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QUER UM PROGRAMA AINDA MAIS PERSONALIZADO?

TEM MUITA GORDURA 
CORPORAL PARA PERDER? 

TENTANDO PERDER APENAS 
ALGUNS QUILINHOS? 

O déficit de calorias fará que você perca peso.  As opções nutritivas que você fizer vão sustentar 
sua energia enquanto você se livra das gordurinhas. Durante esse processo, talvez você queira 
adequar sua alimentação às suas necessidades específicas de emagrecimento. Nós separamos 
dois tipos de refeição que vão te ajudar a fazer justamente isso:

ESCOLHA MAIS REFEIÇÕES DO TIPO 
Uma dieta rica em proteínas pode proporcionar 
um aumento significativo de queima calórica. 

INVISTA EM MAIS REFEIÇÕES DO TIPO  

P

P C

CReceitas marcadas com o 
P são ricas em proteínas e 
pobres em carboidratos 

Receitas marcadas com o C 
têm uma alta ou média dose 
de carboidratos em relação à 
quantidade de proteínas. 
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SOLUÇÕES NUTRICIONAIS PARA O DIA A DIA

E SE EU AINDA ESTIVER COM FOME? 

Você também pode escolher organizar suas refeições de acordo com as necessidades do seu dia 
ou do seu momento. 

Isso pode acontecer porque o número de calorias que você escolheu para ingerir simplesmente 
não é compatível com as necessidades do seu organismo. Se você está sentindo irritação, 
diminuição de performance ou se, simplesmente, você sente fome o tempo inteiro, adicione 1 
ou 2 lanches a mais no seu programa nutricional. Recomendamos frutas ou vegetais. Barras de 
fibras matam a fome e ainda vão te sustentar sua energia até a próxima refeição. 

ESTÁ TENDO 
PROBLEMAS COM 
TENTAÇÕES? 

QUER TURBINAR 
SEU TREINO?

SENTINDO-SE COM 
FOME, MAS ESTÁ 
PERTO DA HORA DE 
DORMIR? 

OPTE POR REFEIÇÕES DO TIPO        
DE CAFÉ DA MANHÃ 
Estudos apontam que um café 
da manhã mais proteico ajuda 
a promover a sensação de 
saciedade no decorrer do dia. 

FAÇA UMA REFEIÇÃO DO TIPO         
2 OU 3 HORAS ANTES DE 
APERTAR O PLAY
Carboidratos são o 
combustível preferido do seu 
corpo. 

PREPARE UM JANTAR OU 
LANCHE DO TIPO
As proteínas têm a capacidade 
de regenerar o músculo 
enquanto você descansa. 

P C

ADICIONE 1 OU 2 LANCHES A MAIS NO SEU PROGRAMA NUTRICIONAL. 

P
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VISÃO GERAL

É SIMPLES. ALIMENTE-SE EM MENORES PORÇÕES 5 VEZES AO DIA.  

1- QUAL É SEU SEXO 

3- O QUÃO ATIVO VOCÊ É

4- SOME SEUS PONTOS

TOTAL

2- QUANTO VOCÊ PESA

Comer a cada 3 horas aumenta o funcionamento do metabolismo e regula os níveis de açúcar 
no sangue. Nós propomos que você faça 3 refeições: café da manhã, almoço e jantar e mais 2 
lanches.

a)  Feminino (adicione 1 ponto)

b)  Masculino (adicione 2 pontos)

a)  Sedentário (adicione 1 ponto)

b)  Pratica atividade física moderada ou intensamente  
(adicione 2 pontos)

Se você marcou 3 pontos, o ideal é que você consuma 1.200 
calorias por dia para perder peso.

Se você marcou 4 pontos ou mais, seu consumo calórico deve 
ser de 1.600 calorias por dia. 

a)  Até 58 kg  (adicione 1 ponto)

b)  Mais do que 58 kg (adicione 2 pontos)

FAÇA O TESTE DE CALORIAS DOS 4 PASSOS: Descubra se você deve comer 1.200 ou 1.600 
calorias por dia. Depois, você pode utilizar as receitas para preencher sua necessidade diária de 
calorias. 
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CALORIAS SUGERIDAS POR REFEIÇÃO
Aqui apresentamos um quadro estimado de calorias que você deve comer por refeição, 
dependendo da quantidade de calorias indicada para você consumir por dia.

