
PRAZER EM 
COMER BEM!
A

limenta ção saudável, dieta balanceada, regime... Ou-
vimos expressões como estas o tempo todo e sempre 
ansiamos por implementá-las em nosso dia a dia. Mas 

o que de fato elas significam? “Uma alimentação saudável é 
aquela que respeita as práticas de alimentação que tenham 
significado social e cultural. Isso quer dizer que alimentação 
saudável de um brasileiro que mora no Norte pode envolver o 
açaí e o peixe. Já para o nordestino, a tapioca”. Explica Karen 
Carolina da Silva, nutricionista graduada pela Universidade de 
Brasília com pós-graduação em Comportamento Alimentar 
e aprimorada em Transtornos Alimentares.   

O respeito à tradição regional não pode ser ignorado. 
O casamento entre o viés cultural dos ingredientes e seu 
valor nutricional é essencial não apenas para uma boa ali-
mentação, mas também para atribuir prazer às refeições. O 
segredo é unir o saudável ao agradável. Para tanto, Karen 
dá dicas de ingredientes essenciais para uma dieta nutritiva: 
“se não houver restrições, é importante ingerir todos os 
grupos alimentares, como frutas, verduras, laticínios, arroz... 
Deve-se atentar sempre ao leite e glúten, por exemplo, que 
priva grandes grupos alimentares sem haver provas de que 
isso trará mais saúde.”

REFEIÇÕES BALANCEADAS
 
De acordo com Karen, não há uma quantidade exata de 

refeições que devemos fazer por dia. “As refeições devem 
caber na sua rotina, respeitando seus sinais de fome e 
saciedade. Quando aliamos isso a uma alimentação que 
reúne todos os grupos alimentares, preferindo sempre os 
menos industrializados, nos aproximamos de um consumo 
de calorias mais equilibrado”, conta.

Aliás, sempre que pensamos em consumo de calorias 
mais equilibrado, as saladas logo nos vêm à mente porque 
naturalmente são ótimas aliadas ao organismo. Mas quando 
ingeri-las? Antes, durante ou depois das refeições? “Existe 
a recomendação de iniciar as refeições pela salada crua, 
mas acredito que engessar regras não funciona. É neces-
sário comer verduras, mas isso pode ser feito de formas 
variadas. Não há desvantagem se você consumir junto 
do prato principal. Só não pode excluí-las das refeições!”, 
responde Karen. 

Outra importante base da alimentação diária é o 
consumo balanceado entre as refeições. É justamente 
neste momento que costumamos cair na tentação dos 
doces – no entanto, Karen desmistifica sua proibição 
radical: “em pequenas quantidades, os doces podem e 
devem fazer parte da dieta. Porém, o melhor a se incluir 
entre as refeições são frutas, castanhas, vitaminas e 
sanduíches de recheio leve”.

”A nutricionista Karen Carolina 
revela segredos de uma dieta 
nutritiva e explica porque você 
não precisa de uma alimentação 
rígida para alcançar o bem-estar!”
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Falando em doces, o açúcar branco 
– seja ele o cristal ou refinado – é con-
siderado um rival da dieta saudável por 
passar por um processamento químico 
intenso. Porém, existe uma solução viá-
vel para manter o sabor adocicado dos 
ingredientes sem prejudicar a saúde: 
basta fazer substituições inteligentes! 
Tanto o açúcar mascavo quanto o açúcar 
demerara (ver box na página 28) preser-
vam seus nutrientes durante o processa-
mento. Ainda assim, a nutricionista alerta 
para a possibilidade de adoçar menos os 
alimentos, especialmente aqueles que 
temos por costume fazê-lo: “as frutas e 
o próprio leite, já contém açúcar. Além 
disso, o paladar do brasileiro já é muito 
adoçado”, conta.

REEDUCAÇÃO ALIMENTAR: O 
QUE É E COMO ENCARAR?

 
Segundo a especialista, o termo ree-

ducação alimentar está relacionado com 
um processo de mudança. Hoje em dia, 
é muito comum falarmos em mudança 
na alimentação quando produtos indus-
trializados dominam as prateleiras dos 
mercados. Consiste basicamente em subs-
tituir alimentos degradáveis à saúde por 
aqueles mais nutritivos de maneira gra-
dual para não afetar a rotina. “O resultado 
da reeducação alimentar vai além dos 
números na balança. Mais do que focar 
apenas no que se come, deve-se resgatar 
uma relação tranquila com a comida. Hoje 
tudo é razão de preocupação quando o 
tema é alimentação, isso estressa e muda 
o nosso metabolismo”, revela.

Adotar um estilo de vida saudável aliado 
a uma alimentação equilibrada não é tão 
difícil quanto parece. “Se você quer fazer 

APOSTE EM ALIMENTOS FRESCOS!
Com a chegada do calor, nada melhor do que 
aproveitar alimentos refrescantes ricos em água 
para se deliciar. “Frutas como melão, melancia, 
laranja, abacaxi, verduras e saladas cruas; água 
de coco – sem deixar de consumir a água, essencial 
para o organismo – e carnes mais leves, como lombo 
suíno, frango e peixes são boas opções para os dias 
quentes”, revela a nutricionista.

www.facebook.com/eagoranutri

@eagoranutri

E agora, nutri?

www.eagoranutri.comsite:

uma mudança real na sua alimentação, 
comece anotando as razões que te levam a 

Nas redes!
Karen Carolina é um sucesso nas mídias 

sociais. O número de seguidores, fãs e in-
terações em seus perfis é digno de nota. 
Somando todos os domínios, ela tem 37 
mil fãs. Acompanhe a nutricionista e fique 
por dentro do universo da alimentação 
saudável sem neuras.

 

E AGORA, NUTRI? NO YOUTUBE
Com quase dois anos de existência, o canal 

da nutricionista Karen Carolina já tem 2,7 mil 
inscritos e cerca de 92,4 mil visualizações. Seu 
vídeo mais popular, sobre jejum intermitente, 
atingiu a marca de 22 mil visualizações, 236 
comentários e 466 curtidas.

 

@EAGORANUTRI NO INSTAGRAM
Nesta rede social, Karen tem 20,6 mil 

seguidores e 920 publicações. Em um 
post de vídeo publicado em agosto deste 
ano, a nutricionista obteve mais de mil 
visualizações.  

 

E AGORA, NUTRI? POR KAREN 
CAROLINA NO FACEBOOK

São mais de 15 mil pessoas que curtem a 
página da Karen. Além disso, a nutricionista 
mantém um grupo com 352 membros inte-
ressados em aprender e trocar informações 
sobre nutrição comportamental e compor-
tamento alimentar!

comer”, sugere Karen. O prazer em comer, 
afinal, é o primeiro passo para comer bem.
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