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ESTÁ A PONDERAR INICIAR
UMA TERAPIA CETOGÉNICA?
A utilização da dieta cetogénica para controlar a epilepsia em adultos não é nova;
Iniciou-se em 1920, antes da descoberta da maioria dos fármacos anti-epiléticos.
Em 1930 o primeiro ensaio clínico que avaliou
o efeito da dieta cetogénica clássica (DC) em 81
adultos indicou que 50% dos doentes reduziu o
número de crises epiléticas pelo menos para metade
e 1 em cada 10 (10%) ficou livre de crises (1). Desde
aí, foram realizados alguns estudos (2-8), o último
e maior a descrever a experiência de 139 adultos
que utilizaram a Dieta de Atkins Modificada, uma dieta
menos restritiva, em 2015 (9). Neste contexto, porque
é que a dieta não é proposta como opção terapêutica
nos adultos com epilepsia refratária, apesar de serem
exploradas todas as outras opções terapêuticas
e serem provadas ineficazes? A principal razão é a
falta de ensaios clínicos controlados e randomizados
nesta área. No entanto, revisões recentes que reúnem
os dados de pequenos ensaios com adultos sugeriram
que a proporção de respondedores nos adultos é
semelhante à das crianças, ou seja, aproximadamente
40% dos doentes atingem uma redução de 50%
ou mais nas crises epiléticas (10). Todas as “viagens”

cetogénicas são individuais e não existem garantias,
mas muitos doentes e famílias descrevem benefícios
além da redução das crises tais como: melhoria
da concentração, níveis de energia e uma redução
significativa no tempo de recuperação após uma crise.
Um período de apenas três meses é suficiente para
indicar que uma terapêutica cetogénica vai ser útil
na melhoria das crises e restantes sintomas e se vale
ou não a pena continuar. Neste folheto está alguma
informação que o vai ajudar a compreender as bases
da terapia cetogénica: os prós, os contras, aspetos
práticos e outras considerações.

O QUE É A DIETA CETOGÉNICA?
A dieta cetogénica é uma dieta muito restrita em hidratos de carbono, rica em gordura, desenhada para que o corpo
troque a sua principal fonte de energia de hidratos de carbono para gordura. Os corpos cetónicos são produzidos como
subproduto do aumento do processo de “queima” de gorduras (é este o significado da cetose) e o cérebro rapidamente
se adapta a utilizar as cetonas ou corpos cetónicos como principal combustível para a produção de energia.
Todos os tipos de dieta são baseados em ingredientes alimentares frescos: carne, peixe, ovos, nozes, sementes, queijo,
óleos vegetais, manteiga, natas, vegetais e frutas.
Na dieta cetogénica clássica as quantidades de hidratos de carbono, gorduras e proteínas são medidas e distribuídas
cuidadosamente para manter um balanço semelhante (proporção cetogénica) em refeições e snacks ligeiros.
Na Dieta cetogénica combinada com TCM, as quantidades de hidratos de carbono, gordura e proteína são medidas
e a fórmula de triglicéridos de cadeia média (ex. óleo de coco refinado) é incluído em cada refeição ou snack.
Esta adição de fórmula de TCM aumenta a cetose que permite mais hidratos de carbono.
A dieta de Atkins modificada não é tão restrita em alimentos proteicos, mas requer cálculos de hidratos de carbono
e proporções adequadas de gordura às refeições.
A dieta com baixo índice glicémico é muito semelhante a uma dieta cetogénica modificada com restrição de hidratos
de carbono e consumo de gorduras, ou seja, as fontes de hidratos de carbono precisam de ter índice glicémico menor
ou igual a 50.
A dieta cetogénica terapêutica pode ser administrada como uma dieta oral normal,
sólida ou liquida ou por tubo de gastrostomia, existindo fórmulas pré-preparadas.
Existem regimes híbridos, adaptados às necessidades individuais.
O acompanhamento médico e a monitorização são semelhantes
para os vários tipos de dieta.

QUAL É A MELHOR ESCOLHA DE DIETA CETOGÉNICA
PARA OS ADULTOS?
A dieta de Atkins modificada ou a dieta cetogénica modificada são boas opções para quem pode escolher
os alimentos e iniciar a dieta na sua casa, de forma independente, e sem particular dificuldade a comprar,
cozinhar ou comer os vários tipos de alimentos.
Para alguém que viva numa instituição com refeições comuns para os vários utentes ou alguém com
gastrostomia percutânea, dificuldades alimentares ou falta de apetite, pode ser mais útil uma dieta clássica
ou uma dieta combinada com TCM.

O QUE É A DIETA CETOGÉNICA MODIFICADA DCM?
A DCM é baseada na dieta de Atkins modificada, desenvolvida pelo Professor Eric Kossoff e a sua equipa
cetogénica no Hospital Johns Hoptkins em Baltimore, EUA. No início do tratamento vai ser limitada a
quantidade de hidratos de carbono a 20-30g e será monitorizada a quantidade de gordura necessária,
com ajuste na dieta de acordo com a evolução dos sintomas. Posteriormente podem ser utilizados
suplementos em triglicéridos de cadeia média como moderadores para aumentar a produção
de corpos cetónicos SE necessário.
Tal como qualquer outra modificação de dieta, é mais difícil fazer a mudança toda de uma só vez.
Recomendamos uma preparação de 4-6 semanas antes de iniciar a dieta formal. Neste período pode
familiarizar-se com os princípios básicos das novas escolhas alimentares, experimentar algumas receitas, etc.
Dessa forma a adaptação à mudança pode ser mais fácil.
Em resumo, as Dietas Cetogénicas Modificadas podem oferecer mais flexibilidade e facilitar os processos
de medição dos nutrientes. No entanto, é igualmente necessário o acompanhamento de uma equipa com
experiência em dieta cetogénica para o guiar ao longo das várias fases, explicar a modificação dos sintomas
e orientar o processo de afinação da dieta, para otimizar o efeito nas crises e sintomas associados.

