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PLANO ALIMENTAR
Paciente: Enio Miranda Costa
REFEIÇÃO

Shake de Fruta
(1 copo de leite desnatado
– 200 ml + 1 fruta +
adoçante + 1 colher de
sopa de aveia e de linhaça
pitada de canela)

Café da
Manhã
07:30 hs
(674 kcal)

QUANTIDADE (medida
caseira)

ALIMENTOS

Beiju de Tapioca
+

Ovo Mexido + Frango
Desfiado

1 Copo Duplo (300 ml)
+

1 Unidade Média (200 g)
+

1 Ovo + 3 Colheres de Sopa
de Frango

SUBSTITUIÇÃO
1 copo (240 ml) de leite desnatado
batido com 1 fruta + 1 colher de
sopa de aveia + 1 colher de sopa
de farinha láctea +
1 porção média de carboidratos:
2 pedaços médio de batata doce
ou 2 fatias médias de cuscuz de
arroz/milho/tapioca ou 2 pedaços
médios de Inhame ou de aipim ou
2 pedaços médios de banana da
terra cozida ou 1 beiju (máx 5
colh. de sopa de tapioca)
+
2 porções de proteínas:
1 ovo cozido/mexido ou 1 colher
de sopa de requeijão cremoso light
ou de creme de ricota ou ½ xícara
de iogurte parcialmente desnatado
ou 1 omelete (1 ovo + 1 clara) ou
1 panqueca de banana (1 ovo + 1
banana + 2 colh. de sopa de aveia

Lanche da
Manhã
09:30 hs
(149 kcal)
Almoço
12:45 hs
(782 kcal)

Maçã

1 Unidade Pequena

Iogurte
Semidesnatado/Light

+

1 fruta + 1 porção de proteínas
(amendoim/ queijo branco)

1 Garrafinha (200 ml)

Feijão (Caldo)

3 Conchas Médias

Arroz Branco Com
Legumes

1 Escumadeira Rasa Média

ou 2 colheres de servir de feijão
(grãos) ou 4 Colheres de sopa de
colheres de sopa de grão de
bico/ervilha/soja/lentilha.
2 Colheres de servir de arroz
integral + legumes ou 6 batatas
pequenas cozidas

Bife Bovino Grelhado

Abóbora Refogada

Saladas:
Alface Picada
Cenoura Crua
Tomate (Cubos)
Beterraba Crua
Ralada

2 Bifes Médios

(Dobrar a porção)
1 coxa de frango média assada ou
cozida (sem pele) ou 1 unidade
média de sardinha fresca assada
ou 1 fatia média de carne magra
assada ou
1 ovo de galinha
(médio) cozido ou 1 sobrecoxa
média de frango (sem pele)
assada ou cozida ou 1 filé médio
de peixe cozido ou 2 pedaços de
carne bovina magra cozida ou 1
colher de servir de proteína de
soja refogada ou 1 filé/bife
pequeno de carne bovina (magra)
ou 1 bife pequeno de fígado
bovino cozido/grelhado ou 1
filé/bife
pequeno
de
frango
grelhado ou 1 omelete c/1 ovo +
tempero natural ou 4 ovos de
codorna cozidos

1 Colher de Servir

Substituir por vegetais refogados
ou cozidos a vapor como maxixe,
abobrinha com casca, vagem,
abóbora com quiabo, brócolis,
couve-flor,
quiabo,
chuchu,
mamão verde, cabacinha, berinjela
com cenoura; palma ou 3 colheres
de
sopa
de
aipim/
inhame/batata/(Purê ou na forma
de “cortados”)

1 Pegador Cheio
1 Colher de Sopa
6 Fatias
1 Colher de Sopa

*Acrescentar como
tempero/Molho: Vinagre
de maçã + pimenta +
limão.

Azeite de Oliva Extra
Virgem

1 Colher de Sobremesa

Substituir por outros vegetais
folhosos crus como chicória,
acelga, rúcula, nabo, rabanete ou
por outros vegetais crus ralados.
Obs:. Para agregar mais sabor a
refeição, poderá ser utilizado
temperos naturais como coentro,
limão, vinagre de maçã, salsa,
cebolinha,
alho,
cebola,
orégano...
1 colher de sopa de outro óleo
vegetal cru como linhaça, canola,
girassol...
Substituir por outra fruta

Abacaxi

1 Fatia Fina

(*Dê preferencia às frutas que podem ser
consumidas com bagaço e/ou casca) ou

3 colheres de sopa de gelatina
sabor de frutas
Lanche da
Tarde
15:30 hs
(373 Kcal)

Fruta
+
Amendoim

1 Unidade Média
+
2 Colheres de Sopa

1 copo (240 ml) de suco de fruta
(natural) ou 1 fruta +
1 Porção de Proteína

1 Copo Grande (300 ml)
Lanche da
Tarde II
Pré Treino
18:00 hs
(294 Kcal))

“Shake” de Frutas
(1 copo de leite desnatado
– 200 ml + 1 fruta + 1 fio
de mel + 2 colheres de
sopa de aveia + 1 pitada
de canela)

+ 6 g de Creatina

Substituir por outra vitamina,
variando o sabor da fruta ou 1
copo (200 ml) de iogurte
semidesnatado + Canela + 1
colher de chia + 1 fruta ou 1
porção de Proteína (ovo0 + 1
porção de carboidratos (Batata
doce/aipim/banana coz/ cuscuz de
milho/beiju)

Jantar
20:30 hs
(397 kcal)

Suco de Fruta
Natural (Ex:. 2 fatias de
beterraba + 1 maracujina +
caldo de 1 limão )

1 Copo Duplo (300 ml)
+

+

Ceia
22:30 hs
(195 Kcal)

Crepioca

1 Unidade

(Recheio: 2 colheres de
frango desfiado + 4 fatias de
tomate +1 colher de sopa de
requeijão cremoso light)

*(Crepioca: 2 ovos + 2 colheres de
sopa de polvilho + 1 pitada de sal +
orégano)

Gelatina
+
Fruta c/Aveia
(Ex: ½ mamão papaia + 1
colher de sobremesa de
aveia em flocos)

1 Xícara (200 ml)
+
1 Unidade Média

Total de calorias do Plano Alimentar: 2865 kcal/dia
Sendo:
49 % de Carboidratos
27 % de Proteínas (2,3 g/kg de peso/dia)
25 % de Lipídios

Substituir por 1 prato fundo de
sopa de legumes com carne e
macarrão e caldo de feijão + 2
claras cozidas picadas, variando
os vegetais ou repetir o café da
manhã
realizando
as
substituições, considerando suco
de fruta + sanduiche natural ou
omelete/beiju/panqueca
ou
panqueca de aveia recheados...

Substituir por 1 potinho de iogurte
semidesnatado + 1 colh. de sopa
de amendoim natural torrado ou 1
xícara de chá de chá (200 ml) de
mingau de aveia ou 1 caneca
(300 ml) de leite desnatado c/ e
cacau em pó solúvel (100% - 1
colher de chá + adoçante)

