
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO ALIMENTAR: ADULTOS 

Orientações Gerais 

 Ingerir no mínimo 2 litros de água por dia; 

 Realizar no mínimo três vezes por semana uma atividade física;  

 Evitar o consumo de açúcar refinado, refrigerantes e frituras;  

 Realizar refeições em um intervalo de no máximo 3 horas;  

 Buscar realizar suas refeições com calma e tempo; 

 Evitar o consumo de salsicha, presunto, paio, linguiça, blanquet de peru ou peito de peru, 

hambúrguer; 

 

Café Da Manhã: 

2 bananas pequenas com 1 colher de sopa de farelo de aveia OU 1 banana da terra com 1 

ponta de faca de manteiga OU 1 pedaço pequeno de batata doce ou aipim ou inhame OU 2 

fatias de pão integral + 1 fatia de queijo (minas ou prato ou ricota) + 100 ml de café com 1 colher 

de chá de açúcar mascavo ou branco (usar bem pouco do açúcar) OU 200 ml de suco de fruta 

 

Lanche da Manhã  

 

1 fruta (olhar na lista de substituição as quantidades) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Almoço E Jantar 

Montar o prato conforme as indicações abaixo: 

 5 porções de legumes crus ou refogados que correspondem à 1/2 prato bem servido de 

legumes variados (1 colher de sopa de semente de chia) 

(Brócolis, berinjela, tomate, vagem, couve-flor, cenoura, beterraba, chuchu, abobrinha, pepino, 

pimentão, jiló, couve- manteiga, quiabo, alcachofra, abóbora) 

 Folhas verdes a vontade: Temperar salada com limão, 1 fio generoso de azeite (não 

usar molhos e se adicionar sal coloque o mínimo possível). 

Você Deverá Ingerir 1 Porção de Cada Grupo Abaixo 

(OLHAR LISTA DE SUBSTITUIÇÃO!!) 

 1 porção do grupo de proteína que corresponde à escolha de 1 das opções abaixo 

(escolher um dos itens) - 1 PEDAÇO DA PALMA DA MÃO COM OS DEDOS: 

o 1 filé de frango grelhado 

o 1 Coxa ou sobrecoxa (sem pele) 

o 1 filé de tilápia 

o 1 filé linguado 

o Patinho moído (1 COLHER DE ARROZ CHEIA) 

o Lombo cozido 

o Merluza ou badejo 

 1 porção de carboidratos que correspondem à 5 colheres de sopa: 

o Arroz integral 

o Macarrão integral (2 pegadores cheios) 

o Arroz branco (adicionar brócolis ou cenoura em pedaços menores)  

o Usar feijão, lentilhas ou ervilha (1 concha cheia) 

o Suco de fruta (200 ml) OU 1 quota de fruta 

Lanche da Tarde 
 

2 fatias de pão integral OU 1 pedaço de batata doce ou aipim ou inhame com 2 fatias de queijos 

OU 1 ovo mexido OU 1 pedaço de frango grelhado ou desfiado + alface e tomates + 300 ml de 

suco de fruta OU 100 ml de café com pouco açúcar + 1 maçã vermelha ou pera OU 2 rodelas 

de abacaxi OU 1 banana OU 1 fatia de melão 


