
Café da manhã 
O café da manhã é a primeira refeição do dia.Tem a importante tarefa de quebrar o jejum após o 

intervalo da noite e dar-lhe a energia necessária para chegar ao almoço sem colapsos de energia, com 

sensação de saciedade e concentração.O café da manhã ideal é leve e nutritivo, dá energia sem ficar 

nervoso e sem picos e quedas de açúcar no sangue. 

Então NÃO ao leite, café, cereais, tostas, croissants e doces em geral 

Aqui estão três abordagens possíveis de café da manhã na dieta cetogênica.1. Café da manhã com 

bebidaChá verde, café de chicória, infusão de frutos do bosque, leite de amêndoa ou leite de coco (sem 

açúcar), Energy Coffee ou Smart Cappuccino. 

Exemplos de receitas do blog:Cappuccino inteligente com macaCappuccino inteligente com amoras 

pretas e hortelãSAUTÒN Café restrito ao guaranáCappuccino inteligente com óleo de coco e frutas 

vermelhas2.  

Café da manhã Salgado 
Ovos (com gema crua e clara de ovo cozida) + legumes cozidos (sobra do jantar) + gordura (30g de 

manteiga) + sanduíche de tahine (opcional).Outras alternativas: abacate, salmão defumado, bresaola, 

parmesão. 

Exemplos de receitas do blog:Omelete com creme de 

abacateEspianatina com coco e amêndoasTiras de frango, 

laranja e mostardaBolo de abobrinha e limão3. Café da manhã 

docePiadina de linhaça + manteiga (30 g) + mix de frutas 

vermelhas + iogurte dicabra, coco ou amêndoa 

(opcional).Exemplos de receitas do blog: 

Barras proteicas Golden Milk Muffins de Limão e Berry 

MixSuco de cenouraMuffins de cacau e bananaPetiscos e águaDe manhã e à tarde, leve uma garrafa 

térmica comágua morna e/ou faça infusões para hidratar seu corpo. 

Se você está com fome pela manhã ou não consumiu um alimento importantecafé da manhã, aqui 

estão algumas ideias de lanches para levar com você, para beber e comer:     

Garrafa térmica com água quente    Infusões e bebidas (leite de coco ou leite de amêndoa, várias 

infusões, café de chicória)     

Pequenos lanches energéticos: parmesão picado, bresaola, salmão defumado, sementes oleaginosas 

mistas (amêndoas, castanhas de caju, macadâmia, nozes, sementes de abóbora, sementes de girassol), 

frutas vermelhas, morangos ou maçã verde fresca + manteiga ou óleo de coco, pão sírio de sementes ou 

sanduíches com manteiga. 

AlmoçoO almoço deve ser sua refeição mais importante porque a digestão está no auge neste 

momento. 

O almoço SAUTÓN é composto por 3 pratos:    um prato de proteína (carne vermelha ou branca, peixe, 

ovos, parmesão ou queijo de cabra fresco)    legumes levemente cozidos, cerca de 300-400 gramas de 



legumes cozidos no vapor, salteados, assados ou grelhados temperados com azeite extra virgem, limão 

ou vinagre, ghee    gorduras saudáveis, 30-40 gr. de manteiga orgânica ou ghee ou azeite extra virgem 

ou óleo de coco. 

Exemplos de receitas do blog:Ensopado de carne com cogumelos + Salada de amêndoas salteadasPeito 

de frango com mostarda e alecrim + Brócolis com manteiga e vinagre balsâmicoFiletes de dourada ao 

molho de laranja, manteiga e ervas aromáticas + Abobrinha gratinada. 

Omelete de espinafre + couve-flor assadaEstes são alguns exemplos de um almoço de dieta cetogênica 

balanceada e saciante: lembre-se de alternar entre diferentes fontes de proteína. Jantar leveO objetivo 

é chegar ao jantar cheio e bem alimentado para que seu jantar seja frugal e leve.Dessa forma, o sono e a 

desintoxicação à noite não são perturbados pela digestão e pela manhã você acorda cheio de energia e 

bem descansado. 

O jantar SAUTÒN é composto por:    um primeiro prato de legumes: por exemplo, uma sopa ou um 

caldo de carne    um segundo prato de legumes acompanhado por uma pequena porção de sementes 

oleaginosas (se desejar)    uma porção de gorduras saudáveis mais leve que o almoço (cerca de 20 

gr.)Exemplos de receitas do blog: 

Caldo de galinhaSopa quente de espinafre e cocoSopa com alga wakame 
Radicchio salteado com pinhõesSopa tailandesa de cocoAcelga suíça salteada com azeitonasLegumes de 

coco gratinadoPode compor o seu jantar de uma forma totalmente pessoal de acordo com o seu grau de 

apetite.O ideal é jantar cedo (idealmente às 18h, no máximo 19h) e, se você estiver bem saciado no 

almoço, até uma simples porção de vegetais com gorduras pode ser suficiente para chegar lá no dia 

seguinte . 

Dieta cetogênica e as diferentes abordagens low-carb 

Dieta cetogênica e as diferentes abordagens de baixo 

carboidrato"Low-carb" é uma definição genérica que se refere a uma 

dieta pobre em carboidratos e rica em gordura.Vamos ver quais são 

as diferentes abordagens para um estilo de vida com pouco 

carboidrato. 

A dieta cetogênicaA dieta cetogênica visa obter pelo menos 70% de 

suas calorias diárias de gordura, 20% de proteína e os 10% restantes 

(ou menos) de carboidratos.Acelera a troca de combustível e a perda 

de peso, mas não é adequado a longo prazo. 

A dieta padrão de baixo carboidratoAqui temos cerca de 60% das calorias provenientes de gorduras, 

20% de proteínas e 20% de carboidratos.É focado principalmente na perda de peso e, portanto, não é 

adequado para adoção para sempre e não considera o estado geral de saúde. 