Essas sugestões são apenas uma maneira de ajudar a comer melhor. Não se preocupe demais. 
Apenas cuidado para não passar fome o dia inteiro para poder comer um jantar de 1200 
calorias depois. A ideia é fazer refeições balanceadas. 

O total de calorias que você deve consumir por dia deve incluir também bebidas, então tenha 
certeza de adicionar aquele suco de laranja à sua contagem calórica. 

SEU DIA COM 1.200 CALORIAS SEU DIA COM 1.600 CALORIAS

Café da manhã 300 cal 400 cal

150 cal 150 cal

300 cal 450 cal

150 cal 150 cal

300 cal 450 cal

Café da manhã

Lanche 1 Lanche 1

Lanche 2 Lanche 2

Almoço Almoço

Jantar Jantar
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21 DIAS DE REPARO
TABELA DE ALIMENTOS E PORÇÕES

VEGETAIS

FRUTAS

PROTEÍNAS

GORDURAS SAUDÁVEIS 
E QUEIJOS

CARBOIDRATOS
1- Couve (cozida ou crua)
2- Espinafre (cru ou cozido)
3- Couve-de-bruxelas (fatiada)
4- Brócolis (em fatias)
5- Aspargo (10 caules)
6- Beterraba (2 médias)
7- Tomate (2 médios)
8- Abobrinha (fatiada)
9- Vagem
10- Pimentão doce (fatiado)
11- Cenouras (1 média)
12- Couve-flor (1 média)
13- Alcachofras
14- Berinjela (½ média)
15- Quiabo
16- Ervilhas
17- Repolho (fatiado)
18- Pepinos
19- Aipo
20- Alface
21- Cogumelos
22- Rabanete
23- Cebola (picada)
24- Brotos

1- Amoras
2- Morango
3- Melancia (cortada em cubos)
4- Melão (cortado em cubos)
5- Laranja (1 média ou ½ grande)
6- Tangerina (2 pequenas)
7- Maçã (1 pequena)

1- Peito de frango sem pele
2- Peixes de rio (Tilápia, truta)
3- Ovos (2 grandes)
4- Iogurte grego light
5- Mariscos cozidos (camarão, 
lagosta, caranguejo)
6- Carne vermelha com pouca 
gordura (cozida em pedaços)
7- Tofu tipo firme
8- Lombo de porco (em 
pedaços e cozido)
9- Atum enlatado em água e 
escorrido
10- Peito de peru (6 fatias)
11- Presunto light (6 fatias)
12- Ricota light
13- Queijo cottage
14- Pó proteico – (whey)
15- Hambúrguer vegetariano

1- Abacate ( ½ pequeno ou ¼ 
médio)
2- Castanha-de-caju (8 
unidades)
3- Nozes (8 unidades)
4- Amêndoa (12 unidades)
5- Amendoim (14 unidades 
torradas)
6- Pistache (20 unidades)
7- Hommus
8- Leite de coco (enlatado)

1- Batata-doce
2- Inhame
3- Quinoa (cozida)
4- Feijão (mulatinho, preto, 
branco, etc)
5- Lentilhas (cozidas e 
drenadas)
6- Ervilhas
7- Arroz integral cozido
8- Arroz selvagem cozido
9- Batata (purê de batata ou ½ 
batata grande)
10- Pasta cozida
11- Biscoito tipo cream crack (8 
unidades)
12- Cereal integral light
13- Pão integral (1 fatia)
14- Aveia

8- Cerejas
9- Uvas
10- Kiwis (2 médios)
11- Manga (1 média fatiada)
12- Pêssego (1 grande)
13- Nectarina
14- Pêra (1 grande)
15- Abacaxi (fatiado)
16- Banana (1 pequena)
17- Mamão Papaia (cortado em 
cubos)
18- Figos (2 pequenos)
19- Damascos (4 pequenos)
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SEMENTES E ÓLEOS

COLHER DE SOPA

COMIDAS LIBERADAS

1- Sementes de abóbora
2- Sementes de girassol
3- Sementes de gergelim
4- Azeitona (10 médias)
5- Amendoim

1- Azeite extra-virgem
2- Óleo de coco extra-virgem
3- Óleo de linhaça
4- Óleo de semente de abóbora
5- Manteiga
6- Margarina
7- Maionese light

1- Limão e suco de limão
2- Vinagre
3- Mostarda
4- Ervas (secas e frescas)
5- Temperos (exceto sal)
6- Alho
7- Gengibre
8- Molho de pimenta
9- Extratos de baunilha, de 
hortelã, de amêndoa, etc.

