
Como organizar sua semana de alimentação 
(mesmo que você trabalhe o dia todo, mesmo que nunca tenha tempo) 

Nutricionista e designer de estilo de vida holístico 
Você já se viu no meio da semana sem ter nada para comer em casa e se pegou pedindo a pizza do 

costume em casa?Ou pegar o frango assado no espeto com batatas? 

Ou talvez para preparar um prato de macarrão com molho de tomate porque a geladeira estava 

chorando porque estava vazia?Eu sou a Dra. Martina Pellegrini, Nutricionista e Designer de Estilo de 

Vida Holístico. 

Neste artigo vou revelar todos os meus segredos para comer 

sempre bem durante a semana, sem se perder todos os dias e 

por horas atrás do fogão. 

Eu entendo bem a sua situação. 

As compras que parecem nunca ser suficientes e a sensação de 

ter que perder muito tempo preparando um jantar. Eu estive lá 

e vi muitas das mulheres que segui. Parece uma coisa pequena, mas acontece que o problema se torna 

uma das causas mais frequentes de abandono de uma dieta. 

Afinal, quem faz você investir todo esse tempo, energia e estresse todos os dias para fazer coisas 

saudáveis e saborosas? 

Talvez você volte cansado do trabalho, tenha mil pendências e só queira relaxar. Percebi que não basta 

ter um plano alimentar ou orientações sobre como se alimentar para poder seguir uma alimentação 

saudável e variada. 

Para mim e para as mulheres que sigo, tive que desenvolver um guia que as ajudasse passo a passo com 

conselhos práticos para superar esse obstáculo. E aqui está para você a coleção de soluções que 

encontrei e que estão literalmente economizando meu tempo (... e a linha!) Tome meia hora de calma, 

um papel, uma caneta e seu diário 

• Desenhe uma tabela: na fila coloque os dias da semana, na coluna as refeições (café da manhã, 

almoço, jantar, lanches). 

• Identifique quais dias da semana você vai comer na cantina/restaurante/pizzaria ou é convidado 

para a casa de alguém e exclua-os da programação. 

• Faça o seu plano de refeições, veja a sua semana e organize os menus básicos das refeições que 

vai precisar de preparar. 

Crie um cardápio diário 

Com base no seu Plano Alimentar, escreva um menu refeição a refeição com base no que você gostaria 

de comer. Palavra-chave: Simplicidade Embora você certamente esteja armado com boas intenções, nós 

sabemos, então a vida agitada dos dias nos impede de nos perdermos muito em detalhes ou coisas 

complicadas. 



Então é melhor escrever coisas como: 
Terça -> Almoço -> frango + berinjela + pão Você vai cozinhar esses pratos antecipadamente de forma 

simples, mas no momento da preparação final destinada ao consumo, você adicionará vários tipos de 

condimentos, molhos, especiarias, ervas aromáticas a gosto e sempre criará pratos saborosos e 

diferentes. 

Neste caso, por exemplo, na própria terça-feira você pode pensar em: 

• Bruschinar o pão no forno, esfregando um pouco de alho e óleo nele 

• refogue o frango em uma panela com leite de coco e curry 

• aqueça as beringelas adicionando salsa fresca 

• Rale legumes no forno com queijo parmesão 

Decida quais serão os cursos básicos para cada refeição 

• Como fonte de carboidratos: Arroz? Quinoa? Emmer? Pão integral? 

• Como fonte de proteína: Frango? Bacalhau? Leguminosas (fonte mista)? Ovos ou claras de ovo? 

• Como fonte de gordura: Azeite extra virgem? Abacate? 

• Como Legumes: Brócolis? Espinafre? Alface? Tomates? Funcho? 

Reúna todos os ingredientes e cozinhe as quantidades que 

você vai precisar ao longo da semana. 

Por exemplo, você pode começar com arroz sem tempero, 

adicionando legumes a ele, incorporando-o em almôndegas, 

comendo pão com abacate ou com ovos. 

Crie menus temáticos para um dia específico da semana 

Por exemplo, quarta-feira para o jantar pode ser a noite de 

peixe assado com batata-doce e legumes e ervas sazonais misturados. 

Preencha a lista de compras 

Aqui está uma lista de exemplo de uma semana típica na qual você pode se inspirar: Comida de longa 

duração 

• azeite extra virgem, vinagre de maçã, sal marinho integral 

• especiarias e ervas aromáticas, caldo de legumes sem glutamato 

• cacau em pó sem açúcar, canela 

• frutos secos (nozes, amêndoas, avelãs, pistácios, etc.) também sob a forma de natas 

• sementes oleaginosas (linho, girassol, cânhamo, gergelim) também na forma de creme 

• vários tipos de farinhas (aveia, grão de bico, coco ...) 

• proteína em pó 

• chocolate amargo 85% min. 

• peixe conservado em vidro e natural (atum, cavala, sardinha) 

• bolachas de centeio 

• bolachas de arroz 



Vegetais e fruta 

 

• cebola, alho 

• limões orgânicos 

• legumes (considere cerca de 250 g por refeição) mesmo congelados 

• frutas da estação (considere cerca de 150-200 g por porção) 

Fontes de carboidratos 

• arroz de todos os tipos (de preferência local, integral) 

• milho, quinoa, trigo sarraceno, teff, espelta, cevada, aveia 

• nhoque de batata 

• macarrão de qualidade 

• batatas, batata doce 

• pão integral, pão de centeio 

Fontes de proteína 

• ovos e clara de ovo 

• carne (branca e vermelha, cortes magros e/ou preferencialmente de agricultura orgânica ou 

pastagem) 

• peixes de todos os tipos, incluindo moluscos e crustáceos (incluindo congelados) 


