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Só treino ou só dieta resolve: não, as duas ciências se
complementam. A alimentação e o treino equilibrado
potencializam os resultados, mas preste atenção: se
um deles estiver errado, a frustração é inevitável.  

Toda gordura faz mal: Outro mito comum que circula
entre as pessoas que querem emagrecer é que a
gordura é uma grande vilã e deve ser banida da dieta
porque os alimentos gordurosos são muito calóricos.
Este é um mito típico das pessoas que acreditam que
dieta se resume à contagem de calorias. A gordura boa
pode ser uma aliada importante na dieta, devemos
enfatizar em um plano alimentar balanceado ao invés
de apostar em uma alimentação pobre em calorias e
em nutrientes. A gordura é uma importante fonte de
energia para o treinamento. Mas qual gordura e que
quantidade? Esse é o grande detalhe.

    Ser nutricionista esportiva nos dias de hoje é um grande
desafio. Na busca por resultados rápidos, os
pacientes/atletas vivem atrás de soluções milagrosas e
chegam ao consultório cheios de informações
equivocadas, os famosos e perigosos mitos fitness. 
 
 Não é fácil controlar a ansiedade dos pacientes/atletas,
principalmente quando há tantas informações erradas
circulando na internet e nas academias. Dietas de
emergência, suplementos milagrosos e alimentos com
super poderes são apenas alguns dos mitos que você
precisa desconstruir na cabeça dos pacientes/atletas.  
 
  Separei quatro mitos fitness que podem acabar com seu
treino e seu foco! Confira:
 

 

Mitos Fitness que
podem acabar com

seu foco!



Evitar carboidratos: Os carboidratos são
frequentemente chamados de vilões no mundo fitness.
Esse mito não poderia estar mais equivocado, já que
suprimir a oferta de um nutriente tão importante para o
corpo pode ter diversos efeitos negativos no organismo.
Os carboidratos são a principal fonte de energia do
corpo e a falta deles na dieta pode resultar na perda de
massa muscular, tonturas, fraqueza e hipoglicemia.
Além disso, a falta de carboidrato pode causar danos no
sistema nervoso central no longo prazo. Mas qual
carboidrato e que quantidade? Opa já falei isso né?!

Musculação não emagrece: Um dos maiores desafios
para os nutricionistas é desmistificar o papel da
musculação e do exercício aeróbico no emagrecimento.
Os pacientes tendem a acreditar que é preciso se matar
na bicicleta ou na esteira para perder peso, e que fazer
musculação é perda de tempo, pois vai deixar o corpo
maior e mais pesado. A musculação é uma grande
aliada da dieta, pois contribui para o fortalecimento
muscular e para a preservação da massa magra. Como
o foco das dietas inteligentes é perder gordura e
preservar a massa magra, esse mito precisa ser
desacreditado já!

 

 
   A nutrição é a arte de ensinar aos pacientes a fazer boas
escolhas para fornecer ao corpo os nutrientes necessários
para ter mais disposição e saúde. Para isso, é preciso
combater os mitos fitness que circulam na internet e nas
academias, que acabam prejudicando o trabalho do
nutricionista e seu resultado no treino.  Beijo e até breve!
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  As crianças amam ajudar na cozinha, mas na correria do

dia a dia e pensando na sujeira que elas geralmente

fazem, acabamos deixando para outro e dia – que nunca

chega! 

 

  Que tal aproveitar esse momento de isolamento e curtir

com os pequenos na cozinha? A nutri garante para vocês

que o aprendizado é enorme, a cozinha pode ser um

ambiente de aprendizado, desenvolvimento de funções

motoras, gustativas e principalmente da imaginação para

as crianças. Durante as atividades as crianças são

incentivadas a ler as receitas de maneira correta, e

aprendem como fazer transformações nas medidas

necessárias.

 

  As crianças devem ser apresentadas ao mundo da

cozinha o mais cedo possível, pois a experiência de ir à

feira, cheirar um alimento, sentir a textura dele e poder

brincar com as suas diferentes vertentes é um dos

momentos mais importantes para a formação de uma

alimentação saudável e consciente.    

 

CRIANÇA NA COZINHA 
DURANTE O 

ISOLAMENTO SOCIAL



Escolha receitas simples e rápidas para que elas
possam acompanhar todos os passos e manter o
interesse. Para crianças pequenas, uma receita bem
interessante é a do bolo de caneca, preparada no
micro-ondas. Ela é   rápida, eles acompanham tudo e
ainda adoram a hora de decorar.