9- Queijo de cabra (em pedaços)
10- Queijo feta (em pedaços)
11- Mozzarela light (2 fatias)
12- Queijo cheddar (em pedaços)
13- Queijo provolone (em 
pedaços)
14- Queijo parmesão (ralado)

6- Lascas de coco
7- Molhos light feitos em casa

3 vezes por semana você pode substituir 1 porção amarelo (carboidrato) por uma
pequena tentação, como um brigadeiro, um bombom, um quindim, e assim por
diante. É importante que sejam porções pequenas.

Ainda está com fome? Coma outra porção vermelha ou verde.
Não se esqueça que a sua meta é melhorar a cada dia.



www.exercicioemcasa.com.br Guia Nutricional 9 

ACOMPANHE SUAS MEDIDAS!

DICAS

GUIA DE MEDIDAS (HOMEM E MULHER)

BUSTO

PEITORAL

 DIA 1             DIA 7                        DIA 14        DIA 21

BRAÇO

CINTURA

BARRIGA

QUADRIL

COXA

PANTURRILHA

PESO

Não murche a barriga ou contraia os músculos enquanto tira suas medidas.
Olhe no quadro o lugar exato de tirar cada medida.
Não se esqueça de tirar fotos de antes e depois

- CABEÇA
- OMBROS (HOMEM)
- BUSTO (MULHER) OU 
PEITORAL (HOMEM)

- CINTURA
- QUADRIL
- COXA
- PANTURRILHA



DOCES



 Clássico da culinária francesa, o suflê de 
chocolate ganha uma reinterpretação sem 

glúten nesta versão light e mais saudável de 
uma sobremesa verdadeiramente deliciosa. 

Uma tentação da qual você não precisa fugir, 
apenas maneirar na quantidade.
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RECEITA FIT DO EXERCÍCIO EM CASA

SUFLÊ DE DE CHOCOLATE LIGHT
  130 CALORIAS | RENDE 10 PORÇÕES

Ingredientes:
 - 3/4 Xícara de chocolate meio amargo sem glúten
 - 2 Colheres de sopa de manteiga sem sal
 - 3 Colheres de sopa de cacau sem açúcar
 - 1 Ovo pequeno
 - 1/2 Colher de sopa de extrato de baunilha puro
 - 1 Pitada de sal
 - 3 Claras de ovos grandes, à temperatura ambiente
 - 1/2 Colher (chá) de creme de tártaro
 - 1/3 Xícara de açúcar

Modo de preparo:
  1.  Pré-aqueça o forno a 200 ° C, com um rack na posição central.
  2.  Separe dez potinhos pequenos de cerâmica ou de vidro. Use um pincel com óleo para untar. 
Espace os potinhos uniformemente em uma assadeira.
  3.   Derreta o chocolate com a manteiga e mais 2 colheres de sopa de água em banho maria até 
que você possa mexer o chocolate suavemente.
  4.  Bata o cacau, 1 ovo pequeno, baunilha e sal. Junte à mistura de chocolate derretido.
  5.  Bata as claras dos ovos até que fiquem com a textura de espuma. Adicione lentamente o 
açúcar (algumas colheres de chá de cada vez). Continue a bater até ficar em neve. 
  6.  Misture o chocolate com os ovos batidos em neve suavemente, somente até que a mistura 
fique uniforme
  7.  Coloque a mistura no forno de 5 a 6 minutos. O ponto é quando as bordas e o topo estão 
definidos e o centro ainda está um pouco mole. Sirva imediatamente.
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Nesta versão light de torta de limão, vamos 
dividir as porções em copos ou xícaras e usar 
ingredientes com baixo teor de gordura. 
Vai ficar uma sobremesa deliciosa com a 
aparência delicada e com bem menos calorias 
do que a tradicional torta de limão.
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RECEITA FIT DO EXERCÍCIO EM CASA

TORTA DE IOGURTE COM LIMÃO
  120 CALORIAS | RENDE 8 PORÇÕES

Ingredientes:
 - 2 Colheres de sopa de água fria
 - 1 Colher de sopa de suco de limão fresco
 - 1 1/2 Colher (chá) de gelatina sem sabor
 - 3 Potinhos de 200 ml cada de iogurte de limão light
 - 2 Colheres de chá de casca de limão ralada

