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Ter uma alimentação saudável é fundamental 
para uma vida cheia de saúde e bem-estar. 

Veja as dez dicas preparadas pela Nutricionista 
da E-Nutri para melhorar sua alimentação.
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DICA 01

Faça pelo menos três refeições 
(café da manhã, almoço e jantar) 
e dois lanches saudáveis por dia. 

REGRAS

Não pule as refeições!
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DICA 02

Inclua diariamente seis porções do
grupo de cereais (arroz, milho, trigo, pães
e massas), tubérculos como as batatas e
raízes com mandioca/macaxeira/aipim
nas refeições.

Dê preferência aos grãos integrais e aos
alimentos na sua forma mais natural.

CEREAIS
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DICA 03

Tenha em sua alimentação pelo
menos três porções de legumes e
verduras como parte das refeições e
três porções ou mais de frutas nas
sobremesas e lanches.

+VERDE
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DICA 04

Consuma diariamente três porções de
leite e derivados e uma porção de
carnes, aves, peixes ou ovos. Retirar a
gordura aparente das carnes e a pele
das aves antes da preparação torna
esses alimentos mais saborosos e
saudáveis.

PROTEÍNAS
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DICA 05

Consuma, no máximo, uma porção por
dia de óleos vegetais, azeite, manteiga
ou margarina. Fique atento aos rótulos
dos alimentos e escolha aqueles com
menores quantidades de gorduras trans.

LIMITE
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DICA 06

Alimentos ricos em gordura e
açúcares, tais como: doces e
sobremesas, bolos, biscoitos,
sucos industrializados.

EVITE:
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DICA 07

Diminua a quantidade de sal nos
alimentos. Uma boa dica é caprichar
nos temperos como alho, cebola e
ervas para melhorar o sabor. Evite
também alimentos industrializados
com muito sal.

SUBSTITUA
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DICA 08

Beba pelo menos dois litros (seis a
oito copos) de água por dia. Dê
preferência ao consumo de água nos
intervalos das refeições.

HIDRATE-SE!
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DICA 09

Aprecie a sua refeição. Coma sempre
devagar e desfrute o que está comendo,
sem se envolver em outra atividade,
assistir TV, por exemplo. Procure comer
em locais limpos, confortáveis e
tranquilos e onde não haja estímulos
para o consumo de quantidades
ilimitadas de alimento.

CALMA
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DICA  10

Procure fazer compras de alimentos
em mercados, feiras livres e de
produtores e outros locais que
comercializam variedades de
alimentos in natura ou
minimamente processados.

IN NATURA
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DICA  BÔNUS

Por fim é sempre bom reforçar a
importância da prática regular de
atividade física. Consulte sempre um
profissional capacitado para orientar
qual o melhor exercício conforme suas
necessidades e limitações.
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