
Alimentação saudável, ou como começar a comer saudável 
• Para a República Checa por preço 

• Para a República Checa de acordo com a velocidade 

• No exterior por preço 

• Eles vão para a velocidade de acordo com a velocidade 

Decidiu que quer começar a comer melhor e de forma mais 

saudável? Para ajudá-lo a comer de forma saudável e cuidar tão 

bem do seu corpo, temos um artigo abrangente sobre como 

comer de forma saudável. Mais de 10 dicas e truques para ajudá-

lo a decidir para onde ir a seguir. 

Como começar a comer de forma saudável? 

Não cabe no jeans que você comprou há alguns meses? Você deixa de ser feliz com seu personagem? 

Então você definitivamente acha que tem que mudar alguma coisa. "Algo" significa um menu, por 

exemplo. Você não vai perder peso sem uma dieta saudável. Você pode corroer a condição do seu 

corpo. Se você decidir mudar seu estilo de vida, não espere por nada e comece agora. É o mais 

importante. Não sabe como começar a comer de forma saudável? Nós trazemos-lhe alguns conselhos! 

Como você está comendo agora? 
O primeiro passo pode surpreendê-lo - ainda não é uma mudança. Em primeiro lugar, você precisa 

descobrir quais são seus hábitos alimentares atuais e escolhas alimentares. Portanto, tente escrever 

tudo o que você come e bebe por cerca de uma semana. Especifique pelo menos o horário de consumo 

do alimento que comeu e tente pelo menos estimar a quantidade de cada alimento. Escreva tudo 

melhor na hora de consumir - então caçar em mente o que você comeu e bebeu ao longo do dia não é o 

ideal 

Fase preparatória 

Vamos começar com alguns números. A ingestão média diária de energia para homens deve ser de cerca 

de 2000 Kcal, para mulheres 1800 Kcal. Essa ingestão de energia é rica o suficiente para “sobreviver.” O 

problema é que a maioria de nós excede esse limite muitas vezes. Você não acredita? 

Tente anotar tudo o que você come e bebe todos os dias durante uma semana. Realmente tudo - até 

aquele snicker ou café gelado com sorvete. Em seguida, olhe para as tabelas de calorias. A maioria de 

vocês descobrirá algo importante - você excederá a ingestão diária recomendada de calorias muitas 

vezes. Às vezes, até mesmo uma refeição é suficiente! 

Quando você tiver tudo escrito honestamente, destaque todos os junk food na lista. Tente se perguntar 

se você não pode substituí-los por uma opção mais saudável ou omiti-los completamente. Será tudo 

sobre a sua vontade. Vai te ajudar muito se você definir alguma regularidade na sua alimentação – 

minimizando assim o “risco” de comer demais. Mas se precisar de conselhos sobre o caminho para uma 

alimentação saudável, não tenha medo de recorrer a um nutricionista. 

O que tentar eliminar ou eliminar da dieta? 



Agora vamos ver como um indivíduo deve abordar sua dieta e no que se concentrar se quiser comer de 

forma mais saudável. Gorduras (ácidos graxos saturados) - neste caso, nossa dieta deve conter de 8 a 

12% da ingestão total. Podemos encontrá-los na manteiga, 

banha, laticínios ou produtos de origem animal. A ingestão não 

deve exceder 22 - 24 g. 

Gorduras trans-insaturadas - a ingestão máxima na dieta não 

deve exceder 1% da ingestão total de energia. Por que essas 

gorduras? É uma matéria-prima que é produzida industrialmente 

- ou seja, passa por processamento e nosso corpo historicamente 

não tem renda própria. Falamos, por exemplo, de salgadinhos 

fritos, balas e doces e muito mais. 

Açúcares (não naturais nos alimentos) - os chamados açúcares adicionados. Você sabia que a ingestão 

de açúcar deve estar na faixa de 5-10% de acordo com a OMS. Em termos de então falamos sobre a 

ingestão de 50 - 25 g de açúcar. Você pode encontrá-los em bolos doces, limonadas açucaradas, 

produtos lácteos ou pastas e geleias açucaradas. Em suma, são calorias vazias que podem e impedem 

que você perca peso. 

Sal - pode ser uma loucura, mas tente economizar sal. A ingestão diária não deve exceder 5 g de sal por 

dia. Se falamos de alimentos que contêm uma alta proporção de sal, incluímos queijo, bolos, batatas 

fritas e palitos, salsichas, incl. salsichas, geralmente em iguarias salgadas. 

Álcool - tente limitar sua ingestão. Entregar-se a uma cerveja ou duas deci de vinho não é prejudicial. No 

entanto, estamos falando de receber pequenas doses regularmente. Não que vamos recuperar o déficit 

neste fim de semana. 

Você pode pensar em outras dicas e truques para evitar. Escreva para nós. 
Fornecer quantidades ideais de nutrientes 

É necessário dizer desde o início - a comida não é uma fonte "comum" de energia. Graças à dieta, 

podemos complementar efetivamente várias vitaminas, minerais e substâncias biologicamente ativas, 

que realizam várias tarefas importantes no corpo. Cada refeição tem uma certa densidade nutricional - 

em suma, o conteúdo de energia, micronutrientes e substâncias geralmente ativas. É necessário 

encontrar um equilíbrio entre energia e densidade nutricional. Ou seja, pelo que o alimento dado - 

matéria-prima nos trará. 

Todo mundo precisa ter energia e micronutrientes em sua dieta. Basta pensar um pouco no valor 

nutricional e energético dos alimentos. E basta, com base nestas informações, escolher, compilar uma 

dieta e comer em geral. 

E agora especificamente - vamos olhar em detalhes juntos, um pouco mais pessoalmente, então espero 

que você não esteja bravo por irmos cutucar. Afinal, nessas poucas linhas já nos conhecemos. 

Limite de açúcar - doces, bolos e limonadas 

 Tudo isso são apenas calorias extras. Esses 2-3 donuts para um lanche e um pouco de café vienense 

aumentarão rapidamente sua ingestão calórica. Mão no coração - mesmo esses donuts não vão 



realmente satisfazê-lo. Olhe deliberadamente para as tabelas de calorias e procure uma variedade de 

doces nelas, o resultado irá surpreendê-lo desagradavelmente. 

 Este é o mesmo caso com chocolate e confeitaria. Açúcar sozinho, sem nutrientes de qualidade. 

Quando você tem um trabalho sedentário, os quilos sobem uma alegria. O mesmo vale para limonadas 

açucaradas. Você sabia que um litro dessa limonada costuma ter mais de 400 Kcal? Quanto você bebe 

por dia? Diga pare de açúcar. Você pode substituí-lo por algo mais saudável - como frutas! Eu 

recomendo maçã, uvas, morangos ou laranja. E com o tempo, você descobrirá que são ótimos 

ingredientes para smoothies. 

Diga adeus às batatas fritas e iguarias salgadas 

Você já ouviu de alguém que batatas fritas são viciantes? Isso é o que ele estava dizendo a verdade. 

Batatas fritas são uma combinação de carboidratos, gorduras e muito sal, o que é uma combinação 

realmente viciante - quando você come batatas fritas, seu corpo libera um "hormônio da felicidade", 

que literalmente força você a comer mais e mais. Se você os tiver na despensa, jogue-os fora 

imediatamente. Se você não consegue se imaginar assistindo a um filme sem batatas fritas, faça batatas 

fritas caseiras de vegetais. Ou jogue o grão de bico no forno por um tempo - tem um sabor divino e é 

saudável! 