DIETA CETOGÉNICA É PARA MIM?
DEVEM SER CONSIDERADOS OS SEGUINTES REQUISITOS
Avaliação médica pelo seu neurologista ou medico assistente.
É necessário confirmar que não sofre de nenhuma doença que torna perigosa ou inadequada uma tentativa
de dieta cetogénica (ver abaixo as contra indicações).
São também necessárias análises iniciais para determinar os níveis de algumas vitaminas, minerais e outros
marcadores antes de iniciar um regime cetogénico. Estes níveis vão posteriormente ser reavaliados aos 3, 6
e 12 meses para monitorizar qualquer alteração.

CONTRAINDICAÇÕES

COMO É QUE A DIETA CETOGÉNICA
AJUDA A CONTROLAR AS CRISES?
O cérebro utiliza diferentes “combustíveis” como fonte de energia, incluindo a glicose, o ácido láctico e os
corpos cetónicos. A glicose é a que é mais frequentemente utilizada. A dieta cetogénica altera o equilíbrio
entre os combustíveis disponíveis para o cérebro, favorecendo a utilização dos corpos cetónicos. Pensa-se
que esta mudança leva a uma maior estabilidade na membrana dos neurónios e que produz uma combinação
de pequenas alterações químicas que modificam a cadeia de reações que origina uma crise epilética.
Os mecanismos de ação da dieta cetogénica ainda estão sob investigação.

• Defeitos da oxidação dos ácidos gordos
• Acidúrias Orgânicas

ATENÇÃO: as seguintes alterações devem ser
avaliadas e otimizadas antes do início da dieta:

• Défice de piruvato carboxilase

• Disfagia - dificuldade na deglutição

• Outras doenças com necessidade de consumo
elevado de hidratos de carbono

• Refluxo gastroesofágico
• Obstipação

• Dislipidemia familiar

• Diabetes sob medica

• História de cálculos renais
• Gravidez ou plano de gravidez a curto prazo

UM DIA DE DIETA CETOGÉNICA

UMA ALTERAÇÃO CONSIDERÁVEL DE HÁBITOS
ALIMENTARES:

PEQUENO ALMOÇO

Uma dieta cetogénica geralmente envolve uma mudança
significativa na escolha de alimentos e na apresentação
das suas refeições. Para facilitar, aconselhamos uma fase
de preparação de 4-6 semanas.

OMELETE COM COGUMELOS
E TOMATE
MAIS BATIDO DE FRUTA

MEIO DA MANHÃ
FRUTOS SECOS E CAFÉ

A DIETA CETOGÉNICA É PARA MIM? CONTINUAÇÃO…

ALMOÇO
PASTA DE ATUM
COM SALADA E LIMÃO
GOLDEN FLAX BREAD
E MANTEIGA

MEIO DA TARDE

Desta forma, tem a oportunidade de experimentar novas
receitas e tornar-se familiar com os princípios básicos
e os tipos de comida que deve escolher. Isto pode tornar
a mudança muito mais fácil.
COZINHAR REFEIÇÕES COM ALIMENTOS FRESCOS:
As refeições cetogénicas geralmente precisam de ser
confecionadas com alimentos frescos e não processados,
pelo que é necessário estar motivado para preparar as
refeições básicas. Isto significa planear as refeições com
antecedência e levar refeições e snacks para o trabalho,
escola, viagens, etc. Comer fora vai-se tornando mais
fácil á medida que se aprende mais sobre as refeições
cetogénicas.
No entanto, vivemos numa cultura alimentar dominada
pelos hidratos de carbono e a disponibilidade de refeições
e snacks cetogénicos é limitada.

CHÁ E SNACK
KETO CHOC MUFFIN

ALMOÇO
FRANGO COM ESPINAFRES,
CARIL DE COGUMELOS E
ARROZ DE COUVE-FLOR

MANUTENÇÃO CUIDADOSA DE REGISTOS:
Manter um diário com os registos é fundamental.
Vai ser necessário registar diariamente:
• Crises e sintomas associados
• Glicémias, cetonemias ou cetonúrias
• Alterações realizadas na dieta
Vai ser necessário resumir esta informação e revê-la
com os elementos da equipa de dieta cetogénica.
No início do tratamento, a dieta pode precisar de ajustes
mais frequentes para atingir os resultados terapêuticos
e manter registos cuidadosos é fundamental.
APOIO POSITIVO DE AMIGOS, FAMILIARES E
COLEGAS DE TRABALHO:
Uma mudança radical nos seus hábitos alimentares
pode ser difícil em qualquer circunstância, mas a terapia
cetogénica é muito mais do que isso. No fundo tornar-se-á
responsável pela administração e monitorização do seu
próprio tratamento, o que pode ser estimulante mas
também motivo de preocupação.
Pode haver dias em que precise de ajuda para fazer
compras e cozinhar e, portanto, o ideal é que haja pelo
menos outra pessoa que compreenda os princípios
do seu tratamento, trabalhe ao seu lado e lhe dê apoio.
O apoio moral e prático das pessoas que o rodeiam
é muito importante e faz a diferença.

