
A comida reconfortante que não pode faltar em todas as estações é a 

sopa quente ou fria.  
E, por exemplo, uma sopa de feijão com torradas também se torna um prato completo realmente 

delicioso. Para cozinhá-lo você só precisa de feijão, aipo, cenoura, cebola, tomate, óleo e 

parmesão.Entre os primeiros pratos à base de massas integrais, o fusilli com creme de pimenta é 

candidato a ser o prato preferido do menu semanal de toda a família!  

Pimenta, amêndoas, manjericão, sal, pimenta e óleo criam um molho super saboroso e 

cremoso 
Para não exagerar na carne, aqui está um segundo prato vegetariano leve, proteico e altamente 

digerível: almôndegas de milho com molho de tofu. Graças à abóbora e às abobrinhas, as crianças 

também gostam delas! 

Por fim, um único prato fresco e saciante que cheira a mar: a salada de aveia com alcachofras e lulas 

que se torna relâmpago se utilizar aveia pré-cozida que cozinha em 15 minutos em vez de 1 

hora.Exemplo de um menu semanal de almoço e jantarPor fim, aqui estão algumas ideias para construir 

um cardápio semanal equilibrado para toda a família sem tédio: sem papel e caneta, ou o tablet em 

modo bloco de notas.     

• Segunda-feira: ao almoço, massa integral com legumes. Para o jantar, creme de grão de bico e 

espinafres salteados.    

• Terça-feira: ao almoço, salada de cevada e legumes da horta. 

• Para o jantar, robalo assado com batatas.    Quarta-feira: ao almoço, salada com ovos cozidos e 

pão integral.  

• Para o jantar, tempeh com legumes da estação.     

Quinta-feira: para o almoço, arroz basmati com homus de 

grão de bico e acompanhamento de legumes. Para o jantar, 

sopa de legumes com parmesão e pão integral.    Sexta-feira: 

Salada Caesar para o almoço. Para o jantar, sopa sazonal e 

legumes cozidos no vapor da horta.    Sábado: para o almoço, 

pizza integral com molho de tomate e legumes grelhados.  

Para o jantar, salada com abacate e camarão.     

Domingo: para o almoço, massa e feijão ou massa e grão de 

bico. Para o jantar, gaspacho com pão integral e ricota 

assada. Abordagem alimentar holísticaA nutrição holística é 

uma filosofia de nutrição natural que contempla o consumo de alimentos o mais próximo possível do 

estado natural, para obter dele uma vantajosa harmonia psicofísica.  

A abordagem dietética holística considera a saúde como um fator multidimensional, composto pelo 

corpo físico, químico, mental, emocional e espiritual.nutrição holística abordagem alimentar holísticaA 

vida agitada muitas vezes leva a desembrulhar um pacote de batatas fritas, comprar comida congelada 

ou comer para levar. 



• Esse tipo de praticidade reduz o tempo, mas não é indicado para a saúde que precisa de 

refeições frescas. 

• Somos o que comemos, a saúde depende das nossas escolhas diárias: a abordagem alimentar 

holística baseia-se na consciência que abraça corpo, mente e alma. 

O termo holismo se traduz em 'todo', 'todo': referindo-se à nutrição, corresponde a uma abordagem 

que considera a pessoa como um todo (corpo, mente e alma), visando não apenas seu sistema digestivo, 

mas o equilíbrio psicofísico total.  

A nutrição holística baseia-se na ingestão de alimentos saudáveis, naturais, orgânicos e cultivados 

localmente, integrais, não processados ou refinados.O que significa uma abordagem dietética holística: 

saúde e equilíbrioUma alimentação baseada num esquema holístico, equilibrado e natural é uma grande 

aliada do bem-estar psicofísico.  

Melhora a aparência, o humor, os estados psíquicos e emocionais, torna você mais eficiente no 

trabalho e nas atividades diárias, mais em harmonia com os outros e consigo mesmo. 

Claro, não é apenas mais uma dieta para perder peso: é uma verdadeira escolha de vida através da 

seleção de alimentos que ajudam o corpo a produzir a energia necessária, não a intoxicar o corpo. 

Especialistas dizem que a abordagem dietética holística permite que você obtenha o controle total de 

seu estado emocional com o resultado de reduzir a insônia, o estresse, as dores de cabeça crônicas.Além 

de manter a linha, a nutrição holística ajuda a prevenir doenças, fortalece o sistema imunológico, reduz 

o colesterol e a pressão arterial, regula os níveis de açúcar no sangue, melhora o tom e a textura da 

pele. 

Para seguir essa dieta, você precisa conhecer os valores nutricionais dos alimentos, saber quais são 

saudáveis.Cada alimento afeta não apenas o sistema digestivo, mas também a química do sangue: pode 

melhorar (ou danificar) o corpo alterando o estado psicoemocional. 

Os princípios da abordagem alimentar holística 
A abordagem dietética holística é baseada no princípio de que não existe uma dieta única para cada 

indivíduo: ela fornece as ferramentas que cada um de nós precisa, educando sobre o que pode causar 

problemas psicofísicos. 

A nutrição holística vai além da dieta clássica: é 

um estilo de vida, um modelo personalizado 

diferente dos habituais planos alimentares de 

tamanho único que funcionam a curto prazo, mas 

não são sustentáveis a longo prazo.De acordo com 

a filosofia holística, a comida não é apenas 

combustível, mas também remédio para o corpo. 

1. Não sugere uma dieta vegetariana ou 

vegana: todos os alimentos são permitidos 

sob certas condições. 



2. Acreditar, como muitos, que somos o que comemos, que não só a alimentação pode prevenir 

doenças, mas também pode ser essencial para adquirir um equilíbrio psicofísico para ajudar no 

dia a dia. 

3. Obviamente esta abordagem da nutrição não considera diretamente as especificidades em 

termos de segurança alimentar de um alimento, mas que são dadas como pré-requisito no 

mercado. 

Tipos de nutrição holísticaExistem muitas escolas de pensamento relacionadas à nutrição holística, todas 

unidas por um princípio fundamental: conhecer os ingredientes e elementos contidos nos alimentos, 

como esses elementos interagem (física e quimicamente) com tudo o que compõe nosso organismo 

(células, hormônios, enzimas, etc.) para escolher as substâncias benéficas a serem tomadas.Aqui estão 

alguns tipos de nutrição holística:     

• Nutrição ayurvédica;     

• Comida crua;     

• Dieta Macrobiótica;     

• nutrição judaica;     

• Dieta mediterrânea;     

• Dieta vegetariana;     

• Poder Dissociado;     

• Dieta vegana;     

• Dieta Proteica;     

• Dieta Cetogênica. 


