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Se você já sentiu desconforto por assistir o sofrimento de
alguém mais velho talvez tenha pensado de que adianta

viver muito sem poder desfrutar da vida. 
Saiba que mais idade não significa mais doença e isso é
uma aquisição recente da humanidade. O fator que mais

mudou para estarmos assim foi a alimentação, mais até do
que a atividade física. 

Mas há como escapar dessa armadilha e melhorar sua
qualidade de vida atual e futura, sem ter que abdicar de

coisas boas, sem tomar remédios ou suplementos. 
Este é um pequeno resumo daquilo que você precisa saber

para ter autonomia ao decidir o que vai comer, esteja
aonde estiver, sem ter que se prender a listas ou regras. 
Espero que ajude você a ter uma vida mais simples e cheia

de sabor. 
 
 

Além de mais saúde!

Uma jornada em
busca de uma
vida melhor



Aquilo que se obtém da
natureza com o mínimo de

processamento – congelamento,
pasteurização ou cozimento,

SEM ADITIVOS

Alimentos



Nutrientes dos alimentos



A absorção dos açúcares pelo intestino é feita com pequena
liberação de insulina, um hornônio fabricado pelo pâncreas,
que tem a função de regular o nível de açúcar no sangue. 

A passagem dos açúcares para a corrente sanguínea é feita
de forma lenta e gradual devido à presença de grande
quantidade de fibras no interior do intestino. 

Mesmo aqueles que são vendidos como "saudáveis" causam
uma total desorganização na liberação de insulina e com isso
há um aumento generalizado do processo inflamatório no
corpo. 

 
Quando a refeição é adequadamente balanceada existem todos
os nutrientes necessários para que o corpo produza suas
funções  e o excedente é eliminado sem sobrecarregar o
funcionamento de rins e fígado. 
 

 

 
A importância disso é que a insulina é um hormônio indutor da
inflamação e assim, quanto menor a sua liberação, menor será o
estímulo para inflamar outros locais no corpo, como
articulações, tendões e vasos sanguíneos.
 
 
Quando a refeição é feita com alimentos ultraprocessados há
uma quebra desse equilíbrio. Os alimentos ultraprocessados são
cheios de açúcares, gorduras ruins e poucas fibras, além de
serem cheios de aditivos nocivos para o metabolismo. 
 

 
Além dos efeitos visíveis como aumento de inflamações na  de
pele e doenças reumáticas, ainda há o aumento do processo
inflamatório de vasos sanguíneos, principal responsável pela
formação de placas de colesterol, que entopem vasos, causando
bloqueios da circulação como infarto e derrame. 



Como se evita armadilhas de marketing?
 

Aprenda a ler os rótulos! 

Quando você ler no rótulo coisas como suco de frutas
concentrado, estaja certa de que isso é só a água com
açúcar que sobrou da fruta e foi aquecida para ser usada
como saudável. Isso é ruim pois todas as fibras e outros
nutrientes foram retirados e o que ficou faz sua insulina
disparar feito um rojão. 
 
Amidos são açúcares grandes e também são digeridos até
glicose. Se estiverem sem outras fibras também não são as
melhores escolhas. 
Sódio, gorduras trans e adoçantes são muito ruins também.
Esteja sempre atenta a essas quantidades. 



E o que dizer desse produto orgânico para
crianças?

 



Como ter umaComo ter uma
refeição saudável?refeição saudável?





Frutas



Frutas
Frutas são muito saudáveis, faça uso delas a seu favor. Elas contêm muitas
vitaminas e compostos antioxidantes, que são capazes de reduzir a
inflamação. 
 
Todo o açúcar das frutas está envolvido por fibras e água, assim a absorção
ocorre lentamente, sem causar grande elevação de insulina. 
 
Você pode consumi-las sem medo de estar causando inflamação. O que não
acontece com o açúcar em doces e produtos ultraprocessados, que passa
muito rápido para a corrente sanguínea, aumentando a secreção de
insulina e depois causando inflamação do corpo todo.  
 
Prefira frutas aos doces sempre que puder. 
 
 



Frutas
Não existe fruta que não tenha bons nutrientes.
Aqui a regra é variar ao máximo !!!
 
 
Se preferir beber sucos, não separe as fibras da
polpa. Esprema o suco, mas adicione o bagaço a
ele para manter a proporção de fibras. 
 
 
Lembre-se de que sucos de frutas
industrializados, mesmo os integrais e orgânicos,
não contêm fibras e não devem ser consumidos
livremente. 
 
 
 
 
 



 
As frutas secas também podem ser boas opções para o
consumo. Tenha em conta que pelo fato de estarem
desidratadas seu teor calórico é mais alto do que a fruta
fresca. 
 
