
Menu à base de peixe 
Café da manhã: 1 laranja; 30 g de salmão fumado; 30 g de pão de centeio; 1 iogurte fresco com baixo 

teor de gordura.- Snacks: 1 maçã e 5 nozes a meio da manhã; 1 pêra e 1 iogurte fresco com baixo teor 

de gordura no meio da tarde. 

Almoço: 60 g de massa al dente coberta com atum (80 g), tomate, anchovas (2 filés) e 2 colheres de chá 

de óleo de linhaça.- Jantar: 150 g de espadarte grelhado; 50 g de pão integral e uma salada de radicchio. 

Cardápio de carnes- Café da manhã: 1 toranja rosa; 50 g de peito de peru; 1 iogurte fresco e com baixo 

teor de gordura; 30 g de pão kamut.- Snacks: 1 fatia de pão torrado integral e 1 fatia de fiambre a meio 

da manhã; 70 g de ricota com 2 colheres de chá de cacau sem açúcar como lanche. 

 Almoço: 150 g de frango assado; 1 laranja; 30 g de pão integral; 5 amêndoas.- Jantar: 40 g de presunto 

cru; 50 g de mussarela; 50 g de pão integral; 100 gr de ananás.Menu vegetariano- Café da manhã: 150 g 

de tofu grelhado; 1 maçã; 1 copo de leite; 30 g de pão kamut. 

Snacks: 1 pera e 20 g de parmesão a meio da manhã; 2 biscoitos de 

aveia e uma xícara de latte macchiato no meio da tarde.- Almoço: 1 

hambúrguer de soja; 50 g de pão de centeio; uma salada de repolho.- 

Jantar: 60 g de arroz selvagem temperado com molho de soja; 1 laranja 

sanguínea. Uma dieta balanceada semanal é importante para manter a 

alta concentração de estudo.  

Comer bem (e alimentação saudável) é uma das regras básicas para 

memorizar noções e dar o melhor de si nas apresentações 

universitárias. 

Mas quais são as características de um bom cardápio semanal e quais 

os cuidados a seguir para fortalecer seu cérebro através da 

alimentação?Neste guia da Universidade Niccolò Cusano, contaremos 

tudo o que você precisa saber para seguir uma boa dieta, escolher as 

combinações certas e aumentar sua memória para estudar melhor. 

 Se você estiver pronto, vamos começar imediatamente 
O que você precisa saber sobre como comer bem seguindo a dieta mediterrâneaDe acordo com muitos 

nutricionistas, as diretrizes sugeridas pela dieta mediterrânea são úteis para obter todos os nutrientes 

necessários para uma dieta semanal equilibrada.Na base, uma alimentação que privilegia a fruta e os 

legumes, sem renunciar às proteínas de origem animal mas limitando o seu consumo e apostando 

sobretudo no peixe.  

Além desses pilares, para melhorar sua eficiência no estudo é bom cortar os açúcares, manter sempre 

uma boa hidratação e exercícios.Vejamos agora todos os cuidados a seguir para fazer uma dieta 

mediterrânea semanal.LEIA TAMBÉM - Aumente a energia vital: 7 dicas úteis a seguirdieta 

mediterrânea. 

Dieta mediterrânea: o que é? 



A dieta mediterrânea, Patrimônio da Humanidade, é um dos símbolos da nutrição italiana, sinônimo de 

atenção à saúde e alimentação equilibrada.Esse tipo de dieta favorece o consumo de frutas, verduras, 

peixes e carnes brancas, sem abrir mão também de carboidratos como pães e massas. 

 As duas regras essenciais desse modelo alimentar são variedade e completude: é bom comer um pouco 

de tudo, muitas vezes variando a dieta e fazendo refeições completas.Em geral, uma dieta semanal 

saudável e equilibrada envolve um consumo diário de:     

• 5 porções de frutas e legumes     

• 2 - 3 porções de gorduras vegetais, como azeite   

• 1-2 porções de proteína, como carne branca, peixe ou ovos     

• Máximo de uma porção de carboidratos simples, como açúcares e doces     

• 4 porções de carboidratos complexos, como pão, massas e cereais 

No entanto, se você está pensando em estruturar uma dieta semanal balanceada para perda de peso, 

alguns nutricionistas podem sugerir a redução de carboidratos.  

Claramente, esta é uma avaliação que apenas um profissional pode fazer: dietas caseiras podem fazer 

mais mal do que bem.Alimentos que são bons para estudarUma dieta saudável para um aluno envolve a 

ingestão de certos alimentos, que contêm substâncias úteis para fortalecer a memória e a concentração.  

Aqui está o que não pode faltar no seu plano de 

refeições:    
 Grãos integrais: graças ao seu poder saciante e alto teor 

de fibras, os grãos integrais são capazes de neutralizar o 

peso pós-almoço, o que pode impedir a concentração 

necessária para estudar;    Peixe: com a contribuição do 

ômega 3 (os ácidos graxos necessários para uma boa 

atividade dos neurônios) o peixe é essencial para a 

alimentação do estudante universitário;     

Aveia: contendo no seu interior vitaminas do grupo B, 

nomeadamente a B1 (substância que intervém nos processos do sistema nervoso), a aveia é outro 

alimento indispensável para o aluno, para consumir ao pequeno-almoço ou ao lanche, acompanhado de 

um copo de leite ou iogurte;    

1. Legumes: alimentos como lentilhas, grão de bico e feijão ajudam nosso cérebro a funcionar 

melhor, graças à contribuição das proteínas vegetais.  

2. Entre outras coisas, também contêm ácido fólico, muito útil para a memória;     

3. Frutas secas: energéticas e nutritivas, as frutas secas são indispensáveis na mesa do aluno.  

Amêndoas, pistaches e nozes são ricos em ácidos graxos, o combustível por excelência de nossas células 

cerebrais;    Frutas e legumes: para aumentar a memória, consuma brócolis, repolho e couve de 

Bruxelas, pois contêm vitaminas, antioxidantes e até lignanas, essenciais para um melhor 

funcionamento do cérebro. O espinafre, devido ao seu teor de ácido fólico, e as maçãs, a serem 

consumidas estritamente com a casca, também são úteis para melhorar seu desempenho no estudo. 