FRUTOS COM NATAS

SEIA
KETO HOT
CHOCOLATE

AS REFEIÇÕES CETOGÉNICAS
NORMALMENTE PRECISAM DE SER FEITAS
COM INGREDIENTES BÁSICOS E FRESCOS.
ASSIM, É ESSENCIAL A VONTADE
DE PLANEAR UM MENU E PREPARAR
RECEITAS SIMPLES.

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES ALIMENTARES
A sua dieta vai ser desenhada de acordo com as suas necessidades nutricionais específicas,
grau de atividade física, dieta habitual e qualquer défice nutricional que possa ter sido
identificado na avaliação analítica inicial. As refeições e snacks são baseados numa
combinação simples de alimentos ricos numa variedade de nutrientes. Será sempre
favorecida a combinação de alimentos diferentes.
ALIMENTOS RICOS EM HIDRATOS DE CARBONO
Uma redução significativa

ALIMENTOS PROTEÍCOS
Quantidades “normais” de acordo com o apetite

O controlo de hidratos de carbono é fundamental para a
troca cetogénica de “combustível” e uma dieta cetogénica
terapêutica para adultos deve conter entre 20 a 30 gr de
hidratos de carbono por dia. Vai ser orientado sobre as
quantidades a incluir em cada refeição e como espalhar
a sua utilização ao longo do dia. Recomendamos utilizar
alimentos com açucares de libertação lenta como
vegetais sem amido, frutas vermelhas, laticínios, nozes e
sementes para fornecer a sua quantidade prescrita a cada
refeição. Estes alimentos são mais pobres em glucose,
pelo que se consegue uma quantidade de alimento
maior para a mesma quantidade de açucares. Nas
dietas cetogénicas, sempre que são ingeridos hidratos
de carbono, tem que ser associada alguma gordura a
acompanhar.

Vai ser incentivado a incluir uma quantidade normalizada
de carne ou peixe ou ovos ou nozes ou queijo em cada
refeição. Numa Dieta Cetogénica Modificada, os alimentos
proteicos não são pesados e medidos mas grandes
quantidades podem fornecer mais proteínas do que as
que o seu corpo necessita, e o excesso será transformado
em combustível para energia. Este efeito vai reduzir a
necessidade de queimar gordura e consequentemente
leva à redução na produção de corpos cetónicos.

GORDURAS E ÓLEOS
Uma alteração significativa do ‘normal’
As gorduras são o principal estímulo para a produção
de cetonas e tornam-se o principal “combustível”;
É necessário incluí-las em cada refeição ou snack.
Exemplos de fontes ricas em gorduras- azeite, óleo de
coco, manteiga, banha, natas, maionese, abacates, nozes
e queijo. Os alimentos proteicos como as carnes, peixes
oleosos e ovos fornecem também algumas gorduras, mas
as quantidades não são suficientes pelo que temos de
adicionar gorduras puras a cada refeição. A sua prescrição
dietética vai fornecer informação sobre quanto utilizar
e como utilizar. A quantidade vai depender do seu peso
corporal, atividade física diária e se existe necessidade de
manter ou de reduzir o seu peso.

SUPLEMENTOS DE VITAMINAS, MINERAIS
E MICRONUTRIENTES
Geralmente é recomendada uma suplementação de base
com vitaminas, minerais e oligoelementos para tomar
durante a dieta cetogénica. Normalmente é prescrito um
bom multivitamínico para adultos que é tomado uma vez
por dia. No entanto, como muitos destes multivitamínicos
não fornecem a quantidade adequada de cálcio, magnésio
e vitamina D, podem ser necessários outros suplementos
para complementar a dieta.

EXISTEM EFEITOS SECUNDÁRIOS
DA DIETA CETOGÉNICA?
DURANTE O INÍCIO DA DIETA

REDUÇÃO OU AUMENTO DE PESO?

Quando se introduz a dieta cetogénica, o seu
metabolismo pode levar alguns dias a ajustar-se e isto
pode levar a letargia, cansaço, dor de cabeça ligeira
ou náuseas. Estes efeitos são normais e a tendência
é para desaparecerem ao fim de alguns dias.

É possível perder, manter ou mesmo ganhar peso
com a dieta cetogénica.

Recomenda-se que a primeira semana seja mais
tranquila, para permitir algum repouso e tempo
para planear e confecionar as novas refeições.
ALTERAÇÕES NA SUA DIGESTÃO
Uma dieta cetogénica altera o processo de digestão e de
nutrição para os milhões de bactérias que habitam o seu
intestino*. O efeito secundário mais comum associado
é a obstipação. Para minimizar este efeito devem garantir-se
líquidos em quantidades adequadas e aumentar a
ingestão de fibras; escolher grandes quantidades de
vegetais com muito baixo teor de hidratos de carbono
e incluir sementes de linhaça moídas nalgumas das suas
receitas. Por vezes são úteis laxantes como o Movicol
ou equivalente que podem atuar como um regulador
útil nas fases iniciais, enquanto o sistema se ajusta.
*Este pode ser um componente terapêutico muito
relevante na terapia cetogénica anti epilética. Está a
decorrer investigação científica para estudar este efeito.

Um aumento de peso não planeado não é comum
mas pode ocorrer se demasiada proteína e gordura
for ingerida, indicando que o aporte é superior às suas
necessidades. Se o seu peso aumentar, não vai produzir
corpos cetónicos com a mesma eficácia, o que vai levar
a níveis menores de cetose.
Uma perda de peso não planeada ocorre se não
conseguir comer todas as porções de gordura
necessárias. Uma vez iniciado o processo de “queima
de gordura” no seu organismo, vão ser consumidas as
gorduras ingeridas ou acumuladas, se a ingestão não for
suficiente. Se não consumir o suficiente, pode perder peso,
sentir-se cansado e com a produção de corpos cetónicos
comprometida, em função do seu metabolismo individual.
A sua prescrição dietética vai ser desenhada para
responder às suas necessidades e vai-lhe ser pedido que
se pese semanalmente (sempre à mesma hora do dia)
em balança digital. O peso será também registado
no seu diário.