Organize e separe os ingredientes antes de começar.
Eu costumo colocar em potinhos ou copinhos
plásticos já com a medida correta e peço a eles para
colocarem no recipiente maior onde será misturado:
batedeira, bowl, liquidificador, etc.. Aí na hora de usar
os ingredientes eu sempre menciono o nome e falo
para que serve tal ingrediente.

Nunca deixe as crianças usarem facas, usarem o fogão
ou o forno. O risco de um acidente   é muito grande
para os pequenos.

Uma das coisas que acho bem importante é mostrar
aos pequenos como a higiene é importante. Para isso
lembre-os sempre de lavar bem as mãos, estar com a
roupa limpa e se possível usar avental. Para as
meninas que geralmente tem cabelos compridos,
pedir para que sejam presos antes de iniciar qualquer
coisa na cozinha. 

   Preparei um roteiro para ajudar vocês nessa deliciosa   
aventura:
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É muito importante ler a receita antes e depois seguir

os passos Indicados. Além de incentivar e treinar a

leitura, eles aprendem a compreender uma receita e

organizar sua execução.

Não deixe de pedir ajuda deles na hora de secar a

louça usada para a receita. Isso faz com que eles

participem de todo o processo e entendam o trabalho

dos pais na cozinha desde cedo.

Chame as crianças para montar pratos coloridos,

saudáveis e divertidos! Corte legumes, verduras,

frutas, separe pães e deixe eles usarem a criatividade

para montar o seu prato. Isso pode incentivar a criança

a provar alimentos desconhecidos, comer de forma

mais saudável e divertida. Só não esqueça de cuidar

da higiene!

 

 

 

  Acredite essa experiência vale ouro! Fique em casa e

acredite na nutri: cozinhar é ato de amor, cozinhar com

quem amamos é um momento de felicidade

inesquecível.
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DUPLAS ALIMENTARES QUE VALEM OURO

A laranja tem vitamina C e a cenoura ácido
fenólico, quando combinados além de uma
delícia, formam uma potente ação contra o
colesterol ruim, melhora a qualidade do
bronzeado e aumenta a imunidade. Aproveite
na forma de sucos e iogurtes.

Não poderia começar com outra dupla, que não o
arroz e feijão. Provavelmente a combinação mais
clássica da culinária brasileira, mas que
infelizmente, estamos parando de consumir. O
arroz e feijão juntos formam uma proteína que dá
força e saciedade ao corpo, as fibras dessa
combinação reduzem os distúrbios
cardiovasculares, diabetes e câncer de cólon,
além de ajudarem no funcionamento do
intestino.

LARANJA E  CENOURAARROZ COM FE I JÃO

   Você sabia que alguns alimentos tornam-se super alimentos quando combinados entre
si? Isso mesmo, bom alimentos sozinhos mas excelentes em parceria.

Carne vermelha com alecrim, além de sabor de
aroma ímpar, essa dupla grelhada ou assada, possui
ação antiinflamatória e antioxidante que acabam
com as toxinas da carne. Ou seja, tempere a carne
com alecrim e reduza as substâncias tóxicas
liberadas quando aquecida.

CARNE VERMELHA COM ALECRIM
O chá verde possui uma substância chamada
catequina, um antioxidante que protege
contra o envelhecimento da pele. O limão
contêm ácido ascórbico que estabiliza e
potencializa a ação da catequina, portanto,
use e abuse do chá verde com limão e fique
com a pele cada vez mais linda.

CHÁ VERDE COM L IMÃO



DUPLAS ALIMENTARES QUE VALEM OURO

A castanha do Pará é rica em selênio, quando
consumida com suco de laranja, que é rica em
vitamina C, melhora a absorção do mineral
selênio e aumenta a imunidade.

O licopeno presente no tomate neutraliza os
radicais livres é melhor absorvido com a gordura
do azeite. Aproveite e delicie uma deliciosa
salada de tomate regada com azeite de oliva e
melhore seu sistema imune.

CASTANHA DO PARÁ COM SUCO
DE LARANJA

TOMATE COM AZEITE

Ovo com agrião. Que tal um delicioso omelete com
agrião para evitar a osteoporose, o cálcio do agrião
é melhor absorvido na presença da vitamina D
presente no ovo. Mas não esqueça que a melhor
fonte de vitamina D é o sol!

OVO COM AGRIÃO
Azeite de oliva com ervas finas, hum! Além de
uma delicia o azeite aromatizado tem todas
as propriedades benéficas das ervas
liberadas mais facilmente. Por exemplo, as
propriedades digestivas do alecrim ou as
diuréticas do manjericão.

