
	  
 

 
Lista de alimentos sugeridos para consumir no dia a dia: 
 

- Ovos 
- Skim Milk ou Almond Milk (leite light ou de amêndoa) 
- Mr Dash (Temperos) 
- Full Fat Greek Yogurt (Yogurte grego - Não pode ser o que tem menos gordura) 
- Morango 
- Blueberry 
- Raspberries 
- Chicken Breast (Peito de frango) 
- Queijo cheddar ralado (shredded cheddar) 
- Zucchini (abobrinha) 
- Bell pepper (Pimentão) 
- String Cheese (Palitinho de queijo) 
- Salmon (Salmão) 
- Tilapia (Tilápia) 
- Balsamic Vinegar (Vinagre balsâmico) 
- Grated Parmesan (Parmesão ralado) 
- Whipped cream (Sorry, não sei como chama isso no Brasil) 
- Full Fat Ricotta Cheese (Ricota – não pode ser o que tem menos gordura) 
- Pecans (Nozes pecan) 
- Water-packed tuna (atum – tem que vir na água e não aquele seco desfiado ou no óleo) 
- Lettuce (Alface) 
- Onion (cebola) 
- Italian dressing (molho italiano) 
- Cottage cheese (queijo cotage) 
- Salsa 
- Cauliflouer (Couve-flor) 
- Brocoli (Brocolis) 
- Mushroom (cogumelo) 
- Nuts (Nozes) 
- Celery (acho que isso não tem no Brasil :( ) 
- Caesar salad dressing (molho Caesar para salada) 
- Almond Milk (Leite de amêndoa) 
- Shrimp (Camarão) 
- Artichoke (alcachofra) 
- Low carb tortilla (tortilha / wrap integral – no Brasil tem a Rap10) 
- Raw almonds (amêndoas sem torrar) 
- Green beans (me falaram que é vagem?) 
- Arugula (Rúcula) 

Dieta de baixa ingestão de carboidratos e rica em gorduras. 
 
Esse é um plano preparado para quem também faz exercícios, pelo menos 5x 
na semana. 
 
Quem não estiver amamentando, pelo menos no início (6 primeiras semanas), 
poderá fazer o jejum de 16 horas, comendo até no máximo 8pm do dia, e no 
outro dia pela manhã tomando uma colher de sopa de óleo de coco. Nesse 
caso, as refeições começam a partir do meio dia. 
 
Essa dieta foi elaborada pela nutri do Crossfit, e não por mim (Sara). Estou 
repassando para vocês os alimentos e um plano de refeições diários. 
Infelizmente não consegui recuperar o meu documento onde o plano de 7 
semanas estava descrito, tenho somente até o 4ª dia. Mas como segue 
também a lista de alimentos, vocês poderão montar o próprio menu do 5ª ao 
7ª dia. 



- Cilantro (coentro) 
- Cucumber (pepino) 
- Stevia (adoçante) 
- Bacon 
- Grass Fed Burger (tipo de hamburger de boi alimentado somente com grama) 
- Pesto (molho pesto) 
- Spaghetti squash (espaguete feito de abóbora – joga lá no google que tem como fazer rs) 
- Flaxseed (Linhaça) 
- Casein (Caseína) 
- Quest Bars (barra de proteína – só pode ser essa barrinha, não comer outra pelo menos nas 

primeiras 6 semanas) 
- Coconut oil (óleo de coco) 

 
 
 
 

MENU: 
 
 
1º Dia 
 
 
Refeição 1: 
2-3 ovos mexidos com 1 colher de chá de óleo de coco (Tempere com Mr. Dash) 
½ xícara de blueberries 
1 copo de leite magro  ou de amêndoa com baixo teor de açúcar 
 
Lanche: 
½ xícara de yogurte Greek (não pode ser light, sem gordura ou algo do tipo, tem que ser do normal) 
com ½ xícara de morango ou blueberry em pedaços. 
 
 
Refeição 2: 
Salada, 115 a 170g de peito de frango grelhado 
1 colher de chá de cheddar ralado 
Vegetais grelhados (2 colheres de sopa de cebola, 1/x de xícara de abobrinha fatiada, ½ xícara de 
pimentão) 
1 colher de molho vinagrete 
 
Lanche: 
1 ou 2 palitinhos de queijo 
 
 
Refeição 3: 
115 a 170g de salmão ou tilápia grelhados 
1 xícara de espinafre com 1 colher de chá de azeite de oliva, vinagre balsâmico e parmesão ralado. 
½ xícara de morango fatiado com ¼ de xícara de whipped cream 
 
 
 
 
2º Dia 
 
 
Refeição 1: 
2-3 ovos, feitos da forma que desejar 
2 fatias de  
1 xícara de blueberries  
 



Lanche: 
½ xícara de queijo ricota (não pode ser light ou com gordura reduzida) com ½ xícara de raspberries e 1 
colher de sopa de nozes pecans cortadas 
 
 
Refeição 2: 
Salada feita com 115g de atum (tem que ser aquele em lata na água), 1 xícara de alface romana, ½ 
xícara de pimentão fatiado, e ¼ de cebola cortada com 2 colheres de sopa de molho italiano. 
 