OUTRAS DÚVIDAS FREQUENTES
O QUE DEVO FAZER SE ESTIVER COM A DIETA
CETOGÉNICA MODIFICADA E FICAR DOENTE?
Pode acontecer ficar doente, tal como em qualquer outra
situação, e vai receber informação sobre como lidar
com as situações mais frequentes: diarreias, vómitos,
constipações, etc. O controlo da cetose é geralmente
afetado pela doença e pode existir agravamento das
crises, mas com a melhoria, volta a existir o controlo
habitual.
POSSO IR ALMOÇAR OU JANTAR FORA DURANTE A
DIETA CETOGÉNICA MODIFICADA?
Existem mais refeições cetogénicas nos bares e
restaurantes hoje em dia, por isso a resposta é sim.
Todavia, é melhor esperar algum tempo para estabelecer
um plano consistente das refeições e otimizar as
estratégias para calcular os hidratos de carbono antes de
começar a ir ao restaurante com confiança.

É POSSÍVEL UTILIZAR ALIMENTOS
COMERCIALIZADOS COM CONTEÚDO POBRE EM
HIDRATOS DE CARBONO COMO SNACKS, BARRITAS,
BOLOS, ETC?
Durante a fase de experiência inicial de 3 meses, é
melhor basear as suas refeições em comida simples
com ingredientes frescos. Alguns produtos desenvolvidos
especificamente para a dieta Atkins contêm álcoois de
açúcar, como xilitol, eritritol e sorbitol. Embora aceitáveis 
para uso na Dieta Atkins, não são recomendados para
serem incluídos na Dieta Cetogénica Modificada nas
fases iniciais. Quando já estiver familiarizado com os
sintomas ou mudanças relacionadas com a dieta, poderá
experimentar ocasionalmente uma alternativa com
baixo teor de hidratos de carbono, enquanto monitoriza
cuidadosamente os sintomas de novas crises epiléticas.

COMER PARA MELHORAR A SAÚDE E O BEM ESTAR
A nossa escolha de alimentos, quantidades, horários, frequência de refeições,
podem ter um impacto enorme em como nos sentimos no dia a dia.
Ajustes relativamente simples podem fazer a diferença, levando a aumento dos níveis energéticos, melhoria
no controlo de peso, e permitindo-nos sentir mais bem preparados para lidar com os desafios da vida no nosso
dia a dia. Se quer fazer alguma mudança mas não sabe bem por onde começar, então continue a ler este texto
para obter algumas dicas. Vale a pena planear mudanças pequenas e sustentáveis nas
 refeições por um período de
semanas e meses. Mudanças de dieta rápidas raramente corrigem os nossos hábitos já instalados há muito tempo.

COMER PARA MELHORAR
A SAÚDE E O BEM ESTAR
POR DRA MÓNICA PITTA GRÓS

POR ONDE COMEÇAR?
Comece onde está neste momento. Tente manter um diário do que come e quando come, ao longo de uma semana
típica. Vale a pena fazer este esforço uma vez que podem surgir verdadeiras surpresas. Pode ser útil entregar algum
tempo a rever o diário à luz dos próximos pontos e escolher algumas mudanças iniciais antes de passar às seguintes.
Tente focar-se no positivo; pensar nos alimentos que quer comer mais frequentemente em vez dos alimentos que quer
evitar. Ao planear alterações nas suas escolhas alimentares e padrão de refeições numa série de pequenos passos, tem
mais probabilidades de alcançar melhorias a longo prazo com impacto para SI, enquanto monitoriza cuidadosamente
os sintomas de novas crises epiléticas.

PONTO 1 REGULARIDADE

PONTO 3 ESTABILIDADE

Está a comer com regularidade ou faz refeições quando pode? As consequências são óbvias: funcionamos
de forma mais eficiente e eficaz se recebermos combustível e nutrientes regularmente. Muitas pessoas dão-se bem
com três refeições moderadas, começando com o pequeno almoço e talvez incluindo um pequeno lanche. O ritmo
de vida às vezes pode significar que algumas destas refeições são mais facilmente esquecidas do que outras.
Se o planeamento de refeições regulares for uma preocupação, pode ser útil começar por explorar maneiras
práticas de organizar os intervalos entre as refeições antes de qualquer outra coisa.

Está a ajudar o seu organismo a manter os níveis de glicose no sangue estáveis? Considere as suas combinações
de alimentos nas refeições e snacks. Escolher porções mais moderadas de hidratos de carbono associadas a fontes
de proteínas e algumas gorduras ou óleos ajuda a reduzir a libertação de açúcar para a corrente sanguínea.

PONTO 2 VARIEDADE
Costuma comer uma mistura de alimentos ricos em nutrientes, na maioria das refeições? Cada alimento contém o seu
conjunto de nutrientes pelo que é necessário comer uma variedade de alimentos de cada grupo alimentar cada dia. Se
não come alimentos de um dos grupos alimentares regularmente, tente encontrar alimentos desse grupo que gosta
para comer mais frequentemente.
FONTES DE PROTEÍNAS:

Isto vai reduzir a carga glicémica e pode fornecer melhor controlo do peso, da glicose no sangue, melhorar o perfil
lipídico e manter os níveis energéticos.

As seguintes sugestões para criar as suas refeições podem ajudar a criar novas combinações de alimentos que pode experimentar.
É importante manter as escolhas simples e explorar uma mudança de cada vez.

