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C
omeço de ano é sempre 
marcado pelas resolu-
ções e uma das mais 
comuns é a tão adia-
da dieta ou adequação 
para uma alimentação 
melhor. Mas uma re-
clamação comum é 

que fazer dieta ou aderir a pra-
tos mais saudáveis, além de di-
fícil, é ruim, pois os alimentos 
não seriam tão gostosos quanto 
aqueles proibidos. Entretanto, 
tudo é uma questão de como 
você abordará sua vida saudá-
vel. E caso seja do jeito certo, 
não é preciso comer coisas sem 
graça para atingir suas metas.

“Quando a gente fala de 
alimentação saudável, as pes-
soas têm uma visão de que vão 
comer alface o tempo todo e 
sempre da mesma forma. Mas 
sempre falo que temos que ter 
criatividade com os alimentos 
escolhidos, especialmente os 
in natura”, afirma Jéssica Ca-
valheiro, nutricionista parcei-
ra da BRFitness.

Um exemplo que a nutricio-
nista dá é o da batata doce. O 
alimento, tão consumido entre 
aqueles que estão de dieta, não 
precisa ser preparado apenas 
cozido. “Posso transformar a 
batata doce em um escondidi-
nho, em um pão de queijo e até 
mesmo em uma coxinha assa-
da. Precisamos usar nossa cria-
tividade”, sugere Jéssica.

Outra opção para fugir do 
tradicional legume cozido ou 
refogado é colocá-lo na chur-
rasqueira ou na parrilla, como 
Angelo Gabaldi, proprietário 
do Blaze Beef and Bar, prepa-
ra os alimentos. “Posso servir 
como acompanhamento de al-
gum corte de carne, mas tam-
bém posso consumir como en-
trada”, explica.

O preparo é simples, basta 
colocar batata doce já cozida, 
pimentão vermelho, abobrinha 
e berinjela temperados somente 
com sal grosso triturado e azeite, 
por mais ou menos seis a oito mi-
nutos de cada lado na parrilla.

Já para quem não abre mão 
de um pão feito em casa, mas 
não quer as calorias que vêm 
embutidas nele, a opção é recor-
rer a pães sem glúten e sem lac-
tose como os que Daniela Car-
razzone Crepaldi prepara na 
sua loja, a Dani Gourmet Fit.

“Eu queria que ele chegasse 
o mais próximo possível de um 
pão caseiro, que fosse um pão 
que as pessoas comessem e não 
achassem o sabor ruim. Utilizei 
os mesmo ingredientes de um 
pão tradicional, mas substituí a 
farinha tradicional pela farinha 
sem glúten. Foi um tempo de 
prática para atingir o jeito certo 
de fazer, para conseguir encon-
trar o ponto ideal”, conta.

São duas opções dentro do 
cardápio da Daniela: com ou sem 
castanha. Ambos tem aproxima-
damente 700 gramas, mas o valor 
varia entre R$ 16,50 (sem casta-
nha) e R$ 19,50 (com castanha).

Sobremesa
A sobremesa é outro proble-

ma para quem busca uma mu-
dança nos hábitos alimentares. 
A melhor opção é recorrer às 
frutas. E para trazer uma novi-
dade, Keny Omekita, proprietá-
ria do Hanbai Sushi Bar, inves-
tiu em outras formas de preparo, 
como o abacaxi grelhado que faz 
parte do cardápio. “Buscamos 
oferecer as frutas com apresen-
tações diferentes e de forma a 
acentuar suas características.”

Fit, mas sem ser sem graça
Fazer dieta ou adotar uma alimentação saudável não precisa ser ruim,  

basta saber como preparar os alimentos e usar a criatividade
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Risoto de quinoa com brócolis e 
salsinha

 ■ 200 g de quinoa real

 ■ 2 Colheres (sopa) de cebola picada

 ■ 80 ml de vinho branco

 ■ 130 g de muçarela de búfala ralada

 ■ 1 Maço de brócolis cozido em água e sal picado

 ■ 1 Colher (sopa) de salsinha picada

 ■ 1 Colher (sopa) de manteiga

 ■ Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo
 ■ Puxe no azeite a cebola e o olho. Junte a quinoa e refogue 

por 2 minutos. Faça o déglacear com vinho branco e reduza. 

Coloque a água fervente pouco a pouco até que fique cozida 
(aproximadamente 10 minutos). Junte a muçarela de búfala e 

cozinhe por mais 5 minutos. Finalize colocando o brócolis, a 

salsinha, o limão e a manteiga. O prato pode ser servido com 

peixes.

Fonte: chef Kleber Lemechewsky, da Le Grand Chef

Pão sem glúten 
e sem lactose 
preparado para 
parecer com um 
pão normal

Mara Souza 17/1/2018

Tiago Celeri/Le Grand Chef/divulgação

Legumes grelhados são ótima opção para 
acompanhar proteína ou como entrada

divulgação

Grelhar as frutas é opção para trazer 
novos sabores aos pratos

Johnny Torres 16/1/2018

Escondidinho de 
batata doce com 

frango, opção 
saborosa e nutritiva

divulgação
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