
Ao escolher carboidratos adequados, preste atenção também ao índice 

glicêmico.  
Se você deseja evitar grandes flutuações de energia e evitar fadiga, desejos por doces ou dores de 

cabeça, prefira alimentos com IG inferior a 70. 

Quanto menor o índice glicêmico do alimento, mais lenta é a flutuação do açúcar no 

sangue. 
• Carboidratos nos alimentos: uma lista das mais de 60 melhores fontes 

• Proteínas 

As proteínas fornecem os blocos de construção básicos para todo o corpo, da pele ao cabelo. No 

entanto, é muito importante escolher as fontes certas de proteína. 

1. Carne magra - aves, vitela, cordeiro, caça, peixe, marisco 

2. Leguminosas - lentilhas, feijão, grão de bico, soja, ervilha, amendoim 

3. Ovos - frango, codorna 

4. Produtos lácteos - sem açúcar, especialmente iogurte grego, queijo fresco, queijo cottage 

5. Nozes - amêndoas, pistaches, nozes, castanhas de caju, avelãs, nozes 

6. Sementes - chia, gergelim, linho, cânhamo, abóbora e girassol 

7. Cereais e pseudocereais - quinoa, trigo sarraceno, arroz, milho, aveia, trigo integral 

8. Produtos vegetais - tofu, tempeh, seitan, robi 

Lista de 100+ melhores fontes de proteína em alimentos 

Gorduras O melhor ajuste para uma dieta saudável é: 

1. Peixes - salmão, atum, arenque, cavala, truta, sardinha, 

anchova, alabote 

2. Nozes - amêndoas, macadâmia, avelãs, nozes, castanha 

de caju, amendoim 

3. Manteiga de noz 

4. Sementes - girassol, gergelim, linho, chia 

5. Óleos prensados a frio - azeitona, colza, amendoim, 

gergelim 

6. Abacate 

7. Azeitonas 

As gorduras mais saudáveis do corpo são os ácidos graxos insaturados. De acordo com um estudo 

estrangeiro, o azeite extra-virgem é uma ótima fonte de ácido oleico, que apoia a saúde do coração. 

Outras pesquisas apontam para os aspectos positivos de peixes gordurosos, como sardinha, arenque e 

salmão. Eles contêm ácidos graxos ômega-3 de cadeia longa, ajudam a combater a inflamação e 

protegem o coração e os vasos sanguíneos. 

Gorduras saudáveis nos alimentos: Tabela 40+ melhores fontes 



Distribua os macronutrientes corretamente ao longo do dia A distribuição ideal de nutrientes ao longo 

do dia é muito importante. De manhã e de manhã você pode arcar com a predominância de 

carboidratos. Eles fornecem energia rápida. Quanto mais perto você chegar do jantar, mais carboidratos 

devem diminuir e mais proteínas. 

No entanto, isso não significa que você deve omitir completamente os carboidratos à noite. Seu prato 

da noite deve conter carne magra, ovos, legumes, laticínios e vegetais. 

Pense em hidratação 
Mais da metade do nosso corpo é composto de água. Ele fornece células para as células e libera as 

toxinas do corpo. É essencial para o bom funcionamento do cérebro e para a saúde dos ossos, 

articulações, músculos e órgãos internos. 

A mera desidratação por si só pode causar fadiga, concentração prejudicada e diminuição do 

desempenho físico. Você também pode reconhecer uma falta de fluidos a longo prazo pela deterioração 

da qualidade da pele, unhas e cabelos. 

Portanto, preste atenção ao regime de consumo regular na forma de água pura ou chás de ervas, frutas 

ou verdes. Você também pode reabastecer seu corpo com frutas, legumes e sopas. 

Quanta água você deve beber? 

A quantidade recomendada de líquidos depende do sexo, 

idade, altura, peso corporal, temperatura e umidade externas, 

bem como da saúde atual e da atividade física. Durante o 

esforço leve, o corpo humano consome uma média de 2-2,5 

litros de água por dia. No entanto, o calor do verão e a 

atividade física causam sudorese e aumentam a necessidade 

de beber. 