Pequeno-almoço

Escolha uma boa fonte proteica, ex. ovos, feijões, bacon, presunto.
Inclua opções vegetais como tomates, cogumelos ou saladas para dar cor, consistência e um aumento
de nutrientes. Cozinhe ou tempere com seus os óleos favoritos.
Inclua uma quantidade moderada de uma opção de hidratos de carbono de baixo teor glicémico,
como pão integral, pão integral com sementes inteiras ou pão com fermento natural ... com manteiga.
OU
Para uma opção de cereais, experimente uma escolha de hidratos de carbono de baixo teor glicémico com base
em aveia integral, por ex. papas de aveia.
Deve moderar a quantidade de cereais e aumentar o valor de proteína, gordura e nutrientes adicionando nozes,
sementes, iogurte sem açúcar ou leite. Adicione porções moderadas de frutas (por exemplo, bagas) para adoçar
e aumentar ainda mais a variedade de nutrientes.

Almoço e Jantar

• Varie a sua escolha de proteínas, por exemplo carnes ou peixes brancos ou peixes oleosos ou feijões
ou ovos ou queijo.
• Adicione opções de vegetais. Experimente a variedade de cores e texturas; palitos de vegetais crocantes,
saladas arco-íris, sopas de vegetais com pedaços, batatas fritas e misturas de vegetais assados.
Cozinhe ou tempere com os seus óleos favoritos.
• Adicionar uma opção de hidratos de carbono de baixo índice glicémico: massa, noodles, arroz basmati
castanho, batata doce, pão integral com sementes ou pão integral ou pão de massa azeda ou bolo de aveia.
• Sobremesa: escolha frutas frescas e iogurtes de leite integral com mais frequência.

• Origem animal como a carne, peixe (branco e oleoso), ovos, queijo, leite.
• Origem vegetal como feijão, lentilhas, nozes, sementes.
• A maioria de nós come proteína suficiente mas de fontes limitadas, sem grande variedade.
Tente incluir uma fonte de proteína diferente a cada refeição.
FONTES DE HIDRATOS DE CARBONO:
• Vegetais e frutas- a maior parte de nós não come o suficiente. Coma quantidades generosas de vegetais
e saladas com quantidades moderadas de frutos inteiros e pequenas quantidades de sumos. Escolha uma
diversidade de cores para que a refeição tenha valor nutricional e seja apelativa para os olhos.
• Cereais e batata branca- geralmente utilizamos porções muito generosas, portanto, é uma boa ideia ampliar a sua
variedade e considerar a quantidade. Experimente escolher as opções menos processadas com mais frequência,
como pães integrais, massas e cereais. Considere trocar as batatas brancas por batatas-doces ou uma mistura
de raízes (aipo, batata doce, cenoura, etc.) em algumas refeições para aumentar o valor dos nutrientes.

Lanches ou Snacks

•
•
•
•
•
•

Frutas frescas incluindo frutos vermelhos
Nozes e sementes
Iogurtes (de preferência à base de leite integral e sem açúcar)
Bolos de aveia com queijo
Palitos de vegetais com húmus, molhos ou patês à base de iogurte
Chocolate amargo simples ou com leite - com moderação

Bebidas

•
•
•
•

Água (adicione uma rodela cítrica ou pepino e folhas de hortelã para variar)
Chá, café, chás de ervas / frutas (sem adição de açúcar)
Leite sem açúcar (leite do dia, bebida de soja, leites de amêndoa, etc.)
Pacotes de fruta esmagada/ águas com sabor sem açúcar, etc.

FONTES DE GORDURAS E ÓLEOS:
• Fontes vegetais como azeite (rico em gorduras monoinsaturadas; uma boa escolha principal), outros óleos de nozes
e sementes (ricos em gorduras polinsaturadas; use em pequenas quantidades), nozes inteiras ou moídas e sementes,
abacates.
• Fontes animais como manteiga, gema de ovo, peixes oleosos, carnes.
• Todos nós precisamos de incluir algumas gorduras e óleos de boa qualidade nas nossas refeições, são essenciais
para a saúde.

NOTA: Se é diabético, toma insulina ou toma medicamentos para ajudar a reduzir os seus níveis de glicose no sangue, fale com o seu médico
antes de fazer alterações significativas no seu índice glicêmico. As doses dos seus medicamentos podem precisar de ajuste.

DIETA CETOGÉNICA CLÁSSICA 4:1
PLANOS NUTRICIONAIS
Cozinhar de forma agradável e saborosa é muito importante para o sucesso da dieta cetogénica. O objetivo
da criação dos planos nutricionais e receitas que se seguem, foi facilitar o quotidiano alimentar, com a criação
de receitas criativas e semelhantes à nossa gastronomia. Foram calculadas um conjunto de receitas com
aportes calóricos semelhantes, em que se pode dar asas à imaginação para confecioná-las de diferentes
formas, desmistificando assim qualquer entrave prático que possa por em risco a continuação da dieta cetogénica.
Tento em conta que a implementação desta dieta terapêutica se desenrola num momento em que os padrões
alimentares já estão estabelecidos, sugere-se algumas estratégias para facilitar a sua aceitação.
DICAS PRÁTICAS PARA A ELABORAÇÃO DAS RECEITAS CETOGÉNICAS:
• Cortar os vegetais em tiras finas e compridas para criar mais volume no prato;
• Utilizar caldos aromáticos (de legumes, carne, peixe ou marisco) em substituição da água;
• Utilizar ervas aromáticas e especiarias potencia a diversidade de sabores, por exemplo: salsa, coentros,
manjericão, orégãos, açafrão, canela, baunilha sem adição de açúcar, etc;
• Alterar as texturas utilizando agar-agar ou alginato;
• Pese todos os ingredientes antes de iniciar a preparação das receitas;
• Pode adequar a receita, multiplicando todos os ingredientes pelas doses desejadas;
• É possível congelar todas as receitas;
• Algumas receitas podem ser confeccionadas com consistência pastosa;
• A utilização de adoçantes como por exemplo a stevia, é segura;
• Não deve aquecer a fórmula de TCM.

