
Proteína animal: presente no leite e derivados, nas carnes 

(boi, porco, aves, peixes) e nos ovos; 

Proteína vegetal: presente nas leguminosas (feijão, lentilha, 

ervilha, grão de bico, soja);  

Gorduras Saturadas 

São encontradas em todas as carnes (de boi, por-

co, aves), no toucinho, no leite integral, nos quei-

jos, creme de leite, requeijão, na manteiga, no co-

co e no azeite de dendê. 

TIPOS DE GORDURAS 

As verduras têm pequenas quan-

tidades de carboidratos e poucas calorias, e são 

ricas em vitaminas, minerais e fibras. 

DICA!!!  

Faça um prato bem colorido: vermelho, amarelo, 

verde escuro, verde claro. 

As fibras evitam prisão de ventre, auxiliam no controle do coleste-

rol e da gordura no sangue. E algumas também diminuem a absor-

ção de glicose no sangue depois que o alimento é digerido. 

ONDE ENCONTRO? 

Nas frutas e verduras; 

Arroz integral,  

Pão integral, aveia; 

Feijão, lentinha, grão de bico,  

ervilha, vagem,  fava. 
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Quais são meus objetivos? 
1 

2 

3 
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Controlar a taxa de glicose; 

Controlar a taxa de colesterol e de gordura 

no sangue; 

Controlar a pressão arterial; 

Manter o peso ideal; 

Alimentos  que podem ser consumidos 

FIBRAS 

                FEIJÃO                               GRÃO DE BICO                    VAGEM 

            ERVILHA                               LENTILHA                                FAVA 

VERDURAS 

FRUTAS 

As frutas também são ricas em fibras, vitaminas 

e minerais, mas ATENÇÃO elas também têm   

açúcar. 

Controle o tamanho das frutas, prefira POR-

ÇÕES PEQUENAS.  

Alimentos  que devem ser consumidos com moderação 

GORDURAS 

Gorduras Insaturadas 

São encontradas nos óleos de milho, soja, arroz, 

girassol, canola, azeite de oliva, azeitona, casta-

nhas e abacate. E nos peixes marinhos (sardinha, 

salmão, pescadinha, anchova). 

NÃO COMA  

FRITURAS! 

PROTEÍNAS 
A quantidade de carne não deve ultra-

passar o tamanho da palma da mão 

CARBOIDRATOS 

Carboidratos estão presentes em pães, biscoitos, arroz, ma-

carrão, farinhas, batata, mandioca, macaxeira, e nas frutas.  

Batata e macaxeira previra comer cozida sem gordura,     

evite consumir na forma de purê ou frita. 

Evite comer macarrão, ele é uma fonte rica de  

açúcar 
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