Podem ser úteis para dar um toque mais doce em smoothies
e cremes de frutas, ou ainda serem adicionadas a iogurtes e
cereais. Servem como um lanchinho rápido quando
acompanhadas de nozes e castanhas. É fácil de carregar e
bem melhor do que produtos industrializados. 
 
As frutas secas não podem estar recobertas de
açúcar, tá? 
 
 
 
 
 

Frutas



Verduras



Verduras de todo dia

Todas as verduras podem e devem ser consumidas sem
moderação. Use-as em todas as refeições, sejam cozidas
ou cruas, sob a forma de saladas. Nada de economia com
elas na hora de servir o seu prato. 
 
Quanto mais verdes, maior o seu teor de antioxidantes,
vitaminas e sais minerais. Verduras são boas fontes de
proteínas e cálcio, além de outros minerais necessários
para que ocorra a fixação do cálcio nos ossos. 
Mate a sua fome com elas!  
 
Existe um grupo de verduras que tem ainda mais
antioxidantes do que as demais e são capazes de reverter
grandes danos pelo nosso corpo. Aconselho o consumo de
pelo menos uma delas a cada dia. São o grupo das
crucíferas e têm uma particularidade. 
 
Quando cortadas devem ser deixadas "descansando" por
40 minutos antes de serem cozidas ou congeladas. Isto
permite a ativação de uma enzima que converte uma
substância chamada sulforano e permite que esse
composto se distribua por toda a verdura. 
 
Depois disso, mesmo que você congele ou cozinhe ele se
mantém ativo, fazendo o seu papel de antioxidante. Isso
se aplica ao brócolis, couve-flor e couve-manteiga.
 
Veja a seguir a lista preciosa!



Brócolis e Couve flor

Repolho

Couve 

Couve de Bruxelas

Espinafre

Salsão

Recomendações



Grãos



Os grãos além de serem carboidratos complexos - que são
ótimos por terem grandes quantidades de fibras - também são
fontes protêicas valiosas, com teor de gorduras em geral baixo
e de excelente qualidade. 
Então, o que você está fazendo que não faz deles o
componente central da sua refeição?
Não vá atrás de bobagens como contagem calórica!
Os grãos trazem inúmeros benefícios para a sua saúde e a
parte boa é que eles matam a fome e de uma forma muito
saudável. 
 
Se você evita comê-los por sentir desconforto devido a gases
ou sensação de empachamento, fique sabendo que é fácil
melhorar isto. 
Coloque os grãos de molho em água por no mínimo 12 horas
antes de cozinhá-los. Depois drene essa água e se puder
cozinhe em panela de pressão. Estes cuidados fazem com que
as substâncias que interferem na digestibilidade dos grãos
seja destruída e não causem mais problemas. 
 
Alguns grãos são mais facilmente digeridos que outros, o mais
facilmente aceito é a lentilha. Então comece por ela!

As melhores fontes protêicas
são o grão-de-bico e a
quinoa. Mas qualquer um
dos feijões também fazem
bonito no seu prato.



Outro grupo de grãos é essencial que você inclua na sua dieta
por ter gorduras boas que reduzem o teor de inflamação. Já
ouviu falar dos ômega-3?
 
Essas gorduras são capazes de reduzir o risco de doenças
cardiovasculares e devem ser consumidas constantemente para
diminuir os efeitos de outras gorduras da dieta, que geram
inflamações. 
 
As prinicipais fontes de ômega3 são linhaça, gergelim, chia,
sementes de abóbora - sem torrar e sem sal, por favor! -
sementes de girassol. O melhor é que você pode comer as
sementes de várias formas ou até mesmo usar o óleo delas para
temperar saladas ou dar um gostinho diferente sobre um prato. 
 
Dois pontos de atenção: esses óleos extraídos das sementes não
podem ser aquecidos pois perdem suas propriedades então veja
se no rótulo dos produtos existe a especificação de extraído a
frio e também não os aqueça no preparo de alimentos. 
 
Outro cuidado: as sementes de linhaça e gergelim não são
digeridas pelo nosso corpo quando estão inteiras. Você deve
amassá-las para quebrar a casca para poder aproveitar o seu
valor. 

Já percebeu que pão
com gergelim não serve
para nada, não é? 



Um outro grão que é mágico em termos de proprocionar bem
estar e tem sido usado desde tempos muito antigos é a aveia.
Use sempre o grão de aveia maior, que é apenas amassado
por inteiro, o que se chama de aveia prensada. Se não
conseguir use o farelo, mas tente incluí-la na sua dieta. 
A aveia é rica em uma substância chamada betaglucana, que
ajuda a equilibrar o nosso sistema imunológico quando ele
está muito ativo em áreas em que não deveria, como é o caso
nas doenças de pele do tipo psoríase e dermatites. Ajuda
também nas artrites e dores musculares da fibromialgia e
nas inflamações intestinais e gastrites. 
A aveia é livre de glúten, mas muitas empresas que a
beneficiam também trabalham com trigo em suas
instalações, então se você é celíaco, procure ler o rótulo
para saber qual a política de separação e beneficiamento dos
grãos. Geralmente esta informação está escrita na parte
posterior da embalagem. 
 
