
JAQUEI
e agora?

-  o que fazer depois de um final de
semana (ou de ano) daqueles.. .  -

p o r  I s a b e l  V i e i r a



complexa que temos com elas. Tenho como
missão desmistificar a alimentação saudável, ou
seja, simplificar o que parece complicado mas
não é. Trazer opções diferentes e práticas,
explicar tantos termos incompreendidos, dar
soluções palpáveis para o nosso dia-a-dia e
fazer, por fim, você enxergar que para mudar
basta começar. 
Esse é um pequeno material que elaborei para
quem quer "voltar pro foco" ou para quem quer
começar mas não sabe por onde.
Espero que você goste e, se tiver dúvidas ou
sugestões, pode entrar em contato comigo em
alguma das opções abaixo.
                                   Beijos, Isabel Vieira

 

Meu nome é Isabel Vieira,
sou nutricionista no RJ e
coach em emagrecimento
online. Sou formada e
mestre pela UFRJ,
especialista em nutrição
aplicada à gastronomia.
Mas, o principal é que sou
muito apaixonada por
alimentação, gastronomia
saudável e a relação tão 
 

Quem sou eu...

@(21) 98667-7021

/isabelvieiranutricionista

isabel@thaisvieira.com.br



Esse material é um e-book feito especial-
mente pra você, ser humaninho que, como
todos os outros, não dispensou a ceia de
natal e a bebedeira do final de ano.

Pra você que teve algumas 57 confraterni-
zações no mês de dezembro... Pra você que
aproveitou o tender, a rabanada e o pudim
da vovó. Pra você que acordou de ressaca
no primeiro dia do ano de 2017.

Ou seja, pra você que enfiou o pé na jaca.

Se você deixou de seguir o plano alimentar
nesse final de ano... bate aqui! Esse e-book
é pra gente como a gente, que gosta de ser
saudável, cuidar desse corpinho bonito que
Deus nos deu, mas que ainda tem essa
mania de aproveitar a vida e ser feliz.

Para quem não é esse e-book: para quem
ficou em casa jogando video game e
bebendo chá de hibisco, para quem
aproveitou o show do Roberto Carlos
comendo creme de abacate com iogurte
natural ou para quem está de parabéns e
seguiu a risca tudin que a nutri passou.

E... Se esse e-book não for pra você, pode
encaminhar para aquele seu amigo, sua tia
ou sua prima que se encaixa na galera de
cima e também fez a jaca de pantufa nesse
final de ano. 

Afinal, o que é isso?
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NÃO SE
CULPE
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Eu duvido que seja só de comida. Nossa fome é
principalmente de estar com as pessoas amamos e são
tão importantes para a nossa vida.

Para nós, o alimento representa bem mais do que fonte de
energia. Ele está relacionado às nossas relações com as
pessoas e o mundo, ele reflete as nossas emoções e é
também um grande socializador. Não é à toa que
“COME(R)moramos” algo quando temos vitórias ou
estamos felizes por motivos x, y e z.

Ou seja... cerveja.

Quando chega o final de ano, todo mundo já sabe que é
assim. Você vai encontrar aqueles amigos que não viu o
ano inteiro ou comemorar com os que trabalhou todo dia.

E, que mal há nisso?

Não há nada de errado. Não há nada de errado em ser
feliz e festejar com as pessoas que você ama, permitindo-
se mais, especialmente depois de um ano de muita luta.

NÃO SE
CULPE
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"Você tem fome de que?"



E, no mais, se você quiser ser mais prático, ficam três
dicas de ouro sobre se culpar aqui:

1. não vai fazer você voltar no tempo;

2. não vai recuperar o prejuízo;

3. não vai ajudar a sair do ponto onde você chegou.

Então, o que passou, passou. Vamos para o próximo
passo?

Lembre-se: o alimento é seu aliado nessa busca e não o
seu inimigo. E mais ainda, você tem domínio sobre ele e
não ele sobre você.

NÃO SE
CULPE

Liberte-se!
08



 HIDRATE-SE
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Você sabia que quando saímos da nossa rotina alimentar
e comemos muitas “besteiras” temos maior tendência a
reter líquido? Isso pode estar associado, por exemplo, ao
conteúdo desses alimentos que são ricos em sal, sódio,
gorduras, conservantes, corantes e outros...