Crosta:16 bolachas de waffer de baunilha light esmagadas com 
2 colheres de biscoito amanteigado e 1/2 colher de chá de açúcar

Modo de preparo:
  1.  Em uma panela funda, misture água e suco de limão;
  2.  Adicione a gelatina com a mistura de suco de limão;
  3.   Deixe repousar durante 1 minuto.
  4.  Aqueça em fogo baixo, mexendo sempre, até que a gelatina esteja completamente dissolvida.
  5.  Deixe esfriar lentamente por cerca de 2 minutos. 
  6.  Em uma tigela média, bata o cream cheese com um mix elétrico na velocidade média para 
misturar o preparo de iogurte, suco de limão e gelatina.
  7.  Divida a crosta em 8 copos ou xícaras de sobremesa e pressione a crosta para baixo e para os 
lados do recipiente usando uma colher.
  8.  Despeje a mistura na crosta. Enfeite com raspas de limão.
  9.  Refrigere cerca de 2 horas.
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Vontade de comer um docinho, mas com medo 
de sacrificar as calorias perdidas no treino? 

Neste cheesecake light, você pode comer 
uma porção de uma sobremesa divina, sem 

se preocupar com isso. Além disso, vamos 
combinar? Comidas menos gordurosas fazem a 

gente se sentir melhor. Sucesso em fatias!
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RECEITA FIT DO EXERCÍCIO EM CASA

CHEESECAKE DE IOGURTE GREGO COM MORANGO
  105 CALORIAS | RENDE 8 PORÇÕES

Ingredientes:
 - 2 Xícaras de iogurte grego simples livre de gordura
 - 1/2 Xícara de açúcar
 - Pitada de sal
 - 2 Ovos
 - 2 Colheres de chá de extrato de baunilha
 - 1 Colher de sopa de amido de milho
 - Morangos em fatias para decorar

Modo de preparo:
  1.  Pré-aqueça o forno a 180 graus.
  2.  Em um liquidificador ou processador, misture os ovos, iogurte, açúcar e baunilha até ficar    
homogêneo. Logo depois, adicione amido de milho e a pitada de sal. Mexa novamente.
  3.   Despeja a mistura em um refratário largo, de cerca de 25 cm.
  4.  Asse durante 35 minutos.
  5.  Quando o cheesecake estiver no ponto, ele ainda estará um pouco mole no centro.
  6.  Cuidado para não passar do ponto.
  7.  Deixe esfriar na geladeira de 2 a 3 horas, até que seja fácil de soltar a torta da tijela em que foi 
assada.
  8.  Coloque os morangos fatiados sobre o topo da torta e sirva sua cheesecake light gelada
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SALGADOS
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Vale a pena provar o sabor da beterraba assada, 
mais tenra e saborosa. Nesta receita, o equilíbrio 

oferecido pela combinação de queijo branco, 
hortelã fresca e nozes deixa a beterraba assada 

ainda mais deliciosa.
Este mix de ingredientes harmonizam-se 

perfeitamente em uma receita fácil de fazer, mas, 
ao mesmo tempo, sofisticada.

Este preparo vai fazer muito bem para a sua 
saúde. A beterraba é considerada um vegetal 

pouco calórico (40 calorias a cada 100g). Sua cor 
vermelha vem da presença da betaína, substância 

benéfica para o coração. A beterraba ainda tem 
antioxidantes, fibras e vários sais minerais.
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RECEITA FIT DO EXERCÍCIO EM CASA

SALADA DE BETERRABA ASSADA COM RICOTA
  200 CALORIAS | RENDE 4 PORÇÕES

Ingredientes:
 - 3 Beterrabas limpas e lavadas, 
 - 3 Colheres de sopa de azeite
 - 3 Colheres de sopa de hortelã
 - 1/2 Xícara de ricota
 - 1 Colher de chá de nozes 
     (ou qualquer outra noz, como castanha-de-caju, amêndoas ou castanha-do-pará)

Modo de preparo:
  1.  Pré-aqueça o forno a 180 graus durante 10 minutos
  2.  Envolva cada beterraba em papel alumínio
  3.   Coloque as beterrabas em um tabuleiro
  4.  Leve ao forno a 180 graus de 50 a 60 minutos 
     (o ponto é quando você sentir que a beterraba está cozida, macia, mas não muito mole)

