
RECEITAS E
DICAS PARA UM
NATAL E FIM DE

ANO MAIS
SAUDÁVEL! 

 
 

APRENDE A SER MAIS SAUDÁVEL! APRENDE A
COMER CONSCIENTE!

 

NUTRICIONISTA DIANA DINIS C.P. 3692N



 
DICAS PARA MANTER O CONTROLO SOBRE A

ALIMENTAÇÃO:

 
Não salte refeições! Pode parecer uma dica banal mas faz

com que vá com fome para a refeição seguinte e coma mais do
que necessita.

 
 Beba bastante água! Pode ser sob a forma de águas

aromatizadas ou chás. Principalmente se fica sentado à mesa
com comida mesmo à sua frente.

 
Não fique sentado à mesa com comida disponível! Isto vai
fazer com que à medida que vai conversando vá comendo de

forma distraída e perde a noção da quantidade de comida
ingerida.
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DICAS PARA MANTER O CONTROLO SOBRE A
ALIMENTAÇÃO:

 
Não coma distraído! Os fatores de distração fazem com que

coma sem desfrutar e sem ter noção das quantidades
ingeridas. Portanto quando for conversar, pouse os talheres e

não coma enquanto está a mexer no telemóvel, tablet ou
computador. 

 
Coma devagar! Desfrute dos alimentos que optou por colocar

no prato. 
 

Coma Sopa antes da refeição! Irá saciado e não sentirá
necessidade de comer tudo o que lhe aparecer à frente, e 

 nestas épocas  costuma existir comida em quantidade
exagerada. Em vez de utilizar batata, priveligie o uso de

feijão, grão ou ervilhas.
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DICAS PARA MANTER O CONTROLO SOBRE A
ALIMENTAÇÃO:

 
Gaste energia! Se já faz exercício físico, mantenha-o, isto
vai permitir-lhe manter o equilíbrio energético: Come mais
mas também gasta energia. Se não faz nenhum exercício,

pelo menos caminhadas diárias deveria fazer para não
aumentar de peso devido ao aumento de energia ingerida. 

 
Defina um objetivo! Por exemplo: Não aumentar de peso
este Natal; Beber mais água; Beber menos álcool; Comer
menos doces. Quando estiver a perder o controlo lembre-

se do seu objetivo e foque-se nele..  
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DICAS PARA MANTER O CONTROLO SOBRE A
ALIMENTAÇÃO:

Atenção ao Álcool e refrigerantes ingeridos! Nesta
época normalmente para além do exagero na comida,

também há exagero nas bebidas. 1g de álcool tem 7kcal!
Sim está  a ingerir calorias e não nutre o seu organismo, as
chamadas, calorias vazias! Dica: Opte por beber 1 copo de

vinho tinto, e não volta a repetir! Relativamente aos
refrigerantes, se tiver que beber opte pelas versões sem

calorias, apesar de nutricionalmente não serem benéficas,
em termos calóricos também não serão prejudiciais.  
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DICAS PARA MANTER O CONTROLO SOBRE A

ALIMENTAÇÃO:

 
- Ganhe consciência sobre as suas preferências:

 
Regra geral existem 3 momentos na refeição: Entradas,

Prato principal e Sobremesas.
 

Para os mais gulosos: optem por entradas mais ligeiras
(tremoços, queijo fresco, 1 fatia de queijo, por exemplo),

comam um prato principal com quantidades mais reduzidas e
num prato de sobremesa coloquem uma única vez um pedaço

pequeno de cada sobremesa que querem provar ou um
pedaço maior da vossa sobremesa favorita. Quando estiverem

a comer desfrutem de cada pedaço e não comam de forma
desenfreada e rápida. Isto só fará com que comam em mais

quantidade e sem saborear. 
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DICAS PARA MANTER O CONTROLO SOBRE A

ALIMENTAÇÃO:

 
- Regra geral existem 3 momentos na refeição: Entradas,

Prato principal e Sobremesas.
 

Para as pessoas que são mais de salgados: Coloquem num
prato de sobremesa um pedaço pequeno de cada entrada que
querem provar. Quando estiverem a comer desfrutem de cada
pedaço e não comam de forma desenfreada e rápida. Isto só

fará com que comam em mais quantidade e sem saborear.
Relativamente ao prato principal comam quantidades mais

reduzidas e não repitam o prato. Quanto à sobremesa optem
por uma fruta em vez do doce.
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DICAS PARA MANTER O CONTROLO SOBRE A

ALIMENTAÇÃO:

 
- Regra geral existem 3 momentos na refeição: Entradas,

Prato principal e Sobremesas.
 

Para as pessoas que não têm controlo e comem de tudo em
quantidade exageradas: 

- Reflitam e percebam quais os alimentos que nestas situações
não conseguem evitar;

- Depois de perceberem quais são, aplicam as regras
anteriores.