A aveia pode ser colocada no liquidificador e se transformar
em farinha, que vira ingrediente de bolos e tortas, pode ser
adicionada à água e depois coada, fazendo o leite de aveia
ou saboreada sob a forma de cereal matinal ou mingaus.
Lembrou da vovó? 

Olha só que bela sugestão para o café
da manhã: frutas vermelhas, sementes
de abóbora, castanhas, aveia e iogurte
ou leite vegetal. 



Sementes oleaginosas ou 

Nuts



As nuts são uma delícia, mas a maioria das pessoas morre de
medo de engordar ao consumí-las. Não deveriam, pois elas
são  ricas em proteínas e gorduras ômega 3. 
 
As nozes têm os maiores teores de ômega3 e o pistache a
maior quantidade de proteínas. Mas aproveite e varie
comendo ao menos um punhado delas por dia. Seu coração
agradece e seu paladar também!
 

E as nuts ainda são ótimas para se fazer os leites vegetais.
O processo é super fácil. 
Prefira fazer os leites vegetais em casa para evitar o risco
de consumir um produto que tenha adição de açúcar. 
Ou se optar por comprar pronto fique atenta ao rótulo.
Nada de açúcar!
 
Dica especial: castanha de caju sem torrar
batida no liquidificador com pouca água vira
um creme super gostoso, que você pode usar
para fazer um capuccino ou substituir o creme
de leite em molhos e receitas. 
 





Ovos são excelentes fontes protêicas. Contêm vitaminas
do complexo B e pigmentos amarelos protetores de células
da retina, que previnem a degeneração macular no idoso. 
 
E quanto ao colesterol? 
 
As gemas têm colesterol, mas a quantidade acaba sendo
muito menor pelo tamanho quando comparada a de
carnes. Mantenha um consumo moderado e esse não será
um empecilho para aproveitar seu sabor.

Ovos

Aqui é importante o consumo dos orgânicos! Ovos são a
condensação do que o animal consome e se ele for tratado
com medicamentos e não tiver bons nutrientes, isto fará
com que você receba tudo aquilo que passou por ele. 



Laticínios



Leite  
 

O leite é um produto rico em cálcio e outros nutrientes, mas a maioria
das pessoas não consegue digerir bem o açúcar que existe no leite.
Então não precisa passar apuros. 
Uma saída é consumir iogurtes, coalhadas e queijos que têm a mesma
quantidade de nutrientes, sem a desvantagem da presença da lactose.
Isto porque os mesmos microroganismos que talham o leite fazem a
digestão da lactose. Então você fica livre desse problema. 
 
Mas se você gosta de um pouco de leite no seu café e não consegue
abrir mão disso, tente opções de leites vegetais. Use os outros
laticícios como fontes de cálcio. E sempre lembre que cálcio existe em
muitos vegetais e que você não precisa se fixar apenas no leite. 
 

Iogurtes e Coalhadas
 
São ótimos para repovoar o intestino de microorganismos que nos
ajudam a manter um bom equilíbrio do organismo. Mas é necessário um
cuidado ao comprar os produtos processados, pois muitas vezes,
mesmo aqueles que tem descrições de Zero-Açúcar têm outros
açúcares que estão na composição. Sabe como você escapa desta
armadilha?
Lendo a lista de ingredientes, lá naquelas letrinhas miúdas. Se você
tiver muitos nomes desconhecidos, pode ter certeza de que alguns
deles são açúcares. Deixe este na prateleira e vá atrás de outro. 
 
Iogurtes com sabor nunca são bons. Todos têm mais açúcar do que
deveriam. Use os iogurtes naturais e acrescente a fruta em casa.
 

Muito mais saudável!!!

Nunca compre fat-free! Quando se
retira a gordura de um produto, para
manter a consistência é adicionado
outro produto que também é açúcar!
Prefira as versões semi-desnatadas se
quiser reduzir gorduras. 



Queijos
 
 
Se você é como eu que adora queijos, vamos ter uma conversa
com alguns detalhes para você poder fazer suas melhores
escolhas. 
 
Os queijos têm proteínas e gorduras. Como as gorduras dos
produtos animais não são as melhores do mundo, prefira
consumir queijos em menores porções e mais espaçadamente do
que comer aquelas versões fatfree que contêm muitos aditivos. 
E quando for comer saboreie aquele que mais te agradar. 
 
A mozzarella e o queijo prato são bem gordurosos, mas quem
resiste? Então guarde sua porção para aquilo que te deixa feliz. 
 