CHÁ VERDE COM L IMÃO

Agora é combinar, aproveitar e degustar!
Bom apetite e até breve



   A vida atual virou de cabeça para baixo, estamos em casa, cheios de preocupações, obrigações,
estresse e trabalho acumulado, tudo isso cria infinitos problemas de saúde. Os músculos de
pescoço, ombros e cabeça são os que mais sofrem em decorrência de horas a fio sentados na frente
do computador e da TV.  O estresse também perturba o sono, criando mais dores e contraturas. 
  Algumas plantas, geralmente consumidas como chá, não apenas melhoram a condição dos
músculos, como também transmitem a serenidade para cérebro, estômago e todos os órgãos.
    Os melhores relaxantes musculares naturais são:

RELAXANTES MUSCULARES NATURAIS

Usada por centenas de anos para aliviar a
tensão no pescoço, tem, por sua vez, um
grande efeito sedativo para controlar a
ansiedade e os distúrbios do sono. Pode-se
fazer uma infusão ou chá dessa erva, e também
consumir pílulas naturais na dietética, porque
esta planta tem um cheiro forte e não
totalmente agradável.

Especiaria muito utilizada na cozinha como
tempero de muitos pratos. É muito benéfica para a
saúde, especialmente para relaxamento. Pode-se
fazer um banho de imersão, diluindo um pouco de
alecrim, para aliviar cólicas menstruais ou
espasmos musculares. O óleo essencial de alecrim
serve para massagear as articulações. As
compressas quentes sobre as áreas doloridas ou
inflamadas reduz os sintomas da artrite.

VALERIANAALECRIM

É o “calmante por excelência”, um dos mais
populares e recomendados. Trata dores musculares,
transtornos menstruais, tensões, cefaléias,
ansiedade, stress, nervos, etc. Relaxa a tensão dos
músculos e tem propriedades anti-inflamatórios que
aliviam as cãibras.

CAMOMILA
É uma planta nativa da Europa, da família da
menta, que foi plantada na América do Norte
e na Ásia. É um sedativo natural e relaxante
muscular. Reduz o inchaço nas articulações,
alivia dores de cabeça tensionais, cura lesões
dos tecidos moles, entre outras
propriedades.

ERVA DE  GATO



RELAXANTES MUSCULARES NATURAIS

Utilizado desde tempos remotos para   aliviar a
tensão muscular, incluindo cólicas e dores.
Deve-se obter ou fazer o óleo essencial de
rabanete, misturando com água quente para
um banho de imersão, ou realizar uma
massagem.

É amplamente utilizado nos lares para receitas
culinárias e sua eficácia tem sido comprovada no
alívio e tratamento rápido da dor causada por
cãibras musculares.

RABANETEPIMENTA CAIENA

Planta semelhante ao tomilho, com grandes
capacidades para relaxamento natural dos
músculos mediante seus óleos essenciais.

SERPÃO
Uma flor lilás azulado muito bonita que tem
muitas propriedades para combater várias
doenças ou enfermidades. O óleo de flor de
lavanda, por exemplo, é conhecido como um dos
mais eficazes relaxantes musculares naturais.
Massagear a área dolorida com movimentos
circulares para aumentar a circulação
sanguínea. Em seguida, tomar um banho quente
para relaxar a mente e o corpo, permitindo o
descanso e a cura muscular.casos de insônia,
espasmos musculares, stress, ansiedade,
nervosismo, etc. Pode ser ingerida como
infusão.

LAVANDA



RELAXANTES MUSCULARES NATURAIS

Também conhecida como flor de maracujá, é muito bonita de se ver e mais ainda ao
descobrir todas suas propriedades, especialmente o fato de que as pétalas contêm agentes
antioxidantes (fitoesteróis e flavonoides). Por sua vez, tem alcalóides, óleos essenciais e
outros compostos para uma ação relaxante e analgésica. É usada em casos de insônia,
espasmos musculares, stress, ansiedade, nervosismo, etc. Pode ser ingerida como infusão.

PASSIFLORA

Uma flor lilás azulado muito bonita que tem muitas propriedades para combater várias
doenças ou enfermidades. O óleo de flor de lavanda, por exemplo, é conhecido como um
dos mais eficazes relaxantes musculares naturais. Massagear a área dolorida com
movimentos circulares para aumentar a circulação sanguínea. Em seguida, tomar um banho
quente para relaxar a mente e o corpo, permitindo o descanso e a cura muscular.casos de
insônia, espasmos musculares, stress, ansiedade, nervosismo, etc. Pode ser ingerida como
infusão.

LAVANDA

Agora é relaxar e curtir a vida, ou a nova vida. 
Até breve!