  5.  Espere até que a beterraba esfrie
  6.  Corte-a em pedaços médios
  7.  Despedace a ricota em pequenos pedaços
  8.  Em uma saladeira, junte todos os ingredientes
  10. Tempere a salada de beterraba com azeite, sal e limão a gosto
  11.  Coloque na geladeira durante 30 minutos e sirva fria
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Procurando maneiras diferentes de preparar 
legumes? Aposte nesta torta de abobrinha com 
parmesão gratinado. Ela contém baixas calorias 
e é super apetitosa. Além disso, este é um prato 
rápido e fácil de fazer. E mais: por conter queijo, 

esta receita é uma ótima maneira de fazer a 
criançada acostumar o paladar a comer vegetais.
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RECEITA FIT DO EXERCÍCIO EM CASA

TORTA ABERTA DE ABOBRINHA COM PARMESÃO
  51 CALORIAS | RENDE 1 PORÇÃO

Ingredientes:
 - 1 Xícara de abobrinha fatiada em rodelas
 - 1 Colher de sopa de queijo parmesão ralado
 - 1/4 Colher de chá de manteiga

Modo de preparo:
  1.  Cubra a assadeira com uma folha de alumínio
  2.  Use um pincel culinário e espalhe manteiga na folha de alumínio para que as abóbrinhas não 
grudem no papel
  3.   Coloque as fatias de abóbrinha na assadeira
  4.  Polvilhe com queijo parmesão e pincele as abóbrinhas com o mesmo pincel culinário
     (o ponto é quando você sentir que a beterraba está cozida, macia, mas não muito mole)

  5.  Deixe grelhar por alguns minutos até que o queijo derreta e comece a gratinar.
  6.  Sirva a torta de abobrinha quente
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Vale a pena provar o sabor da beterraba assada, 
mais tenra e saborosa. Nesta receita, o equilíbrio 

oferecido pela combinação de queijo branco, 
hortelã fresca e nozes deixa a beterraba assada 

ainda mais deliciosa.
Este mix de ingredientes harmonizam-se 

perfeitamente em uma receita fácil de fazer, mas, 
ao mesmo tempo, sofisticada.

Este preparo vai fazer muito bem para a sua 
saúde. A beterraba é considerada um vegetal 

pouco calórico (40 calorias a cada 100g). Sua cor 
vermelha vem da presença da betaína, substância 

benéfica para o coração. A beterraba ainda tem 
antioxidantes, fibras e vários sais minerais.
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RECEITA FIT DO EXERCÍCIO EM CASA

PASTA À MODA PRIMAVERA
  370 CALORIAS | RENDE 4 PORÇÕES

Ingredientes:
 - 3 Xícaras de macarrão integral
 - 1 Pacote de 250 gramas de espinafre 
congelado (ou 1 saco fresco)
 - 2 Xícaras de brócolis
 - 2 Xícaras de aspargos picados
 - 2 dentes de alho picados
 - Suco e raspas de 2 limões

Modo de preparo:
  1.  Use uma panela grande e funda para ferver a água.
  2.  Adicione a massa de trigo integral e cozinhe de acordo com as instruções da embalagem.
  3.   Enquanto isso, em uma frigideira grande e profunda, aqueça o azeite.
  4.  Adicione o alho à frigideira e refogue até você sentir um aroma perfumado, cerca de dois minutos.
  5.  Adicione brócolis e espinafre (pode ser ainda congelado) e mude a boca do fogão para médio alto.
  6.  Cozinhe cinco minutos, ou até que os legumes estejam quentes
  7.  Adicione o raspas de limão e o suco, juntamente com tomates secos picados e pimentas assadas.
  8.  Escorra a massa, reservando cerca de meia xícara de água para cozinhar.
  9.  Imediatamente, adicione os legumes no macarrão.
  10. Misture suavemente, adicione o parmesão e, em seguida, tempere com muita pimenta preta fresca. 
  11.  Se a massa estiver muito seca, adicione a água da massa reservada
  12.  Polvilhe com manjericão ou salsa antes de servir.

 - 2 Colheres de sopa de azeite
 - Muita pimenta preta fresca
 - 8 Tomates secos, cortados
 - 3 Pimentas vermelhas assadas, picadas
 - 1/2 Xícara de queijo parmesão ralado
 - 1/4 Xícara de manjericão fresco 
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