A dieta cetogénica clássica estipula a utilização de triglicéridos de cadeia longa, obtidos através da ingestão
alimentar, o mínimo de aporte proteico e elevada restrição de glícidos. Actualmente já não se preconiza a restrição
hídrica. Os triglicéridos de cadeia média (TCM), ingeridos sob a forma de fórmula de TCM, podem ser usados para
estimular a cetose e também pelo seu efeito laxativo.
Existe evidência científica que a dieta cetogénica clássica 4:1 é a mais vantajosa na iniciação de uma dieta
cetogénica.
O plano nutricional semanal que se segue, foi calculado utilizando uma média do valor energético total diário para
um adulto. É importante ressaltar que o acompanhamento nutricional deve ser personalizado e adequado a cada
caso, tendo em conta a idade, sexo, composição corporal e atividade física.

PLANO NUTRICIONAL CETOGÉNICO 4:1
SEGUNDA FEIRA
Pequeno-Almoço
550Kcal

• 200ml de produto cetogénico líquido 4:1 - sabor neutro, com café ou cacau (pode utilizar adoçante) (300Kcal)
• 1 fatia de pão de linhaça (250Kcal) com manteiga

*Meio da manhã
300Kcal

• 200ml de produto cetogénico líquido 4:1 - sabor baunilha
OU
• 200ml de produto cetogénico líquido 4:1 - sabor neutro, com café ou cacau (pode utilizar adoçante)

Almoço
553,5Kcal

• Bife com molho de natas e cogumelos acompanhado com salada de tomate

Lanche
549,2Kcal

• Batido de chocolate + snack queijo e fiambre

Jantar
549Kcal

• Creme de grão-de-bico com espinafres

*Opcional
NOTA: Ver modo de preparação no caderno de receitas

PLANO NUTRICIONAL CETOGÉNICO 4:1
TERÇA FEIRA
Pequeno-Almoço
544,1Kcal

• Batido de aveia

*Meio da manhã
300Kcal

• 200ml de produto cetogénico líquido 4:1 - sabor baunilha
OU
• 200ml de produto cetogénico líquido 4:1 - sabor neutro, com café ou cacau (pode utilizar adoçante)

Almoço
549,9Kcal

• Lasanha de bacalhau e espinafres

Lanche
551,9Kcal

• 1 muffin de chocolate
• Café ou chá (pode utilizar adoçante)

Jantar
546,5Kcal

• Ovos mexidos com chouriço acompanhado com salada

*Opcional
NOTA: Ver modo de preparação no caderno de receitas

PLANO NUTRICIONAL CETOGÉNICO 4:1
QUARTA FEIRA

PLANO NUTRICIONAL CETOGÉNICO 4:1
SEXTA FEIRA

Pequeno-Almoço
550Kcal

• 200ml de produto cetogénico líquido 4:1 - sabor neutro, com café ou cacau (pode utilizar adoçante) (300Kcal)
• 1 fatia de pão de linhaça (250Kcal) com manteiga e fiambre

Pequeno-Almoço
550Kcal

• 200ml de produto cetogénico líquido 4:1 - sabor neutro, com café ou cacau (pode utilizar adoçante) (300Kcal)
• 1 fatia de pão de linhaça (250Kcal) com manteiga

*Meio da manhã
300Kcal

• 200ml de produto cetogénico líquido 4:1 - sabor baunilha
OU
• 200ml de produto cetogénico líquido 4:1 - sabor neutro, com café ou cacau (pode utilizar adoçante)

*Meio da manhã
300Kcal

• 200ml de produto cetogénico líquido 4:1 - sabor baunilha
OU
• 200ml de produto cetogénico líquido 4:1 - sabor neutro, com café ou cacau (pode utilizar adoçante)

Almoço
550,2Kcal

• “Arroz” de couve-flor com atum gratinado no forno

Almoço
547,2Kcal

• “Panadinho” de peixe com legumes

Lanche
551,2Kcal

• Café ou chá de infusão sem açúcar (pode adoçar com stevia)
• 1 porção de bolachas de côco

Lanche
552,4Kcal

• Chá ou café (pode utilizar adoçante)
• Panqueca

Jantar
547,9Kcal

• Bolonhesa de courgette

Jantar
550,6Kcal

• Sopa da pedra

*Opcional
NOTA: Ver modo de preparação no caderno de receitas

*Opcional
NOTA: Ver modo de preparação no caderno de receitas

PLANO NUTRICIONAL CETOGÉNICO 4:1
QUINTA FEIRA

PLANO NUTRICIONAL CETOGÉNICO 4:1
SÁBADO

Pequeno-Almoço
549,7Kcal

• Iogurte grego com morango

Pequeno-Almoço
550Kcal

• 200ml de produto cetogénico líquido 4:1 - sabor neutro, com café ou cacau (pode utilizar adoçante) (300Kcal)
• 1 fatia de pão de linhaça (250Kcal) com manteiga

*Meio da manhã
300Kcal

• 200ml de produto cetogénico líquido 4:1 - sabor baunilha
OU
• 200ml de produto cetogénico líquido 4:1 - sabor neutro, com café ou cacau (pode utilizar adoçante)