- Se ainda assim, gostam de comer tudo, façam-no, mas
reduzam as quantidades e não repitam, ou seja, servem-se

num prato mais pequeno e comem o que lá colocaram. 
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RECEITAS 

"FERRERO ROCHER" SAUDÁVEL

Ingredientes (20 uni):
- 150g de avelãs
- 2 mãos de amêndoas sem pele
- 3 c.sopa de mel
- 15 tâmaras
- 2 c.sopa de cacau magro 0%
açúcar
- 1/4 de c.chá de sal
- 4 c.sopa de água
- chocolate negro sem açúcar
adicionado para a cobertura

 

Preparação:
1. Dividir as 150g de amêndoas em 4 taças: picar para uma taça de forma fina, picar para outra taça de
forma grosseira, noutra taça deixar as avelãs inteiras e o que sobrar é para colocar num processador!
2. No processador misturar com as avelãs as amêndoas e as tâmaras! Depois adicionar o mel, sal,
baunilha, cacau e água! Até formar uma pasta!
3. Quando a pasta estiver formada juntar as avelãs picadas grosseiramente! Depois untar as mãos com
óleo de côco e formar bolinhas onde no meio se coloca a avelã inteira!
4. No final derreter o chocolate e colocar por cima com as avelãs picadas finamente! Levar ao frio! .
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RECEITAS 

"ARROZ DOCE" DE ESPELTA 

Ingredientes:
 

- 400ml de bebida de aveia
- 80g flocos de espelta
- 1 c.café de essência de baunilha
- 40g de açúcar de côco
- 1 c.café sal
- 35g mel
- 100g de claras
- 1 pau de canela
-1 casca de limão ralado fino    

Preparação:
1. Colocar numa panela todos os ingredientes, em lume médio e mexer até levantar fervura.
2. Quando levantar fervura, coloque em  lume brando e vá mexendo a mistura para não colar.
3. Desligue o lume assim que a mistura estiver com consistência de pasta.
4. Retir o pau de canela e sirva em taças polvilhadas com canela em pó.
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RECEITAS 

CREPES DE CHOCOLATE

Ingredientes (8 porções):
- 3 c.sopa de cacau magro 0%
açúcar
- 1 c.sopa de farinha de arroz
- 4 ovos
- 2 c.sopa de óleo de côco
- 3 c.sopa de flocos de aveia
- 3 c.sopa de polvilho doce
- 3 c.sopa de açúcar de côco/ xilitol
- 1c.café de fermento
 

Recheio: Banana + Manteiga de
amêndoa

 

Preparação:
1. Misturar todos os ingredientes.
2. Colocar numa frigideira antiaderente uma pequena porção da massa
3. Colocar recheio a gosto.
4. Enrolar o crepe.
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RECEITAS 

TORTA DE CHOCOLATE

Ingredientes  (1 porção):
- 3 c.sopa de farinha de amêndoa
- 2 c.sopa de polvilho doce
- 1 c.sopa de mel
- 1 ovo
- 1 clara
 

Recheio: 1 quadrado de chocolate
negro sem adição de açúcar

 

Preparação:
1. Misturar todos os ingredientes.
2. Colocar numa frigideira antiaderente uma pequena porção da massa
3. Colocar recheio a gosto.
4. Enrolar a torta.
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RECEITAS 

COOKIES DE MANTEIFGA DE AMENDOIM

Ingredientes  (8 porções):
- 250g de manteiga de amendoim
-  1/2 chávena de açúcar de côco
- 3 ovos
- 3 c.sopa de essência de baunilha
- 1 c.café de fermento
- 4 quadrados de chocolate negro
sem adição de açúcar
 

Cobertura: pepitas de chocolate
 

Preparação:
1. Misturar todos os ingredientes.
2. Colocar a massa dividida em 8 porções numa forma de silicone.
3. Levar ao forno pre aquecido, durante 12 minutos, a 180 graus.
4. Deixar arrefecer as bolachas,
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RECEITAS 

BROWNIE VEGETARIANO

Ingredientes  (10 porções):
 

- 3/4 chávena de farinha de arroz
- 1/2 chávena de polvilho doce
- 1/2 chávena de água
- 3/4 chávena de mel
- 1 c.sopa de farinha de linhaça
- 1/2 chávena de cacau
- 1/2 chávena de óleo de côco
 1 c.café de fermento
- Frutos secos a gosto

Preparação:
1. Misturar todos os ingredientes.
2. Colocar a massa dividida numa forma de silicone.
3. Levar ao forno pre aquecido, durante 10 minutos, a 180 graus. (se quiser que fique com
consistência de bolo deixe mais 3 minutos no forno)
4. Deixar arrefecer e partir em unidoses.
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RECEITAS 

RABANADAS NO FORNO 

Ingredientes:
 

- 3 pães de mistura
-250 ml leite magro
-1 c.chá de essência de baunilha
-2 c.sobremesa de açúcar de côco
- 3 c.sopa de água
-1 ovo
- 1 clara
-Canela q.b.      

Preparação:
1. Pré-aquecer o forno a 180 graus.
2. Num recipiente misturar o leite magro açúcar e baunilha. Adicionar as 3 colheres de
água e misturar bem.     
3. Passar cada fatia de pão no leite e em seguida no ovo batido!  
4. Colocar a fatia na forma e  levar ao forno pré aquecido  durante 8 minutos. A meio desse
tempo virar as rabanadas para ficarem douradas dos dois lados. Quando estiverem prontas
retirar do forno e polvilhar com um pouco de canela e açúcar de côco.  

Nutricionista Diana Dinis
                   -15-



BOAS FESTAS!
DESEJO UM FELIZ NATAL E UMAS

BOAS FESTAS A TODOS! QUE ESTE
EBOOK VOS AJUDE A COMER COM
MAIS CONSCIÊNCIA E EQUILÍBRIO.

Nutricionista Diana Dinis C.P. 3692N

Clínica do Exercício: Av. Fausto de Figueiredo 179, Estoril

Ldinutri@gmail.com

https://ldinutri.wixsite.com/nutrididinis


