Suporta desempenho esportivo
Se você está interessado em uma dieta saudável e um estilo de vida ativo, provavelmente também
pratica alguma atividade esportiva ou, inversamente, pensa em como apoiar o desempenho esportivo
por meio da dieta.
Mesmo com isso, uma dieta saudável o ajudará controlando sua ingestão de energia e fornecendo
micronutrientes valiosos, dos quais os atletas em particular geralmente precisam mais. Os velocistas ou
atletas de equipe apreciarão uma ingestão de carboidratos um pouco maior, enquanto fisiculturistas e
atletas de fitness se beneficiarão de uma maior ingestão de proteínas.
É baseado em resultados
Seus hábitos alimentares atuais o levaram a algum resultado, e talvez com esse resultado na forma de
como você se sente ou parece, você não está tão completamente satisfeito e deseja mudá-lo. Você pode
estar convencido de que está comendo muito saudável, mas ainda não se sente confortável em seu
corpo.
Como uma dieta saudável controla a ingestão de energia, fornece quantidades ideais de micronutrientes
e ajuda você a se sentir e ter uma aparência melhor, você pode não ser tão saudável quanto pensa. O
que exatamente é uma dieta saudável para você?
Levar em consideração os resultados de suas decisões nutricionais e hábitos alimentares pode tornar
muito mais fácil para você tomar melhores decisões no futuro. Ao tentar alterar a composição corporal,
não basta apenas monitorar o peso, mas é muito melhor monitorar outros parâmetros na forma de
circuitos corporais. Para descobrir por que o peso não é um indicador confiável de progresso, leia nosso
artigo Por que o peso mostra um número maior e não é gordura.

A alimentação saudável apoia a saúde física e mental
Apoia a saúde mental e física
Hábitos alimentares mais saudáveis geralmente significam
menos peso, mais energia e menos fadiga durante o dia. Peso
corporal saudável também significa reduzir o risco de muitas
doenças da civilização. A dieta também afeta como nos
sentimos. Já foi demonstrado que alimentos ricos em
probióticos podem ter um efeito positivo na saúde mental. [79] [17-20]
Com imunidade mais forte e suporte da saúde física e mental,
o método Wim Hof ou o próprio endurecimento também pode te ajudar. Se você estiver mais
interessado, leia nosso artigo Como obter uma imunidade mais forte através do endurecimento?
Reduz o risco de doenças da civilização
Uma dieta saudável fornece muitos nutrientes saudáveis e outras substâncias que têm um caráter
protetor e ajudam a prevenir doenças. Isto é especialmente verdadeiro para a fibra e seu efeito positivo
na redução do risco de certos tipos de câncer, especialmente câncer de cólon.

Além disso, uma dieta saudável pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver doenças cardiovasculares
ou resistência à insulina e diabetes tipo 2. Simplesmente melhorando sua dieta, é realmente possível
afetar positivamente sua saúde atual e futura. [2-4] [21-22]

É sustentável a longo prazo para você e para o planeta
Já imaginou comer o mesmo por um ano, dois, cinco ou até dez? Uma alimentação saudável deve ser
sustentável a longo prazo para si e para o nosso planeta, porque já não temos mais. O número de
pessoas que precisam de meios de subsistência está aumentando constantemente no contexto de uma
população crescente, mas a capacidade agrícola é exaustiva. Por isso é preciso pensar um pouco mais
nos alimentos e não desperdiçá-los desnecessariamente.
Na interseção de uma dieta sustentável de longo prazo para nós e para o planeta estão grupos de
alimentos que podem ajudar e fazem parte de toda dieta balanceada. Esses alimentos incluem, por
exemplo, frutas, legumes, batatas, cereais ou leguminosas locais e sazonais.
Como aprender a comer de forma saudável?
Como você pode ver, a dieta tem um enorme impacto em todos os
aspectos de nossas vidas, e quando você adiciona exercícios a uma
dieta saudável, isso literalmente faz maravilhas com você. Ao
mesmo tempo, não é nada difícil, basta ir gradualmente e sem
abordagens extremas. Embora eles prometam o impossível dentro
de dois dias, no máximo, a realidade está em outro lugar.
Segundo a OMS, dietas não saudáveis, juntamente com a falta de atividade física, são o maior risco
global para a saúde humana. Mesmo as recomendações nutricionais mais recentes para os cidadãos dos
EUA para o período 2020-2025, juntamente com as recomendações da OMS, da UE e de muitos outros
países, concordam com vários fatores nutricionais importantes. [14] [23-24]
O que comer e beber menos para ser mais saudável?
No exemplo da pessoa média, cuja ingestão diária é de 2.000 kcal, mostraremos quantos gramas de
componentes individuais de nutrição ela poderia ingerir por dia. Ácidos graxos saturados (gorduras). A
sua receita deve atingir no máximo 10% da receita total de energia. Eles são encontrados
principalmente em produtos de origem animal, como salsichas, manteiga, banha, laticínios gordurosos.
Mas também podemos encontrá-los em fontes vegetais, por exemplo, na forma de gordura de coco.
Ingestão máxima = 22 g
•

•

•

Gorduras trans-insaturadas. Estes devem constituir um máximo de 1% da ingestão total de
energia. São gorduras que geralmente são produzidas industrialmente e sua principal fonte são
as gorduras parcialmente endurecidas, que podem ser facilmente identificadas pela leitura dos
rótulos dos produtos. Sua fonte é principalmente vários tipos de doces. Ingestão máxima = 2,2 g
Açúcares adicionados. De acordo com a recomendação, os açúcares adicionados devem
representar no máximo 10% da ingestão total de energia e a OMS está considerando aumentar
esse limite para até 5% devido a benefícios adicionais à saúde. Ingestão máxima = 50 g e depois
de apertar o limite é de 25 g.
A maioria dos açúcares adicionados estão escondidos em várias limonadas açucaradas, produtos
lácteos ou doces. Se você quiser saber mais sobre açúcares adicionados e calorias líquidas, leia

•

nosso artigo Onde as calorias líquidas se escondem e como essas calorias vazias impedem que
você perca peso?
Sal. A ingestão de sal deve ser inferior a 5 gramas por dia. Esta quantidade corresponde a cerca
de 2 gramas de sódio. Alimentos com um teor de sal relativamente alto incluem frios, queijos,
doces, fast food, batatas fritas, palitos e todas as iguarias salgadas. Reduzir a ingestão de sal
ajuda a prevenir a hipertensão e outras doenças cardiovasculares.

Álcool. Claro, seria ideal não beber álcool, mas limitar seu consumo a cerca de uma cerveja ou "dois"
vinhos por dia é benéfico. Lembre-se de que a abstinência durante a semana e o subsequente "alcançar
o déficit" no fim de semana definitivamente não se aplicam. A ingestão excessiva de álcool está
associada a um maior risco de desenvolver doenças da civilização, incluindo vários tipos de câncer e
doenças cardiovasculares. [25-26]

