
As dietas tradicionais muitas vezes se limitam a cuidar do aspecto 

nutricional da dieta 
Negligenciando o aspecto psicológico da pessoa que a seguirá: justamente o oposto da dieta holística, 

que, por outro lado, dá a máxima importância ao psiquismo .  

• De acordo com a disciplina holística, para eliminar problemas de peso e distúrbios alimentares, 

é preciso superar a insegurança das pessoas com excesso de peso, tentando entender por que 

comem demais e mal 

• .Para dar este primeiro passo para a perda de peso é necessário manter um diário alimentar 

onde anotar o que come, em que quantidade e a que horas do dia, de forma a verificar o 

orçamento calórico diário e a relação entre alimentação e condições de saúde. alma. 

Este tipo de investigação é realizado por nutricionistas que defendem a prática holística, mas se tiver 

uma força de vontade particular também pode fazê-lo sozinho, sobretudo para perceber quais os 

estados de espírito e momentos que o levam a comer mais e pior. 

A dieta holística não propõe regimes excessivamente baixos 

em calorias, pois, caso contrário, o metabolismo reagiria 

queimando menos gordura; as ementas desta dieta incluem 

cerca de 2000 calorias por dia, distribuídas entre um farto 

pequeno-almoço, um almoço pensado para sustentar o corpo 

ao longo do dia e um jantar leve. 

Algumas orientações também devem ser seguidas para 

promover a perda de peso, como: consumir uma quantidade 

razoável de cereais para que o fígado e o intestino funcionem 

bem, comer muitos vegetais, mesmo cozidos, desde que sejam preparados rapidamente para não a 

perder seus princípios nutricionais, prefira frutas da estação, pois é capaz de reequilibrar a acidez dos 

tecidos e, portanto, evitar intoxicações.  

Tome duas colheres de sementes de girassol, pois ajudam a combater os radicais livres e processos 

inflamatórios; beba bastante água entre as refeições e, por fim, evite ao máximo o consumo de 

alimentos refinados e enlatados. 

Diário semanal de alimentação saudável 
14/10/2021Alimentação saudável semanalmenteDieta semanal saudável: Para um corpo e uma mente 

superiores você deve comer um pouco de tudo. A nutrição adequada é a base de um estilo de vida 

saudável, visando melhorar e manter o bem-estar físico (também graças a um pouco de atividade diária) 

e o bem-estar mental a longo prazo. 

Dieta não significa passar fome ou perder peso. Este termo, aliás, usado tanto quanto se teme, na 

verdade significa “regime/estilo de vida” e este é justamente o objetivo a ser alcançado para se manter 

realmente bem, por muito tempo.Siga a dieta completa proposta pelo MAM-e.it dia a dia:1.DIETA: 

Adeus quilos extras, o diário para uma dieta saudável! 



Diário de um dia de alimentação 23. Diário de um dia de alimentação 34. Diário de nutrição dia 45. 
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 Diário de alimentação dia 1112. Diário de um dia de alimentação 12Ou, SAIBA O QUE COMER 

DURANTE A SEMANAAlimentação saudávelFrutas e legumes da época 

Durante a semana, não pode faltar:    frutas e nozes (pelo menos duas frutas por dia) cheio de vitaminas    

legumes / legumes da época    peixe    carne (vermelha de preferência uma vez por semana)    ovos 

(máximo 4 por semana)    leguminosas e cereaisNenhum alimento faz milagres, mas abacaxi, pimenta, 

café, gengibre e chá verde, se incluídos regularmente na dieta diária, podem atuar como verdadeiros 

queimadores de gordura naturais.  

Obviamente é necessário verificar se eles são adequados para o nosso corpo por um nutricionista. 

CONSELHOS PARA UM MENU SEMANAL COMPLETO:Esta é uma ideia de menu, é sempre melhor, no 

entanto, entrar em contato com um especialista apenas para entender por onde começar.Pequena 

premissa para dosar o sal, o açúcar (melhor um pouco de mel) e os diversos condimentos (prefira 

especiarias).  

Recomenda-se usar uma colher de sopa de óleo cru com uma refeição. 
Ideias para uma alimentação saudávelSegunda-feira: frutas frescas e iogurte desnatado no café da 

manhã; lanche de pão integral com uma fina camada de geléia; para o almoço macarrão integral com 

legumes; lanche uma centrífuga e para o jantar carne branca com legumes da época. 

Terça-feira: ao pequeno-almoço uma chávena de leite e quatro tostas integrais com uma fina camada 

de compota; lanche de frutas frescas; para o almoço, insulto fresco com tomate cereja, queijo feta e pão 

integral; lanche de iogurte e atum natural com legumes frescos para o Jantar. 

Quarta-feira: ao pequeno-almoço uma chávena de chá/café quente com iogurte; lanche de frutas 

frescas; para o almoço sopa de legumes e frutas; lanche centrífugo e choco com ervilhas para o Jantar. 

Quinta-feira: ao pequeno-almoço uma chávena de 

chá/café quente e fruta fresca; lanche de frutas 

frescas; arroz integral com feijão no almoço; lanche 

uma centrífuga e grão de bico aveludado para o 

jantarSexta-feira: ao pequeno-almoço pão integral 

com cobertura de compota; lanche de frutas frescas; 

para o almoço, macarrão integral com salmão e 

queijo feta; lanche um iogurte e uma sopa para o 

Jantar. 

Sábado e domingo: pode mimar-se com uma/duas refeições gratuitas.Leia também:MAM-e SAÚDE: A 

Dieta VeganaMAM-E Saúde: A Dieta Mediterrânea BOLETIM DE NOTÍCIASQuer receber o Mam-e 

diretamente na sua caixa de entrada? Subscreva a Newsletter, enviar-lhe-emos dois emails por mês com 

o melhor da nossa Revista e receberá imediatamente um presente! 


