve ingerir de forma predominante os alimentos in natura e minimamente processados, chamados de 
“comida de verdade”. Observe a lista abaixo: 
Carnes: Carne, cordeiro, carne de porco, frango e outros. Dê preferência para as carnes provenientes de animais 
alimentados com pasto. 
Peixe: salmão, truta e muitos outros. É preferível o pescado fresco. 
Ovos: Enriquecidos com Omega-3 ou de galinhas caipiras são a melhor opção. 
Legumes: espinafre, brócolis, couve-flor, cenoura e muitos outros. 
Frutas: Abacate, coco, maçãs, pêssegos, laranjas, peras, mirtilos, morangos. 
Nozes e Sementes: Amêndoas, castanhas, nozes, sementes de girassol, etc. Amendoim não está incluído nesse grupo 
de alimentos. 
Laticínios com alto teor de gordura: queijo, manteiga, creme de leite, nata e iogurte natural sem açúcar. 
Óleos e Gorduras: O óleo de coco, manteiga, banha de porco, óleo de oliva e óleo de fígado de bacalhau. 
 
Observação: Se você precisa perder peso, tenha cuidado com o queijo e nozes, porque eles são fáceis de comer de 
forma demasiada. Não coma mais do que uma fruta por dia. 
 
Orientação 4 - Alimentos permitidos em determinadas condições 
 
Se você é saudável, ativo e não precisa perder peso, então você pode se dar ao luxo de comer um pouco dos 
alimentos da lista abaixo. 
Tubérculos: batata, batata doce e alguns outros. 
Grãos sem-glúten: arroz, aveia [não contaminada com glúten durante o processo de fabricação], quinoa e outros. 
Legumes: lentilhas ou feijões. Se você não apresenta algum tipo de intolerância. 
Chocolate amargo: Escolha com 70% ou mais de cacau. 



Vinho: Escolha o vinho seco sem adição de açúcar. 
 
Observação: O chocolate amargo é rico em antioxidantes e pode proporcionar benefícios para a saúde, se você 
comê-lo com moderação. No entanto, esteja ciente de que o chocolate amargo e o álcool vão impedir o seu 
progresso, se você ingeri-los com muita frequência. 
  
Orientação 5 – Bebidas 
 
Dê preferência para café preto, chá e água. Caso queira ingerir alguma bebida com gás, escolha sem açúcar ou 
adoçantes artificiais não calóricos. 
 
Orientação 6 - Seis exemplos cardápios diários 
  
Dia 1 
Café da manhã: Iogurte natural integral sem açúcar com frutas e um punhado de amêndoas. 
Almoço: Salmão na manteiga e salada. 
Jantar: Bife de carne e legumes cozidos. 
 
Dia 2 
Café da manhã: Ovos e vegetais, fritos na manteiga ou óleo de coco. 
Almoço: Salada de camarão com azeite de oliva. 
Jantar: Frango grelhado com legumes. 
 
Dia 3 
Café da manhã: Frutas vermelhas no leito de coco com amêndoas e proteína em pó [sem carboidratos]. 
Almoço: Omelete com vários vegetais, fritas em manteiga ou óleo de coco. 
Jantar: Bife e legumes. 
 
Dia 4 
Café da manhã: Bacon e ovos. 
Almoço: Salada de frango com de azeite de oliva. 
Jantar: Costela de porco com legumes. 
 
Dia 5 
Café da manhã: Frutas vermelhas no leite de coco com amêndoas e proteína em pó [sem carboidratos]. 
Almoço: Frango grelhado com espinafre. 
Jantar: Omelete com vários legumes. 
 
Dia 6 
Café da manhã: Iogurte natural integral sem açúcar com frutas e um punhado de amêndoas. 
Almoço: Churrasco sem pão e salada. 
Jantar: Salada de atum com azeite de oliva. 
 
Observação: Estes exemplos de cardápios são ideais para as pessoas que desejam perder peso, controlar a 
resistência à insulina ou ainda são diabéticos. Você ainda pode Incluir uma grande variedade de vegetais, legumes e 
uma fruta por dia. Se você é saudável, magro e ativo, ainda é possível adicionar alguns tubérculos como a batata e 
batata-doce, bem como alguns grãos saudáveis como arroz e aveia [sem contaminação por glúten]. 
  
Orientação 7 – Lanches saudáveis 
 
Caso você tenha fome entre as refeições descritas na orientação 6, você pode usar a lista abaixo como opções de 
lanches. 
Um pedaço de fruta [atenção com objetivos de perder peso ou controlar o diabetes] 
Iogurte natural integral sem açúcar 
Um ou dois ovos cozidos 
Cenoura crua 
Um punhado de nozes, castanhas, avelãs, macadãmias, etc 



Pedaços de queijo 
 
Orientação 8 – Comendo em restaurantes 
  
Na maioria dos restaurantes, é bastante fácil de fazer suas refeições de forma saudável, para isso considerar as 
seguintes recomendações: 
Escolha restaurantes que ofereçam Buffet e grelhados. 
Escolha sempre pratos que contenham carne ou peixe. 
Se possível peça para os alimentos fritos sejam feitos com, manteiga ou banha. 
Sempre opte por comer mais vegetais em vez de pão, batatas ou arroz. 
 
Orientação 9 – Fazendo Compras 
 
Uma boa regra é fazer compras em estabelecimentos que ofereçam alimentos vegetais orgânicos [livres de 
agrotóxicos] e carnes [e seus derivadas] provenientes de animais criados soltos e alimentados com pasto. 
Caso esses alimentos não possam ser encontrados, ainda assim escolha comprar comida de verdade, mesmo se você 
não comprar vegetais orgânicos ou alimentos provenientes de animais criados soltos, sua dieta ainda será mil vezes 
melhor do que a dieta padrão. Não deixe o “ótimo” ser inimigo do “bom”. 
 
A lista de compras:  
Carnes [carne de cordeiro, de gado carne de porco, frango, bacon e etc] 
Peixes [escolha peixes com mais gordura como o salmão] 
Ovos (enriquecidos com Omega-3 ou caipira, se possível] 
Manteiga 
Óleo de coco [escolha o extra virgem] 
Banha  
Azeite de oliva 
Queijo 
Creme de leite 
Nata 
Iogurte [integral sem açúcar]  
Frutas em geral 
Vegetais em geral 
Castanhas, nozes, avelãs e etc 
Temperos como sal, pimenta, alho, mostarda, etc 
 
Se possível retire da sua dispensa todos os alimentos insalubres como batatas fritas, doces, sorvetes, refrigerantes, 
sucos, pães, cereais, bolachas, ou seja, todos os alimentos embalados, mesmo que eles sejam vendidos com a aura 
de saudável. 


