
 Evite:

- Carnes vermelhas, pele de aves e de peixe

- Enchidos e fumeiro como presunto, salpi-
cão, alheira, salsichas 

- Sangue, vísceras e miudezas 

- Gema de ovo 

- Bacalhau, marisco, lulas e polvo 

- Leite, iogurte e queijo gordos e 
meio-gordos

- Manteiga e natas 

- Produtos de pastelaria (pasteis, folhados, 
bôla) 

- Chocolate e cacau 

- Molhos comerciais (molho inglês, ketchup, 
maionese)

- Alimentos processados (cubos de caldo, 
sopas instantâneas, refeições 

pré-cozinhadas, hamburger, pizza, lasanha, 
salsichas, patés)

- Batatas fritas e outros aperitivos fritos

- Fritos, refogados e assados no forno com 
gordura

Tem o colesterol elevado?

Então deve ler com atenção...
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Faça 5 a 6 refeições diárias, cumprindo, sempre 
que possível, um horário mais ou menos rigoroso 
e não omitindo refeições.

Tome o pequeno-almoço na primeira hora da 
manhã. Ao longo do dia não deve estar mais do 
que 3h 30m sem comer e o jejum nocturno não 
deve ultrapassar as 10h.

Mastigue bem os alimentos e faça as refeições 
em ambiente calmo. 

Inclua uma sopa de legumes, no inicio da refei-
ção. Tem um elevado valor nutricional porque é 
rica em vitaminas, minerais e fibras, e tem um 
óptimo poder saciante, ou seja, “enche” o estô-
mago, evitando que se coma tanto no prato 
seguinte.

Opte por uma culinária simples e agradável, 
dando preferência a carnes brancas e peixes 
cozidos, grelhados, estufados em cru sem 
refogado prévio ou assados simples, em papel de 
alumínio, com limão, alho, tomate e ervas 
aromáticas.

Coma 3 a 5 peças de fruta por dia, como sobre-
mesa ou no intervalo das refeições, neste caso 
acompanhando com tostas ou um pouco de pão.

Leia sempre os rótulos dos alimentos, reduzindo 
o consumo daqueles cujos primeiros ingredien-
tes sejam gorduras/óleos. 

Beba pelo menos 1,5l de água por dia.

Varie o mais possível de alimentos, podendo 
escolher de acordo com as preferências, preços 
ou época do ano.

Pratique exercício físico diariamente: nadar, 
andar de bicicleta, dançar, ir ao ginásio, ou 
simplesmente fazer uma caminhada. Deve 
fazê-lo durante uma hora, que pode ser dividida 
em dois períodos de meia hora.