Queijos "mofados"como o camembert ou os "azuis" têm um
bônus de ajudarem o seu intestino a manter os microorganismos
saudáveis. 
 
 
Queijo parmesão é ótimo! Mas compre um pedaço
e rale em casa, porque o queijo já ralado é cheio
de farinha para ficar soltinho dentro do pacote. 



Peixes 

São excelentes fontes de proteínas e de gorduras boas. 

Só que com a contaminação dos oceanos por mercúrio não
devemos comer peixes predadores com tanta frequência, então o
que fazer se justamente o salmão e o atum são os mais ricos em

ômegas3?
 

A resposta está logo abaixo...

Sardinhas
e 

Anchovas também!

Evite peixes criados em "fazendas". não são bons para você e nem para o
meio ambiente.



+

_



Reduza seu consumo de proteína animal,
especialmente se você passou dos 40. 

Consuma carne no máximo 4 a 5 refeições por semana, se
puder até menos. Não se preocupe que a proteína dos grãos

é mais do que suficiente para você obter todos os
aminoácidos que precisa e ainda não causa tanta

inflamação. E você se livra de gorduras saturadas. 
 
 

A lista no quadro da página anterior mostra da melhor para
a pior opção em termos gerais, mas é preciso prestar

atenção aos cortes e aves devem ser orgânicas.
 
 

Não consuma embutidos! 
Eu sei, eu também adoro salames, mas não vale o risco! Eles

tê tudo o que não devemos comer e mais um pouco...
 
 

As únicas exceções são o presunto de Parma e o Jamón
Ibérico, mas têm que ser os feitos lá, pelo tipo de

processamento da carne. É bom que são tão caros por aqui,
que assim deixamos um pouquinho só para grandes

ocasiões...
 
 
 

Linguiças artesanais caseiras são passíveis de consumo bem
esporádico, mas só se você tiver certeza da procedência da

carne para evitar doenças parasitárias. 



O trigo não é o grande vilão. O problema está nos aditivos
condicionadores da farinha que consumimos. Aqueles que fazem

a farinha ficar tão soltinha e estão presentes até na farinha
integral, apesar desta ter um pouco mais de nutrientes e fibras

do que a farinha branca. 
Mas se você consome pão integral de supermercado pode

esquecer. 
Além de conterem mais sal e grandes quantidades de açúcares e

substâncias preservastes, ainda tem outro problema relacionado
ao processamento da farinha de trigo aqui no Brasil.

Qualquer pão que fica na prateleira por mais de 3 ou 4 dias e não
estraga não serve para consumo!

Esse é o grande vilão do que se chama hoje de intolerância ao
glúten. Ninguém aguenta um consumo desses aditivos, o que é

completamente diferente de intolerência ao glúten, muitas vezes
diagnosticada inapropriadamente. Quer fazer um teste? 

Compre pão de padarias artesanais feitos com farinhas
importadas e fermento biológico. Se você deixar este pão por
mais de dois dias ele estará mofado ou duro feito uma pedra.

Justamente pela ausência desses aditivos. Mas a boa notícia é
que você pode comprar e congelar. E assim ele se mantém bem e

 sem aditivos.  



CHOCOLATE 

Pode comer sim!!!

Aqui vamos separar o que é chocolate do que é

imitação cheia de gordura e açúcar. Se você

gosta de chocolate, não precisa deixar de

consumir, Prefira os chocolates mais amargos

ao redor de 70% cacau que ainda têm açúcar

sem perder a graça. 

Se quiser usar como ingrediente de uma

sobremesa ou misturar com leite, use o cacau

em pó, mesmo que você tenha que colocar um

mínimo de açúcar. A quantidade de açúcar

ainda será menor do que dos achocolatados e

sem gorduras nocivas. 

E fuja de chocolates diet! 



L I S T A  N E G R A

ADOÇANTES

AÇÚCAR

SAL EM EXCESSO

GORDURAS TRANS

E V I T E  A L I M E N T O S  U L T R A P R O C E S S A D O S



Apenas uma palavrinha mais.... 
 
 

Já estive aí aonde você está e achei que não
conseguiria viver feliz, por não comer coisas
saborosas. Não poderia estar mais enganada!
 Foi essa descoberta que me motivou a buscar
informação de qualidade para compartilhar

com meus pacientes e amigos. 
Agora você faz parte desta lista de pessoas

por quem eu me importo e gostaria de passar
ainda mais conteúdo do que cabe aqui.. 

Vou deixar outras fontes de conteúdo para você
explorar e pode me contatar sempre que tiver

alguma dúvida mais específica.. 
Espero que você fique bem e possa viver com

muita saúde!

@draelizabethbrenda

t.me/alimentosterapeuticos

Alimentos terapêuticos



ThankThankThank
you!you!you!