A mesma coisa acontece com o álcool. Ele aumenta a
retenção de líquido e também o processo inflamatório,
fazendo com que, muitas vezes, você fique com aquele
aspecto de “inchaço” depois daquela bebedeira.

Então, a hidratação é o ponto de partida para quem quer
recomeçar.

Lembre-se: você está recomeçando depois de um período
de “férias”. 

HIDRATE-SE

Resumindo: beba MUITA água
Pelo menos 2,5 litros/dia. 
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Mas, só pode ser água, nutri?

Água é o principal. Mas podem ser também chás, águas
saborizadas, sucos naturais.

Se:

- estiver com maior dificuldade na digestão, opte por
chás digestivos após as refeições: hibisco, hortelã,
alecrim, alfavaca e boldo. No calor, pode fazer o chá com
antecedência e colocar na geladeira.

- não gostar muito de água, prefira as águas saborizadas
com: frutas (morango, limão, laranja, kiwi), ervas frescas
(hortelã, alecrim, manjericão) e especiarias (canela,
cravo, cardamomo).

- quiser beber sucos naturais, evite os de alto índice
glicêmico (laranja, manga, uva) em refeições isoladas.
Prefira sempre os de frutas frescas, da safra e de baixo
índice glicêmico (limão, melão, morango, frutas
vermelhas) associados à ervas frescas e fibras.

Evite ao máximo: refrigerantes, sucos de caixinha,
repositores eletrolíticos, suplementos energéticos, águas
aromatizadas e o que mais for sintético.

HIDRATE-SE
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DICAS DE
BEBIDAS
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A L L  A B O U T  G R A I N S
There are dozens of types of whole grains .  here are

some of the most common ones .

Suco de dois limões

10 folhas de hortelã

½ pepino cortado em rodelas

2-3 rodelas de abacaxi

1 colher (sobremesa) gengibre picado

1 litro de água

Água saborizada diurética

700 mL de água

5 cravos

1 pauzinho de canela

3 galhinhos de folhas de hortelã

1 pedaço de gengibre com cerca de 5 centímetros

Leve todos os ingredientes em uma panela para o fogo,

menos o hortelã e  deixe por cinco minutos depois de ferver.

Desligar o fogo, adicione o hortelã e espere mais 5 minutos,

depois é só coar e servir.

Sabe a famosa "água com limão em jejum"?

Ela também pode te ajudar nessa situação!

Basta espremer 1 limão ou sua metade e colocar 100 mL

de água, aproximadamente. 

Também pode ser uma opção para acompanhar sua

refeição. Se for comer fora, peça ao garçom o limão

espremido e acrescente à sua água aos poucos.

Chá digestivo

Água com limão

DICAS DE
BEBIDAS

Misture tudo e deixe marinar de um dia para outro na

geladeira. 
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ALIMENTAÇÃO
CLEAN
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ALIMENTAÇÃO
CLEAN

O que isso significa? Comer limpo, o mais limpo que
você conseguir.

E aí? Comer frutas, verduras e legumes, carnes magras,
ovos e o que mais a terra tem para te oferecer.

Ou apenas, procurar consumir tudo aquilo que a natureza
nos deu. Que é livre de conservantes, corantes, açúcares
de adição e outras coisas químicas.

Você sabia que todos os alimentos provenientes da terra
são ricos em DIFERENTES micronutrientes (vitaminas,
minerais e compostos fenólicos)? Ou seja, cada um é
essencial em sua maneira e pode ajudar de forma
especial no seu organismo.

O famoso: “desembale menos e
descasque mais”. 
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ALIMENTAÇÃO
CLEAN

Consuma maior quantidade de vegetais verde escuro,
como couve, brócolis, espinafre, agrião e outros. Eles são
ricos em compostos que estimulam o funcionamento de
enzimas do fígado e ajudam na eliminação de compostos
tóxicos ao nosso organismo.

