
dicas para UMA
boa alimentaçÃO

fora de casa



bom
apetite

Na correria do dia a dia, muitas vezes, a alimentação é feita em restaurantes, cantinas 
ou lanchonetes. E, mesmo no final de semana, a preguiça nos leva a comer fora de casa também.
Seja por necessidade ou prazer, aqui vão algumas dicas da equipe de Gestão de Saúde da It’sSeg.



SELF
SERVICE

Assim que chegar ao restaurante, confira todas as opções disponíveis no buffet.  
Dessa forma fica mais fácil montar o prato sem cometer exageros.

Se possível, divida sua refeição entre entrada e prato principal. Iniciar com a salada ameniza  
a sensação de fome, com alimentos de baixo valor calórico e alto teor nutricional.

Para temperar a salada, fuja dos molhos à base de maionese. Prefira o azeite de oliva e as ervas
naturais. Mas cuidado: apesar do azeite ser fonte de gorduras boas, ele contém muitas calorias.

Na refeição principal, opte pela simplicidade. Modere nos carboidratos, mas inclua o arroz
– de preferência integral –, feijão e uma carne grelhada, de preferência aves e peixes.

Inclua sempre uma porção de verduras e legumes.  
Quanto mais colorido for o prato, mais rico em nutrientes ele estará.

Evite combinar alimentos pertencentes ao mesmo grupo alimentar,
como purê de batata + arroz + massa ou bife + ovo. 

Aproveite a diversidade e procure variar bastante no dia a dia, 
garantindo assim um bom aporte de vitaminas, minerais e fibras.

As frutas são ótimas opções de sobremesa. Se preferir algo mais doce, opte pelo picolé de frutas
ou doces caseiros, como: compotas, doce de abóbora ou uma porção de frutas secas.

Evite ingerir líquidos nas refeições, ainda mais os gaseificados, pois prolongam o tempo de digestão.
Se for beber, opte pela água sem gás ou suco de fruta natural, até no máximo meio copo.
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CANTINA

Evite as entradas à base de azeitonas, patês, sardela 
e conservas no azeite, que geralmente são muito calóricas.

Enquanto espera a massa, saboreie uma salada italiana:  
alface, rúcula e tomate. Dispense o couvert.

Respeite as quantidades de massa indicadas para você pelo nutricionista.

Prefira as massas simples, pois as recheadas serão sempre mais calóricas.

O que torna as massas mais calóricas são os molhos.
Os vermelhos são a melhor opção.

Evite acompanhamentos como: queijo ralado, azeite e pão.

Acompanhe a refeição com um cálice de vinho tinto, suco natural 
sem açúcar ou água, evitando refrigerantes ou sucos industrializados.
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Aprenda a identificar alimentos do mesmo grupo, para poder ter a flexibilidade de comer o que quiser 
sem exageros. Por exemplo, arroz, batata, pão e mandioca pertencem à mesma divisão alimentar.

Monte seu prato como se estivesse em um self service e lembre-se que o excesso 
de proteínas acaba se transformando em gordura e levando ao ganho de peso.

Comece a refeição com um belo prato de salada verde
com os legumes e verduras de sua preferência.

Prefira as carnes magras, como: alcatra, maminha e frango sem pele.

Evite picanha, costela, cupim, tender, linguiças, 
queijos amarelos, carnes com bacon e coração de frango.
 

Como acompanhamento, troque as batatas e polentas fritas por arroz ou pão.

CHURRASCARIA
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FESTA
INFANTIL

Faça a refeição habitual antes de sair de casa. Por exemplo: à noite, jante antes de ir. Assim, você 
sentirá menos fome e serão menores as chances de querer comer todas as guloseimas que encontrar.

Nas festas em que for servida refeição, opte por uma salada com carne ou mesmo uma salada
com uma massa ao sugo; saciado, você reduzirá o consumo de salgados fritos.

Ao servir-se de salgadinhos, prefira aqueles assados, como: esfihas e enroladinhos.
O excesso de gordura de coxinhas, empadinhas e risoles pode ser representativo na sua dieta. 

Caso queira comer algo doce, escolha entre o bolo ou os docinhos,
para não exagerar na quantidade. E nada de repetir.

Troque o refrigerante por suco de fruta ou água.
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HAPPY
HOUR

Modere no consumo de condimentos, como: catchup, 
maionese e mostarda, pois são muito calóricos.

Evite ao máximo as frituras, pois elas representam quatro vezes mais calorias
se comparadas com preparações grelhadas.

Nas pizzas, prefira as coberturas de rúcula, abobrinha, 
escarola, brócolis, palmito, atum ou berinjela.

Intercale água com doses de bebida alcoólica. Além de controlar o consumo de álcool, estará 
economizando no acúmulo de calorias. No caso da cerveja, experimente as versões não alcoólicas.

Na tábua de frios, procure substituir o presunto, o salame 
ou a copa por blanquet, peito de peru ou chester.

Evite petiscos como: castanhas e amendoins, 
pois contêm muito óleo e acabam sendo muito calóricos.

Troque as porções de calabresa acebolada por 
iscas de frango ou carne grelhadas e aceboladas.

Aprenda a variar com petiscos menos calóricos, como: tremoço, 
palitos de kani kama, queijo minas em cubos temperados e azeitonas.
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Nunca vá a uma lanchonete fast food quando estiver há horas sem se alimentar.
As chances de consumir muito mais do que deve são enormes.

Para acompanhar seu sanduíche, peça sempre uma salada em vez de batata frita,
assim já economizará muitas calorias e aumentará a ingestão de fibras.

Opte por lanches com pouco queijo, sem bacon e com maionese light,
ou peça para retirá-los do sanduíche.

Troque o refrigerante por um suco natural ou água de coco.
Se não quiser abrir mão dele, peça pelo zero.

Não repita nenhum dos itens, pois esse tipo de lanche já possui uma quantidade 
de gordura e sódio que ultrapassa sua recomendação diária desses nutrientes.
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FAST
FOOD



Troque o rolinho primavera e o guioza frito pelo guioza cozido.

Divida a porção de shimeji e shitake com alguém,
já que eles são preparados na manteiga.

Prefira os enroladinhos de salmão, atum, kani, pepino 
ou o Califórnia aos de salmão skin ou hot rolls, que são fritos.

Dê preferência aos sashimis e assados em vez dos tempurás e peixes fritos.

Se for consumir Temaki, solicite sem arroz. Você reduzirá as calorias
devido ao excesso de arroz presente na culinária japonesa.

Troque a caipirinha de saquê por um suco, de preferência com adoçante.

Como entrada ou saída, o missoshiro é digestivo e rico em vitamina B2, E, K, cálcio, ferro, potássio, 
colina e lecitina. Ainda contém lactobacilos vivos, que facilitam a extração de nutrientes dos alimentos.
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RESTAURANTE
JAPONÊS



quente
ou frio?

Observe as condições dos alimentos, pois temperaturas entre 5º e 60ºC  favorecem a multiplicação 
de microorganismos. Por isso, os pratos quentes devem ser servidos “bem quentes”(acima de 60°C). 
Massas, saladas ou lanches naturais que contenham maionese devem estar em ambientes 
refrigerados (entre 2º e 6ºC).
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