*Meio da manhã
300Kcal

• 200ml de produto cetogénico líquido 4:1 - sabor baunilha
OU
• 200ml de produto cetogénico líquido 4:1 - sabor neutro, com café ou cacau (pode utilizar adoçante)

Almoço
548,9Kcal
Lanche
550Kcal
Jantar
550,4Kcal

• Hambúrguer com batata frita acompanhado com salada de tomate e cenoura

Almoço
548,5Kcal

• Esparguete à carbonara + mousse de pêra

• 200ml de produto cetogénico líquido 4:1 - sabor neutro, com café (pode utilizar adoçante) (300Kcal)
• 1 fatia de pão de linhaça (250Kcal) com manteiga e paio ou chourição

Lanche
551,9Kcal

• 1 muffin de chocolate
• Café ou chá (pode utilizar adoçante)

• Pizza com base de courgette

Jantar
550,2Kcal

• “Arroz” de couve-flor com atum gratinado no forno

*Opcional
NOTA: Ver modo de preparação no caderno de receitas

*Opcional
NOTA: Ver modo de preparação no caderno de receitas

PLANO NUTRICIONAL CETOGÉNICO 4:1
DOMINGO

BATIDO DE CHOCOLATE SNACK QUEIJO E FIAMBRE

Pequeno-Almoço
550Kcal

• 200ml de produto cetogénico líquido 4:1 - sabor neutro, com café ou cacau (pode utilizar adoçante) (300Kcal)
• 1 fatia de pão de linhaça (250Kcal) com manteiga

*Meio da manhã
300Kcal

• 200ml de produto cetogénico líquido 4:1 - sabor baunilha
OU
• 200ml de produto cetogénico líquido 4:1 - sabor neutro, com café ou cacau (pode utilizar adoçante)

Almoço
548,9Kcal

• Hambúrguer com batata frita acompanhado com salada de tomate e cenoura

Lanche
551,2Kcal

• Café ou chá de infusão sem açúcar (pode adoçar com stevia)
• 1 porção de bolachas de côco

Jantar
550,4Kcal

• Pizza com base de courgette

INGREDIENTES

MODO DE PREPARAÇÃO

· 43g de fórmula cetogénica
em pó 4:1 (sabor neutro)

1. Utilizar um copo agitador (shaker) para homogeneizar a mistura.

· 10g de cacau
· 12ml de fórmula de TCM
· 250ml de água (quente ou fria)
Acompanhe o batido com:
· 20g de fiambre (1 fatia)
· 1 queijo fundido triangulo (16g)

BATIDO DE AVEIA

*Opcional
NOTA: Ver modo de preparação no caderno de receitas

INGREDIENTES

MODO DE PREPARAÇÃO

· 48g de iogurte aroma magro
sem adição de açúcar

1. Utilizar um copo liquidificador para homogeneizar a mistura.

· 5g de flocos de aveia
· 27g de fórmula cetogénica
em pó 4:1 - sabor baunilha
· 35ml de fórmula de TCM

CADERNO DE RECEITAS
PEQUENOS ALMOÇOS E LANCHES

· Água, adoçante q.b.

PÃO DE LINHAÇA COM MANTEIGA

MUFFINS DE CHOCOLATE

INGREDIENTES
PARA 8 FATIAS

INGREDIENTES
PARA 3 MUFFINS

· 24g de fórmula cetogénica
em pó 4:1 (sabor neutro)
· 40g de farinha de trigo
· 144g de farinha de linhaça
dourada ou farinha de amêndoa
· 72ml de azeite
· Água q.b. (~2 c. sopa)
· 1 colher de sobremesa
de fermento em pó
· Sal q.b.

COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL (1 FATIA)
Energia: 250kcal

Proteína: 2,9g

Lípidos: 25,1g

Glícidos: 3,3g

MODO DE PREPARAÇÃO

· 57g de fórmula cetogénica
em pó 4:1 sabor baunilha
· 77g de natas

1. Misturar a fórmula cetogénica em pó 4:1 (sabor neutro), a farinha,
a farinha de linhaça ou amêndoa e o fermento em pó;
2. Adicionar o azeite e a água e misturar;
3. Colocar a mistura numa forma de bolo inglês polvilhada com farinha;
4. Levar ao forno pré-aquecido e deixar cozer até formar uma crosta sólida;
5. Depois de arrefecer, cortar em 8 fatias com espessura igual.

· 55g de ovo

NOTA: Pode embalar em pelicula aderente e conservar no frigorífico.

· Adoçante e canela q.b

· 21g de farinha de trigo
· 26g de óleo de milho
ou girassol
· 79g de manteiga sem sal
· 9g de cacau
· 3g de fermento em pó
(1 colher de chá)

MODO DE PREPARAÇÃO
1. Misturar fórmula cetogénica 4:1 sabor baunilha, as natas, o ovo, a farinha,
o óleo de milho, a manteiga ligeiramente derretida, o cacau e o fermento
2. Adoçar com stevia (opcional)
3. Dividir por 3 partes iguais
4. Levar ao forno pré-aquecido aproximadamente 20 minutos
NOTA: 1 muffin por refeição

BOLACHAS DE CÔCO

PANQUECA

INGREDIENTES
PARA 1 REFEIÇÃO

INGREDIENTES
PARA 1 REFEIÇÃO

· 3g de fórmula cetogénica
em pó 4:1 sabor neutro
· 6g de farinha trigo
· 26g de farinha de linhaça
dourada ou farinha de amêndoa
· 26g de côco ralado
· 7ml de óleo alimentar

