
4 REFEIÇÕES

CARDÁPIO PÓS

Caiu na folia neste Carnaval? Deixa eu 
adivinhar... Nesses dias dediversão, você pisou 

na jaca? Não se culpe! Estamos aqui pra te 
ajudar à voltar à rotina de treino e retomar o 

equilíbrio na sua alimentação! 

para desinchar 

DICAS

Utilize o sal minimamente! Use e abuse de ervas aromáticas frescas ou secas para realçar o 
sabor dos alimentos. Produtos industrializados são uma armadilha para exceder no sal sem nem 
mesmo perceber

E não consideram as necessidades de cada indivíduo. Por isso, sempre recomendamos uma 
avaliação e acompanhamento nutricional individualizado.
 
As refeições sugeridas são compostas por alimentos saudáveis, que buscam ajudar o seu 
organismo a se livrar do excesso de líquidos retidos, promovendo uma sensação de 
equilíbrio, leveza e disposição. Não é indicado repetir esse cardápio por dias seguidos.
 
 

Desjejum

com delicioso
suco diurético

rico em fibras, 
vitaminas e minerais

que nutre e sacia 
de verdade

leve e 
equilibrado

CARNAVAL

atenção! essas orientações são genéricas.

muita água!
Entre as refeições,beba muita água! De 2 a 3 litros são recomendados, de forma que a sua urina 
esteja sempre clarinha. Vale aromatizar, fazer chás (sem adoçar) quentes ou gelados e sempre 
levar a sua garrafinha com você!

pouco sal!

O suor é uma forma do corpo eliminar vários minerais.
Já percebeu como o suor é salgado? O excesso de cloreto de potássio (sal) também é excretado 
quando suamos. Isso ajuda o corpo a desinchar. A atividade física também favorece a produção 
de hormônios que proporcionam bem-estar e assim fica muito mais fácil manter o foco e voltar à 
rotina. 

muito treino!

DESJEJUM

SUCO DIURÉTICO
2 FATIAS (TORRADAS) DE PÃO MULTIGRÃOS COM QUEIJO COTTAGE

receita SUCO DIURÉTICO
Bater no liquidificador ou mixer: 3 fatias de melancia sem caroço com 1 colher de chá de linhaça e 
mais 1 colher de chá de gengibre ralado.

ALMOÇO

NUGGETS DE FRANGO (CASEIRO) – 5 unidades
SALADA CRUA – a vontade
PURÊ DE CENOURA – 3 colheres de sopa
ARROZ 7 GRÃOS – 3 colheres de sopa

receita NUGGETS CASEIRO
INGREDIENTES
 
400 g de peito de frango sem pele sem osso
½ cebola picada
2 dentes de alho picados
2 colheres (sopa) de ervas picadas

PREPARO:
 
Passe o frango no processador até formar uma pasta macia. Em uma tigela, junte esta mistura 
com a cebola, o alho, o sal, a pimenta e as ervas.
Some uma clara de ovo e a farinha de linhaça e misture. Leve para a geladeira para que tome 
consistência, por 20 minutos.
Com as mãos, faça bolinhos com a massa, no formato de nuggets. Para empaná-los, passe cada 
um na clara de ovo restante e em seguida, passe-os na nos flocos de quinoa.
Coloque-os em forma antiaderente (se necessário unte com óleo de coco ou azeite de oliva) e leve 
ao forno (pré-aquecido a 180 graus) por 15 minutos, aproximadamente. Vire na metade do tempo 
para que doure dos dois lados.

 
 
2 claras de ovos
2 colheres (sopa) de farinha de linhaça
2 colheres (sopa) de flocos de quinoa
Sal (moderado) e pimenta do reino a gosto

ALMOÇO

ALMOÇOLANCHE

IOGURTE CASEIRO TIPO GREGO – 100 g
CHIA – 1 colher de chá
FRUTA PICADA – 1/4 de manga ou 1 banana média ou 1 fatia de abacaxi ou 1 laranja

receita IOGURTE CASEIRO
INGREDIENTES
 
2 litros de leite desnatado (Tipo A de preferência)
1 pote de iogurte natural integral

PREPARO:
 
Aqueça o leite até o ponto de fervura, desligue e deixe esfriar até conseguir colocar seu dedo 
dentro por 10 segundos sem queimar. Nesta temperatura, acrescente o iogurte natural no leite 
aquecido e misture com a ajuda de uma colher. Cubra a panela com um pano de prato grosso e
coloque uma tampa por cima, fechando bem. Deixe de um dia para outro sem mexer. No dia 
seguinte, separe uma tigela grande, um coador que encaixe na tigela, forrada com um pano fino 
limpo e coloque o leite com iogurte para coar, sem mexer e nem misturar. Deixe coando na  
geladeira por mais ou menos 3 horas. Transfira o iogurte que ficou no pano/peneira para
outra travessa. Se quiser, aromatize com baunilha, raspas de limão ou  laranja. Mexa bem, até 
ficar uma mistura homogênea. Rende aproximadamente 10 potinhos.  

ALMOÇOJANTAR

OMELETE DE FORNO – 1 porção
SALADA VERDE – a vontade
BATATA DOCE – 2 fatias (assada ou cozida)

receita OMELETE DE FORNO
INGREDIENTES
 
1 gema
2 claras
1 tomate sem sementes e picado
 
PREPARO
 
Numa tigela pequena, bata a gema com um garfo. Junte o tomate picado e o queijo.
Tempere com sal e pimenta do reino. Em outra tigela, bata as claras em ponto de neve.
Delicadamente, junte as claras batidas à mistura inicial e despeje a omelete em um refratário 
redondo. Leve para assar em forno médio (pré-aquecido) por 15 minutos ou até dourar.

 
 
1 colher (sopa) de queijo branco ralado
Sal (moderado) e pimenta do reino a gosto
Ervas frescas e secas que desejar

AGORA É COM VOCÊ!!!
Cuidar da alimentação é essencial, mas não é tudo. Seguir uma rotina de treino bem 
planejada é o que falta para tornar sua vida mais saudável e você mais feliz com o seu corpo!
 

Conheça nossos programas de treino!

QUERO EMAGRECER QUERO TONIFICAR

CLIQUE AQUI
 

CLIQUE AQUI
 

SIGA A EC NAS REDES SOCIAIS!
Vamos ficar conectadas?

Almoço Lanche Jantar

Preparamos um cardápio com:

https://www.exercicioemcasa.com.br/cardiomix/
https://www.exercicioemcasa.com.br/muscleup/
https://www.instagram.com/exercicioemcasa/
https://www.facebook.com/www.exercicioemcasa.com.br/