O limão é um excelente aliado nesse processo, porque
apesar de muito ácido, ajuda a alcalinizar o pH sanguíneo
e diminuir a quantidade de impurezas do nosso corpo.

Além dele, consuma outras frutas com alto teor de
vitamina C. Elas ajudam bastante na nossa imunidade
que pode estar um pouco mais baixa por conta da hábitos
pouco saudáveis dos últimos dias.

Evite o consumo de açúcar. Todo mundo já está
cansado de saber que o açúcar é viciante. Ou seja, muito
provavelmente, seu corpo vai pedir por mais açúcar após
toda essa farra. E se você der mais, o que ele faz? Pede
de novo. Nesse caso, opte por frutas mais doces e que
podem te saciar melhor, como banana, abacaxi e uva.  

Diminua também o consumo de sal e sódio. Que tal
fazer um sal de ervas para te ajudar nesse momento?
Basta conjugar suas ervas secas preferidas e misturar com
sal marinho ou sal rosa do Himalaia, por exemplo.
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EVITE
INDUSTRIALIZADOS

05

mas... 17



Já fomos bastante objetivos no tópico anterior, mas...
vamos supor que esse início de ano ficou corrido e você
não conseguiu se planejar para ter uma alimentação
baseada em tudo que é natural.

O que fazer?

- Já existem algumas marcas de sucos naturais sem
adição de açúcar e prensados a vácuo. Muitos deles são
detox, não incluem nenhuma química e ainda tem fibras e
outros compostos super benéficos à saúde. Aposte neles;

- Mix de nuts são opções bem simples e fáceis. São muito
saudáveis, garantem saciedade e “vem da terra”. Além do
mais, conseguimos encontrar facilmente em supermercado
e lojas de produtos naturais. Ótima escolha!;

- A mesma coisa funciona para as sementes de girassol e
de abóbora. Rápidas, práticas e saudáveis, hoje em dia
bem simples de achar;

- Barrinhas sem adição de açúcar, adoçantes,
espessantes, aromatizantes e similares não são fáceis de
encontrar, mas nada impossível. Lembra aquelas marcas
que conversamos a respeito no consultório? São ótimas
opções. Na dúvida, leia a lista de ingredientes;

EVITE
INDUSTRIALIZADOS
mas...
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- Banana e maçã são frutas extremamente fáceis de
carregar e vendem em qualquer esquina, até mesmo pelo
“tio das frutas”. Ou seja, não tem porque não ter elas
como opção;

- Chips de batata doce/baroa é algo que você consegue
fazer em 10 minutos no micro-ondas, por exemplo. Que tal
trocar uma desculpa por uma mãozinha na cozinha?;

- Você consegue ainda encontrar em lojas de produtos
naturais snacks de grão de bico, de tubérculos ou chips
de coco, por exemplo. Mais prático, impossível;

- Se essas opções ainda não foram suficientes e você
quiser ainda mais ideias, consulte sua nutri que ela tem a
solução. 

EVITE
INDUSTRIALIZADOS
mas...

Vale lembrar:
solução não é milagre
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DICAS DE
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A L L  A B O U T  G R A I N S
There are dozens of types of whole grains .  here are

some of the most common ones .

1 abobrinha

1 berinjela

1 tomate

10 dentes de alho

1 colher (sopa) azeite

Alecrim fresco, ervas finas, pimenta do reino e sal a gosto

Legumes assados

1 batata doce média

Sal, canela e pimenta à gosto

Fatie a batata com um fatiador para ficar bem fina

e tempere como preferir. Cubra o prato do microondas

com duas folhas de papel toalha e distribua a batata

doce. Leve as fatias ao microondas por 2-3 minutos

e vire de lado, deixando por  mais 2 minutos.

.

1 cebola grande cortada em 4

2 dentes de alho

4 colheres (sopa) de azeite;

½ maço de salsinha;

½ maço de cebolinha;

½ maço de manjericão

350 g de sal marinho

1. Bata tudo no liquidificador e adicione o sal por último. 

Chips de batata doce

Sal verde

DICAS DE 
RECEITAS

Corte os legumes como preferir e coloque em um

refratário untado com azeite. Tempere com mais azeite e

os demais temperos e leve para assar por 30 minutos. 

