31 LANCHES
DE ATÉ 100 CALORIAS

QUE TE DEIXAM SATISFEITO
Porque, para emagrecer de forma sustentável, nem sempre é necessário passar fome!

Olá, sou o Polvoruja!
Hoje temos o prazer de lhe apresentar mais um
material novinho em folha traduzido e adaptado
pela equipe do Medictando!
Se tiver algum comentário, crítica ou sugestão,
entre em contato: info@medictando.com ou acesse
o Medictando em qualquer dos nossos canais, que
você encontra na última folha deste livro!
Namastê!
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INTRODUÇÃO
Então você começou aquela nova dieta mas ninguém
lhe avisou que poderia passar fome? E agora, o que fazer
para manter-se dentro das calorias prescritas pelo(a)
seu(ua) nutricionista ou endocrinologista?
Alimentar-se de forma saudável não se resume a
contar calorias. Comidas nutritivas são a chave, mas
algumas vezes você pode fazer um lanche rápido com
um valor calórico bem menor do que o de uma refeição
completa. Da próxima vez que a fome bater fora de hora
(tipo, meia hora antes da hora do jantar), recorra a esta
lista para encontrar um lanche saudável, que te deixará satisfeito e que, principalmente, não irá arruinar seu
dia saudável.
Rafael Reinehr
Médico Endocrinologista
Fundador do Medictando

31 LANCHES
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CARDÁPIO
1. Iogurte de abóbora
Combine ½ xícara de iogurte grego tradicional sem
gorduras com ¼ de xícara de purê de abóbora. Adoce
com estévia, ¼ de uma colher de chá de essência de
baunilha e canela. A abóbora é uma maneira não-gordurosa de aumentar as fibras e o sabor no seu lanche.

2. Suco de maçã encorpado
Pique ½ maçã (do tamanho de uma bola de tênis) e
adicione ½ xícara de suco de maçã. Muita maçã! Você
irá se deparar com um suco crocante e com um toque
fresco, não como essas coisas enlatadas. Polvilhe canela
para dar mais sabor.

3. Queijo cottage com melão japonês
Sirva ½ xícara de queijo cottage com ½ xícara de
melão japonês picado. Essa porção de melão entrega
50% do valor de vitamina A e C recomendado por dia duas vitaminas que podem ajudar na limpeza da pele.
OBS.: acima de 100kcal
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4. Torrada com claras
Torre 1 fatia de pão integral e coloque por cima 2
ovos mexidos (sem a gema). Polvilhe um pouco de
pimenta ou páprica.

5. Pimenta dedo-de-moça e queijo
de cabra
Fatie 1 pimenta dedo-de-moça média sem sementes
e desfrute com 2 colheres de sopa de queijo cremoso
de cabra. Este queijo costuma ser tenro e saboroso,
tendo 1/3 menos calorias e 1/3 menos gorduras que os
equivalentes tradicionais de leite de vaca.

6. Mandioquinha ao molho de mel
e mostarda
A mandioquinha é uma excelente fonte de fibra 100g da raiz fornecem cerca de 5mg de fibra. Depois
de cozida, amasse 1 xícara de ½ de mandioquinha e
misture com 1 colher de sopa de iogurte grego tradicional sem gordura, 1 colher de sopa de mostarda e 1
colher de sopa de mel.
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7. Cenouras e Hummus
Coma 10 mini-cenouras com 2 colheres de sopa de
hummus tahine. Incremente o hummus com ervas
como salsa ou coentro.

8. Pepinos (aqueles para fazer pickles) e cream cheese
Corte 1 pepino médio em tiras longas. Combine com
2 colheres de sopa de pimentas assadas, 2 colheres
de sopa de cream cheese light e ¼ de colher de chá
de pimenta moída. Espalhe a mistura por cima das
tiras. Pepinos são compostos de água em sua maior
parte, o que faz deles alimentos super saudáveis e de
baixíssimo teor calórico.

