
A dieta paleoObtém cerca de 40% de gordura, 30% de proteína e 30% 

de carboidratos 
Baseia-se na ideia de comer apenas o que nossos ancestrais comiam, evitando alimentos manipulados 

como alimentos amiláceos, leite e derivados, doces.No entanto, envolve muita proteína, muito peixe, 

muita fruta e alimentos ricos em amido, como batatas. 

• A dieta SAUTÓN RestartOs nutrientes estão distribuídos em aproximadamente 50% das 

gorduras, 20% das proteínas e 30% dos vegetais. 

• É uma dieta cetogênica adequada para extinguir a inflamação, purificar o corpo e reequilibrar 

todos os sistemas. 

• A dieta SAUTÓN RelaxÉ a dieta de manutenção, adequada para o longo prazo. 

Proporciona um aporte equilibrado de nutrientes com 50% de gordura, 15% de proteína, 20% de 

vegetais e 15% de hidratos de carbono e fruta de baixo impacto glicémico.Dieta cetogênica: como se 

tornar um queimador de gordura?Com todos esses exemplos de dieta cetogênica, você pode se 

transformar em um queimador de gordura. 

A mudança de um combustível para outro geralmente ocorre rapidamente, cerca de 

algumas semanas. 
Este período de transição também é acompanhado por uma fase de purificação profunda, que pode 

envolver alguns efeitos colaterais, incômodos, mas temporários. 

Os três passos para entrar em cetoseOs passos para mudar 

para a dieta cetogênica são simples e devem ser praticados 

de forma consistente:    elimina açúcares refinados e 

carboidratos, então PARE de farinhas, cereais, açúcares e 

adoçantes, mesmo os naturais (incluindo mel e frutas) e 

tudo o que os contém.     

Introduza boas quantidades de gorduras saudáveis em suas 

refeições principais todos os dias, o que deve incluir 

proteínas frescas de boa qualidade e vegetais levemente 

cozidos    beba pelo menos dois litros de água quente entre as refeições, ainda mais durante a estação 

quente, se já tiver uma certa idade e se for uma mulher no limiar ou já na menopausa. 

1. Depois de atingir o estado de cetose nutricional, você também pode reintroduzir 

ocasionalmente os alimentos eliminados no início em pequenas quantidades. 

2. A Abordagem SAUTÓN foi criada para ajudá-lo a trazer a dieta cetogênica para sua vida de 

forma gradual, em pequenos passos e sem privações desnecessárias e frustrantes. 

Dieta cetogênica: os principais efeitos colaterais e como superá-los 

Os efeitos colaterais que ocorrem na fase de transição para a dieta cetogênica podem variar de pessoa 

para pessoa e não necessariamente todos ocorrem.Por mais irritantes que sejam, eles são temporários e 

existem algumas estratégias que você pode adotar para mitigá-los:     



Desidratação: quando trocamos de combustível, os rins começam a lidar com o sódio de forma 

diferente. Isso faz com que maiores quantidades de água e eletrólitos sejam eliminadas    náuseas: como 

você não está acostumado a consumir gorduras, aumentar seu consumo pode fazer com que você se 

sinta enjoado    névoa mental: o cérebro não pode usar diretamente os ácidos graxos como fonte de 

energia, mas pode queimar cetonas.  

Nos primeiros dias, o cérebro ainda depende do açúcar e apenas uma pequena parte da energia é 

fornecida pelas cetonas.  

Com o passar dos dias, a proporção se inverte e seu cérebro usa cetonas como sua principal fonte e não 

mais açúcares.    cãibras musculares: este é um sintoma muito comum quando o metabolismo dos 

eletrólitos muda    cansaço: é o distúrbio mais comum típico da primeira fase.  

Você pode compensar essa falta de energia usando 

superalimentos    palpitações: normalmente estão associadas à 

desidratação e perda de eletrólitos    constipação: beba 

constantemente, aumente os vegetais e adicione mais fibras, 

gorduras saudáveis e alimentos fermentadosConclusãoAgora que 

você tem um exemplo de dieta cetogênica com cardápio 

completo para o dia, pode começar a experimentar sem medo de 

errar. 

Dê uma dica das receitas de exemplo que mostrei neste artigo para encontrar outras receitas 

semelhantes, com as quais compor seu menu cetogênico personalizado. 

Ou clique aqui para baixar um exemplo completo de cardápio diário, para queimar gordura e 

rejuvenescer corpo e mente.Inclui não só uma ingestão variada e equilibrada de proteínas, com muitas 

receitas rápidas e saborosas, mas também gorduras saudáveis e vegetais cozinhados para viver em 

forma e saudável sem esforço, como ensina a Abordagem SAUTÓN. 

Está disponível em 4 versões: onívora, vegetariana, pescetariana e vegana 
Fique atento ao índice glicêmico!Quando os carboidratos são introduzidos no organismo através da 

dieta, provoca um aumento da glicose (açúcar) no sangue; para compensar esse aumento, o pâncreas 

secreta um hormônio, a insulina, que reduz o açúcar no sangue e estimula o armazenamento de 

suprimentos (como células de gordura). 

O potencial "glicêmico" de um carboidrato, ou seja, sua capacidade de induzir a produção de insulina 

como reação à sua ingestão, é medido com o "índice glicêmico" (IG). Quanto maior o índice glicêmico de 

um alimento, maior a quantidade de insulina produzida.  

Tal alimento aumenta o risco de acumular gordura, mas também de se tornar diabético.  

Frutas e hortaliças são geralmente caracterizadas por um índice glicêmico médio ou baixo, enquanto 

pães, massas, cereais em geral e amidos possuem um índice alto, principalmente se refinados, ou seja, 

desprovidos de sua fibra natural.  

Saber escolher e combinar os alimentos com base no índice glicêmico ajuda a prevenir a hiperglicemia e 

o ganho de peso.  



Saiba como fazer isso conosco 
Nozes, peixe e azeite: as melhores fontes de gorduras saudáveisEliminar as gorduras da dieta é um erro 

grave, pois elas contribuem para a absorção de menos açúcar. O melhor para trazer para a mesa? As de 

frutas oleosas, peixes e azeite extra virgem e linho, que também têm funções protetoras do coração, 

cérebro e sistema nervoso. 

As proteínas mais adequadas para superar o excesso de peso e reduzir o risco de diabetes 

As proteínas mais indicadas para quem tende a ter níveis elevados de 

açúcar no sangue são as contidas em peixes, peru, frango, clara de 

ovo e tofu, pois as gorduras saturadas (prejudiciais ao coração e ao 

cérebro) que as acompanham são poucas ou nenhuma.  

1. efeito das proteínas é estimular o glucagon, um hormônio 

que permite que a gordura armazenada seja queimada. 

2. efeito do glucagon é fazer com que o fígado libere açúcar na 

corrente sanguínea para que possa ser usado como 

combustível para atividades físicas (e, assim, eliminá-lo!). 

Como construir seu menu diário de baixo IG.Três exemplos práticosDurante duas semanas, adote nossos 

três menus rotativos ou crie outros com base nos exemplos propostos. Além de perder peso, você 

manterá seu índice glicêmico (IG) sob controle. 