 
Lanche: 
½ xícara de queijo cottage (de preferencia o regular, sem ser o light ou com gordura reduzida) com ½ 
xícara de salsa 
 
 
Refeição 3: 
1 hambúrguer de carne (grass fed Burger) que é o hambúrguer feito da carne do boi que é alimentado 
somente com grama) 
¾ de xícara de couve-flor e brócolis grelhados 
 
 
3º Dia 
 
 
Refeição 1: 
Omelete feito com 3 ovos inteiros, ¼ de xícara de brócolis, 2 colheres de sopa de cada ingrediente 
desse: cebola picada, cogumelo picado, pimentão e salsa. 
½ xícara de blueberries cortadas, raspberries ou morangos. 
 
Lanche: 
½ xícara de yogurte greek (adicione adoçante, podendo ser Stevia) 
 
Refeição 2: 
Salada feita com alface romana, 115 a 170g de frango grelhado, ½ xícara de celery cortado, ½ xícara 
de cogumelo picado, 2 colheres de sopa de queijo cheddar ralado, e 1 colher de sopa de molho 
Caesar. 
 
Lanche: 
1 ou 2 palitinhos de queijo mozzarella. 
 
 
Refeição 3: 
170 a 220g de camarão, frango ou peixe grelhados ou salteados com 1 colher de chá de óleo de coco 
e 1 colher de chá de alho. 
1 alcachofra cozida no vapor 
2-3 xícaras de salada com 2-3 colheres de sopa de azeite de oliva 
 
 
 
 
 
 
4º Dia 
 
 
Refeição 1: 
2-3 ovos, feitos da forma que desejar 
leite de amêndoa 
2 fatias de bacon 



 
Lanche: 
Yogurte parfait feito com 1 xícara de yogurte grego, 2 colheres de morangos fatiados, e 2 colheres de 
sopa de nozes 
 
Refeição 2: 
Wrap feito com115g de beef magro fatiado, 1 tortilha de baixo carboidrato, ¼ de xícara de alface 
picado, 3 tomates pequenos fatiados, 1 colher de sopa de mostarda picante. 
2-3 salada com folhas verdes variadas com molho a base de azeite de oliva 
 
Lanche: 
20 a 30 amêndoas cruas (não pode ser a torrada ou salgada) 
 
 
 
Refeição 3: 
115g gramas de halibute/salmão/tilápia 
½ xícara de cogumelo cortado salteado em 1 colher de chá de azeite de oliva, ¼ de xícara de cebola 
picada, 1 xícara de green beans (vagem?) 
 
 
 
 

O que não comer? 

• Alimentos processados 
• Óleos vegetais não são permitidos, como: óleo de canola, soja, milho, girassol. 
• Margarina e qualquer tipo de gordura hidrogenada também não são permitidos. 
• Batata branca. 
• Grãos, como: milho, qualquer tipo de arroz, aveia, farinha de trigo ou qualquer tipo de farinha 

feita com grãos, quinoa, amaranto. 
• Legumes, como: todos os tipos de feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, amendoim e qualquer 

alimento com soja. 
• Alimentos processados embutidos e enlatados, como: salame, presunto, peito de peru 

embutido, peito de frango embutido, salsicha, linguiça, ketchup, alimentos em conversa, molhos 
de salada processados, azeitona, carnes defumadas. 

• Açúcar refinado e qualquer alimento feito com açúcar, mel, refrigerante. 
• Adoçantes artificiais. 
• Álcool em geral, principalmente destilados. Vinho e cerveja podem ser consumidos com muita 

moderação. 

 
Essa é uma dieta bem restrita em relação à carboidratos. Quem estiver amamentando, por favor, não 
fazer a risca. Poderá adicionar arroz integral, um pouco de batata doce, pão integral e não fazer o 
jejum. 
 
Não sou médica e isso foi passado para o nosso grupo. Caso tenham dúvidas, procurar a nutricionista 
de vocês, pois cada organismo funciona de uma forma e meu intuito não é prescrever dieta para 
ninguém, ou tirar a propriedade de um profissional da área. Somente estou compartilhando o que 
aprendi. 
 
 



 
 

No nosso treino, aprendemos que é importante ter o Dia do lixo, mas isso não significa que vocês irão 
devorar o mundo durante o dia inteiro, mas escolherão uma refeição para comer uma besteira que 

queiram. J 
 