9. Minimilho e molho de soja (shoyu)
Para um lanche super rápido, mergulhe 20 minimilhos em um molho de soja light (sódio reduzido).
Os minimilhos contém alto teor de ácido fólico e
vitamina B, que ajudam a produzir e manter novas
células do nosso corpo.
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10. Brócolis e Tzatziki
O molho tzatziki é um condimento típico da Grécia, feito
a base de iogurte e pepino, que normalmente é aromatizado com alho e endro. Trata-se de um molho leve e
refrescante, que pode ser servido como um patê para passar no pão ou como condimento para saladas. Faça esta
versão rápida misturando 2 colheres de sopa de iogurte
grego tradicional, 1 colher de chá de suco de limão e 1
colher de sopa de pepino picado. Adicione 6 flores de
brócolis no molho. O bônus saudável desta receita é que
comer brócolis cru ajuda a manter os nutrientes contidos
nos vegetais verdes que combatem o câncer.

11. Ovos cozidos (sem a gema) e
mostarda
Ferva 4 ovos por 12 a 15 minutos. Deixe esfriar, fatie
ao meio e retire as gemas com uma colher. Polvilhe
com pimenta e mergulhe-os em 1 colher de sopa de
mostarda. A mostarda amarela geralmente é colorida
com açafrão, uma especiaria anti-inflamatória.
SUPER DICA! se você adicionar 1 colher de chá de
bicarbonato de sódio na água da fervura, os ovos
ficam mais fáceis de descascar!
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12. Torrada de peru
Torre 1 fatia de pão integral e espalhe 1 colher de
molho mostarda com mel. Por cima, coloque 2 fatias
de peito de peru.

13. Camarão apimentado
Cozinhe 10 camarões grandes e esprema 1 colher de
sopa suco de limão. Polvilhe com ½ colher de chá de
pimenta em pó. Aqui está o pulo-do-gato: este lanche
tem mais de 10 gramas de proteína! Camarão também
tem uma elevada concentração de astaxantina, conhecida por reduzir inflamações.

14. Maçãs e queijo
Combine queijo bola com a metade de uma maçã (tamanho de uma bola de beisebol fatiada). O queijo tem
6g de proteína e 20% do valor recomendado por dia de
cálcio.
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15. Coma 14 amêndoas
Amêndoas não precisam de nenhum extra para te
deixar saciado. Bônus: elas são as sementes mais densas, o que significa que têm a maior concentração de
nutrientes por caloria. Tente 8 amêndoas carameladas para uma versão mais doce deste lanche.

16. Biscoito de arroz e manteiga de
amêndoa
Passe 2 colheres de chá de manteiga de amêndoa
por cima de um biscoito de arroz. Mesmo a manteiga
de amêndoa não sendo, nem de perto, tão popular
quanto a manteiga de amendoim, é uma melhor escolha porque possui mais fibras e ferro, sendo especialmente rica em vitamina E.

17. 22 Pistaches
Estes pequenos e deliciosos petiscos são ricos em calorias, mas cheios de proteínas, e possuem poucas gorduras saturadas em comparação às outras sementes.
Compre-os com casca. Estudos comprovam que as
pessoas consomem 41% a mais de calorias quando não
precisam ter o trabalho de descascá-los.
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18. Pipoca com queijo
Salpique 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
e 1 pitada de pimenta caiena em 2 xícaras de pipoca.
Escolha um milho com baixo teor de gordura, baixo
teor de sódio ou estoure um saco pequeno do microondas. Parmesão ralado pode ter uma grande quantidade de sal, mas uma colher de sopa tem apenas 3% do
valor diário recomendado, e somente 22 calorias, o que
compensa para um pouco mais de sabor.

19. Pipoca caramelada light
Coloque 1 colher de chá de canela e 1 colher de chá
de estévia em 2 xícaras de pipoca que acabou de sair
da panela. Agite tudo em um saco de papel ou um recipiente com tampa, para misturar em toda a pipoca.
SUPER DICA! Troque a estévia por 1 colher de chá de
mel com 1 colher de chá de água e coloque 20 segundos no micro-ondas para melhor distribuir.

