


Com a correria do dia a dia e a falta de 
tempo, nem sempre conseguimos ter 
uma alimentação saudável, fator essencial 
para melhorar a qualidade de vida e 
prevenir doenças. Isso significa consumir 
diversos grupos alimentares de maneira 
equilibrada, incluindo frutas, legumes, 
verduras, cereais e leguminosas.  
Se você não está se alimentando bem, 
confira as nossas dicas e seja mais 
saudável!

Além das refeições principais – 
café da manhã, almoço e jantar –, é 
muito importante incluir os lanches 
intermediários, também conhecidos 
como snacks, sempre com escolhas 
bem-feitas. Eles nos ajudam a evitar os 
excessos nas refeições seguintes e a 
manter o metabolismo sempre ativo. 
Além disso, os lanches intermediários 
colaboram para sentirmos menos fome ao 
longo do dia e manter os níveis de insulina 
e colesterol sempre equilibrados.

Qual a importância de uma

alimentação  mais saudável?



como compor  um lanche saudável?       
Você pode encontrar diversas opções de snacks 
saudáveis para compor os lanches intermediários: 
castanhas, frutas com oleaginosas, biscoitos e 
cookies integrais, mix de sementes, salgadinhos com 
ingredientes naturais, sem glúten, sem lactose, zero 
açúcar, vegano e muito mais!

Para que sua alimentação seja equilibrada, os lanches 
devem ter uma composição saudável e que ofereça 
nutrientes importantes para a saúde, por isso, merecem 
atenção especial.  Nos lanches intermediários, evite 
o consumo de alimentos ricos em gordura, açúcar e 
farinhas refinadas e tenha atenção à quantidade de 
sódio no produto. Veja como escolher bons lanches para 
consumir nos intervalos das refeições: 

Oleaginosas: são fontes de gorduras boas, vitaminas 

e minerais, além de ajudar a aumentar a saciedade. 

Salgainhos saudáveis: são feitos com ingredientes  naturais e isentos de aditivos químicos, como corantes e conservantes artificiais, sendo uma ótima opção para crianças e adultos.

Frutas secas: fornecem vitaminas, minerais e  
fibras, essenciais para manutenção do organismo.   

Cookies integrais: são fontes de carboidrato  

e fibras. O ideal é optar pelos que são livres de  

gorduras trans e açúcar refinado, por exemplo.

Mix de sementes: ricos em nutrientes, como  
vitaminas, minerais, fibras e gorduras boas.



como enriquecer seus lanches
Algumas opções podem ajudar a deixar 
 seus lanches ainda mais completos, confira: 

Chia: rica em ômega-3 e fibras, por isso é uma ótima 
opção para deixar os lanches mais nutritivos. Pode ser 
polvilhada em cima das frutas, sem alterar o sabor. 
Se deixada de molho no suco de fruta ou leite vegetal 
por 15 minutos ou mais, forma um delicioso pudim, 
excelente para aumentar a saciedade.

Linhaça: assim como a chia, a linhaça também é 
fonte de ômega-3 e fibras, além de lignana, uma 
substância com ação de fitoestrógeno que pode 
ajudar no controle dos sintomas da TPM e da 
menopausa. Pode ser adicionada em frutas ou no 
iogurte, por exemplo.

Goji berry: uma superfruta rica emantioxidantes, 
vitaminas e minerais, que possui muitos benefícios para o 
organismo. Fica uma delícia com frutas, no iogurte ou no 
mix de castanhas.

Cranberry: originária dos Estados Unidos, é rica em 
vitamina C e outras substâncias antioxidantes benéficas para 
saúde, possui sabor azedinho que combina muito bem com 
outras frutas, mix de oleaginosas ou iogurte natural. 

Farelos: ótimas opções de fibras, ajudam a controlar o índice 
glicêmico das refeições, que é a velocidade com que o carboidrato 
é absorvido, podendo causar picos de açúcar no sangue (prejudiciais 
a longo prazo). Podem ser adicionados nas frutas ou iogurte. Bons 
exemplos desses grupos são: aveia, quinoa e amaranto em flocos.



combinações  de snacks
barra de 
cereais +fruta

oleaginosas+iogurte

suco de 
fruta+cookie 

sem glúten

mix de 
castanhas +chocolate 

amargo

biscoito de 
polvilho+fruta



receitas  saudáveis  e práticas

Passar o dia inteiro na cozinha  
para preparar receitas gostosas  

é coisa do passado.  

