
Tenho Colesterol: quais os conselhos
nutricionais

Actividade física regular acompanhada por uma alimentação saudável constitui um dos fundamentos essenciais para o

controlo do colesterol. Dez conselhos para uma alimentação saudável e equilibrada …

Evite as gorduras más

Consuma com moderação alimentos que aumentem a taxa de colesterol mau, como por exemplo, os queijos, os lacticínios de leite

gordo, a manteiga, as natas frescas, a carne vermelha, os miúdos, a charcutaria (excepto o presunto sem couratos), o pão-de-leite,

e os artigos de pastelaria, o chocolate e os açúcares. Também é aconselhável não comer mais do que dois ovos por semana.

Reduza as suas porções de carne e evite comê-la todos os dias.

Redescubra as carnes magras

As carnes magras e brancas, tais como o coelho, a vitela, as aves sem pele são especialmente aconselhadas.

Dê preferência às gorduras boas

Dê preferência às gorduras boas (óleo de colza, azeite, óleo de noz, peixes gordos …), ricas em ácidos gordos monoinsaturados.

Estes ácidos gordos fazem parte do regime dito «cretense» e protegem contra as doenças cardiovasculares. Deve comer-se peixe

gordo pelo menos três vezes por semana.

Dê preferência aos lacticínios pobres em gorduras, tais como o leite magro, os iogurtes magros, o queijo branco magro e as

margarinas ricas em ácidos gordos polinsaturados.

Faça uma alimentação variada

Para evitar carências, varie os alimentos. Se comer carne na 2ª feira, escolha peixe na 3ª feira. Altere os legumes e alterne os

feculentos: pastas, arroz, pão, batatas, legumes secos.

Adapte a sua forma de cozinhar

Dê preferência aos grelhados ou cozinhados a vapor.

Faça os seus molhos de vinagre em casa à base de azeite, óleo de colza, ou de noz.

Não se esqueça da fruta e dos legumes

É aconselhável comer pelo menos cinco porções de legumes e fruta por dia.

As frutas e os legumes são ricos em vitaminas e fibras, e têm um efeito saciante com uma ingestão calórica moderada.

Coma regularmente

Não omita refeições, especialmente o pequeno-almoço. Arrisca-se a sentir fome a meio da manhã, sentir-se tentado a petiscar e,

finalmente, comer uma refeição mais calórica ao meio dia.

Coma fibras
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As fibras ajudam a controlar o peso e a taxa de colesterol facilitando a digestão e a eliminação das gorduras.

O pão integral e as pastas de trigo integral contêm fibras. A fruta e os legumes são também excelentes fontes de fibras.

Beba muita água

Pelo menos 1,5 L de água por dia, e mais se puder. Evite beber demasiado café, porque provoca palpitações. Modere o seu

consumo de álcool.

Reparta bem os aportes nutritivos durante o dia

Pequeno-almoço Cerca de 20 % da dose energética diária. Café, pão integral e compota ou margarina

vegetal, iogurte 0 %, fruta.

Almoço rápido Cerca de 40 % da dose energética diária. Pizza ou sanduíche + fruta.

Almoço Cerca de 40 % da dose energética diária. Verduras, legumes ou frutos crus variados

(salada verde, pepinos, tomates, rabanetes,

melão…).

Peixe ou presunto magro ou carne branca

ou aves sem pele.

Legumes à vontade.

Pão integral ou batatas cozinhadas a vapor

ou massas sem demasiada gordura.

Iogurte 0 % ou queijo (duas porções por

semana).

Fruta ou compota.

Refeição ligeira Entre 5 e 10 % da dose energética diária. Fruta ou compota ou queijo branco 0 %.

Aperitivo Tomate cereja, azeitonas.

Jantar Cerca de 35 % da dose energética diária. Sopa de legumes caseira ou salada.

Peixe ou presunto magro ou carne branca

ou aves sem pele.

Legumes à vontade.

Iogurte 0 % ou fruta ou compota.

Consumir de preferência os alimentos «bons», e com moderação os «maus», para equilibrar a sua alimentação e manter a sua

saúde.
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