20. Kiwi e coco
Fatie 1 kiwi e polvilhe com 1 colher de sopa de coco
ralado sem açúcar. Um kiwi tem a quantidade diária de
vitamina C recomendada para o nosso corpo.
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21. Biscoito de arroz com abacate
Passe ¼ de abacate amassado sobre biscoito de arroz
(nós indicamos a variedade de integral marrom sem
sal). Polvilhe com pimenta preta moída e páprica. Abacates são uma boa fonte de gordura monoinsaturada,
um tipo de gordura que ajuda a melhorar os níveis de
colesterol e diminuir o risco de doença cardíaca.
OBS.: acima de 100kcal

22. Salada de melancia
Misture 1 xícara de espinafre cru com 1 colher de
sopa de vinagre balsâmico e ¾ de xícara de melancia em cubos. Espinafre é riquíssimo em vitamina K
(que ajuda a coagular o sangue corretamente quando
você se corta) e vitamina A (que é ótima para os olhos).

23. Salada de feijão branco
Misture 1/3 de xícara de feijão branco com 1 colher
de sopa de cebolinhas picadas, um pouco de limão
espremido e ¼ de xícara de tomates picados. Feijão
branco é uma ótima fonte de fibra, proteína e ferro
para a dieta.
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24. Batata mexicana
Há sempre a opção de assar batatas, mas aqui vai uma
versão de lanche rápido feita no micro-ondas. Perfure
1 batata média (tamanho do mouse do computador)
algumas vezes com um garfo e coloque no micro-ondas
em potência alta por cerca de 5 minutos, ou até que
fique macia. Você pode testar se está macia perfurando
com uma faca e observando se ela sai suavemente. Parta a batata ao meio e tempere com 1 colher de sopa de
salsa e 1 colher de sopa de iogurte grego tradicional
(uma ótima alternativa ao creme de leite). Guarde a
outra metade na geladeira para a próxima vez que você
estiver precisando de um lanchinho rápido!.

25. Maçãs assadas
Maçãs assadas podem ficar incríveis com aveia, nozes e
outras coisas saborosas. Mas, para uma versão de baixa
caloria, polvilhe 1 maçã (do tamanho de uma bolinha
de tênis) com canela e leve ao forno em 350ºC por 20
minutos ou até ficarem macias, mas não moles.
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26. Morangos e queijo de cabra
Misture 10 morangos graúdos com 1 colher de sopa de
queijo de cabra cremoso. Esta porção de morangos tem
mais de 100% do valor diário recomendado de vitamina C.

27. Uvas congeladas
Uvas são um ótimo lanche, frescas ou congeladas. Se você
optar por congelar, pode levar um pouco mais de tempo.
Encha uma caneca (cerca de 28 uvas) para o lanche.
SUPER DICA! Use-as como cubos de gelo de frutas
em um copo de água para se manter hidratado enquanto lancha.

28. Bolo inglês e geleia natural de
fruta
Faça uma torrada de bolo Inglês (feito de trigo integral) e passe 2 colheres de chá de geleia de abóbora
ou maçã. A escolha dessas geleias naturais ao invés de
geleias convencionais pode economizar cerca de 20
calorias por porção.

31 LANCHES

DE ATÉ 100 CALORIAS QUE TE DEIXAM SATISFEITOS
CARDÁPIO
29. Batida proteica
Misture 1 colher de whey protein de baunilha com 1
xícara de leite de amêndoas sem açúcar. Foi comprovado que este shake é perfeito para o pré-treino, pois
tem digestão fácil e ajuda na recomposição muscular.
Nós também somos fãs de transformar essa receita em
sobremesa. Que tal?

30. Picolés caseiros de frutas
Esse picolé é uma maneira diferente de comer várias
frutas de uma vez só. Corte frutas em pequenos pedaços, como morango, kiwi e manga, a sua escolha, e
coloque em uma forminha ou potinho. Depois basta
cobrir os pedaços de frutas com um suco ou água de
coco, colocar no freezer e pronto!

31. Chocolate amargo
Vamos ser honestos: este lanche não precisa de muita
explicação para fazer amigos. Saboreie 3 a 4 quadradinhos de chocolate amargo ou puro cacau. Uma
mordida dessa maravilha pode ajudar a regular o nível
do cortisol, o hormônio do estresse
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Traduzido e adaptado de http://greatist.com/health/100-calorie-snacks
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