Aqui você aprenderá receitas  
muito saborosas, práticas e fáceis  

que farão toda a diferença  
no seu dia. 

Guarde todas com carinho,
pois, sem dúvida, você vai

querer repetir muito
cada uma delas!



mix de fibras  funcional
Esse mix é muito fácil, rico em proteínas 
vegetais, que auxiliam no adequado 
funcionamento do intestino, além de 
ser ideal para ser adicionado em frutas, 
iogurtes e saladas.

Ingredientes:
• ¼ de xícara (chá) de farelo de aveia  
(há opções sem glúten) 
• ¼ de xícara (chá) de flocos de quinoa 
• ¼ de xícara (chá) de flocos de amaranto

Modo de preparo:
Misture todos os farelos e guarde  
em um potinho vidro. 

#DicaNatue: seu mix funcional pode ser 
colocado em recipientes semelhantes a um 
tubo de ensaio com tampa, fáceis de serem 
transportados e sempre que for consumir 
frutas ouiogurtes é só adicioná-lo.



chips de  banana verde
Mais fácil que esta deliciosa receita, 
impossível! Ela contém banana verde que  
é rica em fibras, te manterá saciado por 
mais tempo e, de quebra, auxiliará no  
bom funcionamento do intestino.

Ingredientes:
• 1 colher (sobremesa) de óleo de coco 
• 2 bananas nanicas verdes fatiadas finas 
• Sal marinho a gosto
• Páprica doce ou picante a gosto

Modo de preparo:
1.Pincele óleo de coco em uma forma
2.Distribua as fatias de banana verde em  
toda a forma, com o cuidado de não deixar
nenhuma fatia sobreposta a outra
3. Leve para assar em fogo baixo por 
aproximadamente 20 minutos, com  
muito cuidado para não queimar
4.Retire do forno, salpique o sal e a páprica 
a gosto. Pode ser servida quente ou até
mesmo fria.



pãozinho prático  de frigideira
Ingredientes:
• 2 rodelas grossas de batata doce ou 
1 mandioquinha pequena amassada 
• 1 ovo 
• 2 colheres (sopa) de leite vegetal 
(coco ou amêndoas)
• 1 colher (sopa) farelo de aveia 
(há opções sem glúten)
• 1 colher sopa de farinha de arroz  
(ou de grão de bico ou de amêndoas)
• 1 colher (sopa) de polvilho doce
• 1 colherzinha (café) cheia de fermento 
em pó para bolo
• 1 pitadinha de sal ou açúcar mascavo (dá para 
fazer tanto na versão doce quanto na salgada)
• 1 colher (café) de óleo de coco

Modo de preparo:
1.Em um bowl, coloque a batata doce ou a  
mandioquinha, adicione o ovo e misture 
bem com um fouet 
2. Adicione o leite vegetal e misture um pouco mais
3. Acrescente as farinhas já peneiradas, o fermento  
e o açúcar (ou sal), misture com o fouet até 
obter uma massa homogênea
4. Pincele com óleo de coco, ligeiramente, 
uma frigideira antiaderente pequena
5. Pré-aqueça a frigideira em fogo baixo, 
distribua a massa uniformemente e tampe
6. Quando soltar do fundo, vire o pãozinho para  
dourar o outro lado, cuide sempre para não 
queimar. Retire da panela e sirva com patê de 
biomassa de banana verde, creme de avelã com 
cacau ou recheio da sua preferência.



granola caseirafuncional
Ingredientes:
• 1 xícara (chá) de flocos de aveia  
ou aveia laminada 
• ¼ de xícara (chá) de farinha de coco
• ¼ de xícara (chá) de castanha 
do Brasil bem picadinha
• ¼ de xícara (chá) de macadâmias 
picadinhas cruas e sem sal
• ¼ de xícara (chá) de semente de  
girassol crua sem sal
• ¼ de xícara (chá) de óleo de coco
• ¼ de xícara (chá) de melado de  
cana ou mel
• 2 colheres (sopa) de nibs de cacau