Não exagere no sal 

O sódio, como componente principal do sal, é essencial para o 

bom funcionamento do corpo humano. No entanto, seu nível deve ser mantido sob controle. A ingestão 

de sal não deve exceder 10 g por dia. A dose diária recomendada é geralmente de 5 g. 

Alimentos com alto teor de sal 

• Cortes frios 

• Alguns doces 

• Comida enlatada 

• Queijo 

• Pratos instantâneos 

• Misturas de especiarias 

• molhos de soja 

Dicas para uma salga saudável 
• Você gosta de comida cheia? Substitua parte do sal por especiarias e ervas aromáticas. 



• Alho e vegetais secos também são ótimos. 

• Não salgue o prato durante o cozimento, mas em um prato. Então você usa significativamente 

menos sal. 

Não se esqueça de se mexer, descansar e dormir profundamente 

Alimentos nutricionalmente valiosos e frescos representam apenas cerca de 60% de sua jornada para a 

saúde e a satisfação. As restantes peças são adequadas à atividade física, minimizando o stress e 

mantendo-se ao ar livre. 

Um descanso de qualidade e suficientemente longo durante a noite também é essencial. Pesquisas 

estrangeiras mostraram que o sono talvez seja tão importante quanto a prevenção nutricional e o 

controle de peso. 

caixa de presente saudável 

Não somos apenas uma dieta box, somos especialistas em alimentação saudável. 

Entregaremos até 6 refeições saborosas, balanceadas e dietéticas na porta da sua casa todos os dias. 

Nossas caixas saudáveis estão repletas de sabores harmoniosos, preparados com ingredientes de 

primeira classe sob as mais rigorosas condições de higiene. 

O nosso objetivo é, acima de tudo, ensinar-lhe uma alimentação saudável, a comer regularmente em 

determinados intervalos de tempo e assim acelerar o funcionamento do seu metabolismo. Para garantir 

que o menu seja adaptado às suas necessidades, trabalhamos com consultores de nutrição de qualidade 

que supervisionam os clientes durante o plano de dieta. 

O que nós oferecemos? 

• Até 6 refeições por dia nutricional e energeticamente equilibradas 

• Ingredientes frescos e de qualidade 

• Entrega na porta da sua casa ou trabalho 

• Consulta GRATUITA com um nutricionista (ao encomendar caixas para 20 dias ou mais) 

• Pagamento em conta, dinheiro e vale-refeição 

• Caixas de teste (ao encomendar pela primeira vez, as caixas podem ser encomendadas para 1 

dia, 1 semana…) 

• Adaptar o menu ao seu gosto (eliminar ingredientes - peixe, cogumelos, nozes) 

Apenas ingredientes frescos, especiarias e ervas verdes e vegetais frescos da estação são usados para a 

linha Vitalfood. Todas as receitas são revisadas pelo consultor de nutrição líder Petr Havlíček e 

respeitam as tendências dietéticas modernas. Graças ao tratamento térmico de curta duração, os pratos 

Vitalfood mantêm o seu valor nutricional máximo e o seu excelente sabor. 



FIADOR PROFISSIONAL 

Meu nome é Petr Havlíček e tenho lidado com alimentação 

saudável e estilo de vida correto há mais de 20 anos. Para 

Aramark, garanto o programa de alimentação saudável 

Vitalfood. Mas este não é um programa de perda de peso. 

Concebemos uma gama de pratos e produtos Vitalfood 

para que possa comer de forma mais saudável durante o 

dia, mas ao mesmo tempo ganhar a energia de que 

necessita. 

QUANDO E ONDE SEMPRE 

Vitalsnack é uma continuação imaginária do conceito Vitalfood de alimentação saudável e também a 

cooperação com Petr Havlíček. Tudo é baseado em matérias-primas frescas e o valor energético 

recomendado é observado para todos os produtos. Você não encontrará maionese, creme ou 

substitutos em nenhuma receita. Os produtos são fabricados por funcionários treinados exatamente de 

acordo com as receitas aprovadas. 

TAMBÉM É SEM CARNE 

Crocante, fresco e cheio de vitaminas. Nossas especialidades vegetarianas "V-like" são tão variadas e 

saborosas que literalmente todos ficarão encantados com elas. Pratos veganos selecionados não 

contêm produtos de origem animal, como carne, peixe, ovos, laticínios ou mel. 