NA GELADEIRA

DURA 3 MESES
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DETOX
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DETOX

Pode sim, mas vamos entender primeiro o que é?

Detox vem de destoxificação, ou melhor, desintoxicação.

Brevemente: é uma alimentação que ajuda a eliminar as
toxinas do seu organismo.

E o que são essas toxinas? Podem ser diferentes
elementos, desde glúten, lactose e cafeína até poluentes
do ar ou de compostos químicos que você tenha contato
por laboratórios, remédios e álcool.

E como funciona? Você opta pelos alimentos corretos e
se isenta de outros a fim de estimular um conjunto de
enzimas chamado P450. Essas enzimas funcionam no
nosso fígado e ajudam a transformar as toxinas lipofílicas
(que se ligam à gordura) em hidrofílicas (que se ligam à
água). E aí você começa a eliminar essas toxinas pela
urina, fezes e suor. 

"Posso fazer detox, nutri?"
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DETOX

Parece fácil, né?

Mas a dieta detox é um desafio e tanto. Isso porque,
para a sua maior efetividade, o ideal é que ela tenha três
estágios: vegano, ovovegetariano e um mais “completo”,
nos quais você vai reintroduzindo os alimentos aos
poucos. Ela pode durar de 1 a 30 dias, o que varia de
acordo com o seu objetivo e sua capacidade.

Mito sobre a detox: ela não precisa ser apenas líquida.
Existem MUITOS alimentos que ajudam no processo de
destoxificação com diferentes texturas, como as
oleaginosas e leguminosas, por exemplo.

Enfim, se depois de tudo isso você ainda quiser tentar,
vou deixar um cardápio sugestivo na próxima página para
você se arriscar.

Sugiro que faça por no máximo uma semana, uma vez
que não estamos fazendo o acompanhamento
diretamente sobre ele. Exemplo: fazer 2 dias veganos, 2
com introdução de ovos e carnes magras (peixe e frango)
e os 3 restantes com derivados lácteos magros.

Boa sorte!
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CARDÁPIO
DETOX
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Água com limão

Suco verde com:
-frutas (laranja, abacaxi, maracujá...)
- vegetais (couve, agrião, pepino...)

- chia ou linhaça
- chá canela/hortelã/hibisco ou água de

coco
- gengibre

Fruta
Chia ou linhaça

Chá (hibisco, gengibre, capim limão...)

Saladão com:
Folhas (alface, agrião, rúcula...)

Grãos e cereais (quinoa, arroz integral,
grão de bico, feijão fradinho...)

Legumes (brócolis, cenoura, beterraba,
abobrinha, berinjela, abóbora...)

Azeite ou abacate, vinagre, gergelim,
sementes de abóbora ou girassol

Fruta
Mix de castanhas, nozes e amêndoas

Chá (canela, frutas vermelhas, hortelã...)

Saladão OU
Sopa (legumes, abóbora, ervilha, couve

flor, tomate...)
Azeite, vinagre, sementes de abóbora ou

girassol, chia ou linhaça

em jejum

desjejum

colação

almoço

lanche

jantar
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A L L  A B O U T  G R A I N S
There are dozens of types of whole grains .  here are

some of the most common ones .

1 copo de água de coco

1 maçã verde

Suco de ½ limão

1 colher (sobremesa) de linhaça

Hortelã a gosto

Bata tudo no liquidificador.

Suco refrescante

2 fatias de melancia picadas

1 talo de aipo

1 rodela pequena de gengibre

1 colher (sopa) linhaça

2 cubos de gelo

Bata tudo no liquidificador.

.

1 colher (sopa) beterraba

1 colher (sopa) goji berry

3 colheres (sopa) frutas vermelhas frescas ou congeladas

200 mL chá de hibisco

50 mL suco de água

1 colher (sopa) chia

Hidrate o goji berry na água de um dia para o outro e bata

tudo no liquidificador.

Suco pró saciedade

Suco pink

RECEITAS  DE
SUCO DETOX

EXTRA
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"Você pode até enfiar o
pé na jaca, mas

não pode andar com
a jaca no pé"

(Ana Carolina)


