FIXE NA PORTA DA GELADEIRA

GRUPOS DE ALIMENTOS REGULADORES

FRUTAS DOCES, OU ÁCIDAS:
50% do café da manhã, e
lanche subs tuto do jantar.

LEGUMES:
Até dois pos, com
1 verdura, 50% do almoço.

VERDURAS:
Até dois pos, com
1 legume, 50% do almoço.

Fontes de vitaminas, sais minerais, açúcares (carboidratos) saudáveis e ﬁbras.
Quando são ingeridos nas proporções indicadas, eliminam a ﬁssura por doces.

GRUPOS DE ALIMENTOS ENERGÉTICOS

Stévia
CEREAIS INTEGRAIS:
30% do café da manhã e
almoço; 50% do lanche
subs tuto do jantar.

AÇÚCARES NATURAIS:
Apenas para adoçar, sem
deﬁnição de porcentual.

TUBÉRCULOS:
30% do café da manhã
e almoço; 50% do lanche
subs tuto do jantar.

Fontes de vitaminas, sais minerais, açúcares (carboidratos) saudáveis,
aminoácidos incompletos, gorduras e ﬁbras.

GRUPOS DE ALIMENTOS CONSTRUTORES

OLEAGINOSAS:
20% do café da manhã
(grãos ou leite) e do almoço.

LEGUMINOSAS (FEIJÕES):
20% do café da manhã
(patês ou grãos) e do almoço.

Na tua
longa
viagem
te cansaste;
mas não
dizes:
Não há esperança; o que
buscavas, achaste; por isso,
não adoeces. Isaías 57:10.

Fontes de gorduras e proteínas sem colesterol e lactose, detentoras de energia
vital e vida biológica; vitaminas, sais minerais, carboidratos saudáveis e ﬁbras.

EXEMPLO DE ALMOÇO BALANCEADO
REGULADORES:
50% do total
da refeição.

ENERGÉTICOS:
30% do total
da refeição.

CONSTRUTORES:
20% do total
da refeição.

Molho
faz comer
salada

Salada ingerida
primeiro, de repolho, cenoura
e beterraba, com
molho caseiro.

Arroz integral,
len lha, assado
de trigo de quibe (triguilho),
abóbora refogada.

ALIMENTE-SE ASSIM:
Comece a 1ª e a úl ma refeições com 50% de frutas; inicie o almoço
com 50% de salada. Coloque os demais alimentos na mesa, depois.
Intervale os líquidos dos sólidos, até meia hora antes, e a par r de duas
horas após.
Balanceie cada grupo alimentar como estão indicados nas páginas 2, 3 e 4.
Não misture: Leite com açúcar; frutas com legumes e verduras; frutas doces
e ácidas; tubérculos com cereais; melão/melancia com os demais alimentos.
Use apenas cereais integrais, e mas gue muito bem.
Faça apenas 3 refeições diárias decrescentes.

COZINHA PEDAGÓGICA MÓVEL
Ministradas por nutricionista, com auxiliares para degustação, pré e pós preparo.
Acompanhadas em apos la colorida aramada, 30 páginas, impressa em papel couchê.
10 aulas prá cas de culinária saudável, abrangentes de todos os alimentos sadios:
1- Introdução à Culinária Saudável 6- Subs tuindo as Carnes
2- Cereais Integrais
7- Patês, Cremes, Molhos e Temperos
3- Pães e Bolos
8- Sucos, Saladas, Caldos e Sopas
4- Tortas e Assados
9- Nutrição Infan l
5- Soja e Derivados
10- Festas e Ceia de Natal Saudáveis

Telão para exibição
das receitas ensinadas
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Fogão elétrico
com 6 bocas
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Topa jamais
adoecer?
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