Modo de preparo:
1.Misture bem todos os ingredientes 
e leve para assar em fogo baixo por 
aproximadamente 15 minutos ou até  
dourar levemente. 
2.Espere esfriar e guarde em um pote  
de vidro na temperatura ambiente por  
até 1 semana.
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10 dicas para  uma vida saudável   
Fracione bem as refeições. Nossos estoques de glicogênio (reserva de 
energia) caem a cada 3 horas aproximadamente e precisam ser renovados, 
o fracionamento também contribui com a manutenção ou redução do 
peso corporal, pois evita que você chegue com muita fome nas 
principais refeições;

Consuma carboidratos com baixo índice e carga glicêmicos, além deles 
auxiliarem no equilíbrio dos níveis de açúcar e insulina no sangue, ainda 
contribuem para a saúde da microbiota intestinal. Boas opções são os 
tubérculos cozidos: cará, inhame, mandioquinha, batata doce e mandioca, 
ou as fibras, como farelos de aveia, quinoa e amaranto que podem ser 
adicionados nas refeições;

Consuma chás diariamente. Eles contêm substâncias que ajudam a 
eliminar os radicais livres e demais toxinas que são acumuladas em nosso 
corpo no decorrer do dia. Ótimos chás são o chá verde, hibisco, hortelã, 
camomila, alecrim e erva cidreira. Caso seja hipertenso ou tenha doenças 
cardiovasculares, consulte um nutricionista para indicar as melhores 
opções para você;

Substitua o sal de cozinha pelo sal marinho ou sal do Himalaia. Diferente 
do sal de cozinha, o sal marinho não passa pelo processo de refinação 
onde muitos nutrientes como os minerais são eliminados, além de não 
conter nenhuma substância química para branquear o sal;

Diversifique os alimentos ao máximo. Quanto maior for a variedade 
de bons alimentos consumidos, maiores as chances de atingir as 
recomendações diárias de nutrientes. O consumo insistente de um mesmo 
alimento pode levar a um quadro de hipersensibilidade alimentar onde 
poderá ter sintomas indesejados ao consumir o alimento específico;

1  
2  
3  
4  
5  
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Utilize boas fontes de gorduras, elas são essenciais para a produção de 
diversos hormônios, para o bom funcionamento do cérebro e também 
para equilibrar os níveis de colesterol sanguíneo. Ótimas fontes são:  
azeite extravirgem, óleo de coco, suplemento de ômega 3, abacate, 
oleaginosas como castanhas, nozes, pistaches, macadâmias e amêndoas;

Livre-se da armadilha da falta de opção nos lanches intermediários.  
Evite sair de casa desprevenido, leve sempre boas e práticas opções  
de lanches. No seu NatueBox você encontra diversos snacks saudáveis  
e gostosos;

Movimente-se. A alimentação é sim importante, mas há mecanismos 
fisiológicos que, sem atividade física, não conseguimos alcançar com 
eficiência. Como por exemplo a troca de massa gorda por massa magra, 
hipertrofia (aumento da massa muscular), saúde das mitocôndrias que  
são as responsáveis pela produção de energia, dentre outros processos;

Invista no consumo de água! A água é importante para todos os  
processos fisiológicos,cerca de 1,5 L é somente para o transporte  
básico de nutrientes, havendo assim a necessidade de um consumo  
diário superior a isso para mantermos a hidratação, dentre outras reações. 
Que a garrafa d´água seja a sua melhor aliada!

7  
8  
9  
10  

Prefira consumir frutas frescas inteiras ao invés dos sucos. As frutas frescas 
inteiras contêm fibras que são fundamentais para evitar que o açúcar 
do sangue eleve muito rapidamente e ainda contribui com o adequado 
funcionamento e saúde intestinal;

6  



Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, 
envie e-mail para natuebox@natue.com.br
 
Vamos adorar saber sua opinião! ;)
 
Ah, e não deixe de conferir o portal NatueLife  
(natue.com.br/natuelife) com conteúdo 
exclusivo sobre saúde, emagrecimento, 
fitness, bem-estar, receitas e muito mais! 

gostou do
natuebox?



natue.com.br
facebook.com/natueoficial
instagram.com/natueoficial


