
Vou de férias... 
E agora?

13 estratégias a adotar para um
Verão mais saudável 



Não saltar o pequeno-almoço

Tomar um pequeno-almoço equilibrado é um bom hábito a
manter durante o período das férias. Tenta incluir alimentos
ricos em proteína (ovos, iogurte, queijo, leite, bebida vegetal,
etc.), mas sem esquecer os alimentos ricos em hidratos de
carbono complexos para te darem energia e saciarem
durante mais tempo (pão integral, cereais integrais, flocos de
aveia, farinhas integrais, panquecas, etc.). E claro, a fruta
também não deve faltar (preferir a fruta sazonal e local).

13 estratégias a adotar para
um Verão mais saudável

Não saltar refeições

Tentar fazer todas as refeições ao longo do dia, dentro do
possível. Se já sabes que vais estar o dia todo fora, podes
sempre levar um lanche na mochila para te dar energia e
evitar excessos alimentares nas refeições seguintes. Snacks
práticos como barrinhas, sandes, bolachas, frutos secos e fruta
vão fazer toda a diferença. Dica extra se fores para fora: para
não ires carregad@ na viagem, procura um supermercado à
chegada e procura snacks práticos para te facilitar a vida
nestes momentos.



Mantém-te ativ@!

Anda a pé, prefere escadas em vez de elevadores, faz trilhos
ou até mesmo algum desporto. Em lazer é comum mexermo-
nos mais do que o habitual e nem repararmos nisso. Por isso
em vez de te obrigares a fazer uma corrida todos os dias para
poder "queimar" a sobremesa do jantar, experimenta antes
fazer uma caminhada com a família, ir nadar quando estiveres
na praia, brincar com os filhos/ família, etc. O ideal é
mantermo-nos ativos (não te esqueças de calçado
confortável!).
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Garante uma boa hidratação ao longo do dia

Leva uma garrafa contigo e tenta ter sempre água disponível.
Se fores andar ou caminhar as garrafas pequenas serão uma
boa solução para o peso não atrapalhar. Reforçar a
hidratação principalmente em destinos quentes/ quando
houver atividade física como caminhadas.

Come e mastiga com calma

Não só irá ajudar na digestão e saciedade, como irá tornar a
refeição num momento prazeroso, e assim melhorar a relação
com a alimentação.



Faz refeições equilibradas

Mesmo estando de férias deve evitar-se a mentalidade de
perdido por 100, perdido por 1000. Isto não significa que não
possas pedir o teu prato preferido, entrada, sobremesa e
ainda acompanhar com um copo.
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Não te esqueças dos vegetais

Nem toda a gente é fã de incluir um prato de sopa como
entrada, principalmente nas férias. No entanto, podemos sim
abusar nas entradas à base de vegetais e saladas que estão
disponíveis nestas alturas. Varia sempre que possível.

Moderar o consumo de alimentos fritos, álcool, refrigerantes, e
outros alimentos processados 

Não são proibidos, devem sim ser regrados para evitar
determinados sintomas como o inchaço causado pela
retenção hídrica.



Modera a quantidade de álcool

Truque: ter sempre um copo de água na mesa cheio. Por cada
copo de álcool ingerido, bebe dois de água. Esta estratégia irá
ajudar a combater a desidratação e algum inchaço.
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Não deixes de comer ao longo do dia para “compensar"

Esta mentalidade não funciona e leva apenas a excessos
alimentares mais tarde.

Relativizar os "estragos" 

Nenhum alimento tem o poder de isoladamente engordar ou
emagrecer. Por isso,  é importante não rotularmos os alimentos
como bons ou maus. Comer um gelado não é uma “asneira”,
da mesma forma que comer uma salada não quer dizer
necessariamente que a alimentação se torna super
equilibrada. Estes momentos em que saímos da nossa rotina
habitual são importantes e não vão deixar de existir, por isso é
importante incluir com equilíbrio todos os alimentos na nossa
vida e não deixar que a culpa nos impeça de aproveitar o
momento.



Mindset do “8 ou 80”

Estar de férias não é sinónimo de não haver regras. Da mesma
forma, quando estamos na rotina habitual, também não
estamos de castigo, certo? Tenta lembrar-te que tanto nas
férias como no dia a dia, é possível equilibrar os hábitos e as
escolhas alimentares. Não é preciso comer apenas saladas ou
apenas gelados, estejamos de férias ou não. Nestes
momentos evita o pensamento de “perdido por 100, perdido
por 1000”. É preferível tentares manter alguma consistência nas
tuas escolhas, mesmo que os hábitos sejam ligeiramente
diferentes, do que tentares alcançar a perfeição e acabares
por desistir por completo.
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Diverte-te e aproveita

As férias não são um momento para estar a contar calorias
nem a gerar stress. Aproveita da melhor forma possível o
tempo que passas à mesa com amigos e família. A
convivência à mesa também faz parte de um estilo de vida
saudável. Não te esqueças de experimentar e aproveitar a
gastronomia local.

E o mais importante:



A Equipa Consultas
de Nutrição deseja-
te umas excelentes

férias! 