MODO DE PREPARAÇÃO
1. Misturar a fórmula cetogénica em pó 4:1 sabor neutro, a farinha, o fermento, a linhaça
moída e o côco ralado;

2. Derreter a margarina e adicionar, juntamente com o óleo;
3. Adicionar a água e misturar;
4. Moldar a mistura em forma de 2-3 bolachas (conforme a dimensão que pretender);
5. Colocar em cima de papel de alumínio num tabuleiro adequado para forno;
6. Levar ao forno pré-aquecido e deixar cozer até formar uma crosta sólida;

· 24g de margarina
· 1 colher de chá
de fermento em pó

· 89g de queijo mascarpone 35%
· 30g de natas para bater
· 41g de iogurte grego natural
· 30g de morangos
· 28g de água morna
· 12g de fórmula dietética
em pó 4:1 sabor neutro
· Raspa e sumo de limão q.b.

· 37g de ovo
· 12g farinha de amêndoa
· 25ml de óleo de milho
· 1 colher de chá
de fermento em pó
· Canela q.b.

NOTA: Pode servir com chá de infusão sem açúcar (pode adoçar com Stevia).

IOGURTE GREGO DE MORANGO
INGREDIENTES
PARA 1 REFEIÇÃO

· 49g de natas

Numa tigela misture as natas, o ovo, o adoçante stevia, a fórmula cetogénica
em pó sabor baunilha e o óleo. Adicione a farinha de amêndoa, o fermento
e a canela. Adicione a xantana e a água e misture bem o preparado até obter
uma massa homogénea e cremosa. Com uma concha espalhe o preparado
numa frigideira antiaderente, bem quente. Reduza a temperatura até que
a panqueca coza e com a ajuda de uma espátula vire a panqueca e sirva,
decorando com a restante canela.

· 1g de stevia

· Stevia q.b.
· Água q.b. (~3-4 c.sopa)

· 6g de fórmula cetogénica
em pó 4:1 sabor baunilha

MODO DE PREPARAÇÃO

MODO DE PREPARAÇÃO
1. Misture a água com o queijo, o iogurte, as natas batidas, a fórmula dietética em pó 4:1

· Água q.b.
· 0,8g de xantana

ALMOÇOS E JANTARES
BIFE COM MOLHO DE NATAS E COGUMELOS

sabor neutro, a raspa e o sumo de limão e os morangos aos pedaços. Sirva.

INGREDIENTES
PARA 8 FATIAS
· 24g de frango ou peru
· 11ml de azeite para fritar
Molho
· 11g de fórmula cetogénica
em pó 4:1 (sabor neutro)
· 44ml de natas
· 44g de cogumelos
· 11ml de fórmula de TCM
(adicionar no final)
Salada
· 66g de tomate
· 11ml de azeite
· Orégãos q.b.
· Vinagre q.b.

MODO DE PREPARAÇÃO
1. Tempere os 24g de frango ou peru com limão, sal e pimenta
2. Frite com os 11ml de azeite
3. Retire o bife e reserve
4. Na mesma frigideira adicione a fórmula cetogénica em pó 4:1 envolvida
com as natas, se necessário adicione um pouco de água
5. Após levantar fervura junte os cogumelos e deixe cozinhar por 5 minutos
6. Após terminar a confeção adicione os 11ml de fórmula de TCM e envolva
com o molho
7. Junte o frango ou peru
8. Sirva com a salada de tomate

CREME DE GRÃO DE BICO E ESPINAFRES

OVOS MEXIDOS COM CHOURIÇO E SALADA

INGREDIENTES
PARA 1 REFEIÇÃO

INGREDIENTES
PARA 1 REFEIÇÃO

MODO DE PREPARAÇÃO

· 13g de fórmula cetogénica
em pó 4:1

2. Utilizar o azeite para a confeção

· 29g de abóbora

MODO DE PREPARAÇÃO
1. Coza a abóbora, o alho francês, a courgette e a cebola, com água q.b.
para a consistência desejada

· 22g de alho francês

2. Após cozedura, triture todos os ingredientes até ficar com consistência de creme

· 22g de courgette

3. Adicione os espinafres e o grão-de-bico e deixe cozer por mais 5 minutos

· 10g de cebola

4. No final acrescente a fórmula cetogénica 4:1 e o azeite e envolva

· 22g de espinafres

5. Tempere com sal q.b

· 26g de grão-de-bico cozido
· 38ml de azeite

· 1 ovo inteiro (classe S)
· 11g de chouriço
· 17ml de azeite
· Sal q.b.
Salada

· 23g de fórmula cetogénica 4:1
(sabor neutro)

1. Envolver a fórmula cetogénica com o ovo batido e o chouriço cortado às rodelas

· 27g de alface

SOBREMESA
34g de ameixa ou 28g de ananás ou 21g de cereja ou 29g de laranja
ou 49g de framboesas ou 23g de kiwi ou 21g de maçã ou 23g de manga
ou 57g de morangos ou 45g de melão ou 49g de melancia
ou 57g de meloa ou 33g de uva ou 31g de tangerina

· 44g de cenoura
· 22ml de azeite

LASANHA DE BACALHAU COM ESPINAFRES
INGREDIENTES
PARA 1 REFEIÇÃO

MODO DE PREPARAÇÃO

· 88g de courgette
(em retângulos)

2. Misture o molho de natas Bechamel industrializado com a fórmula cetogénica em pó 4:1
sabor neutro

· 11g de bacalhau
· 33g de espinafres
· 22g de tomate
· 11g de cebola
· 9g de fórmula cetogénica
em pó 4:1 sabor neutro
· 44ml de molho de natas
Bechamel industrializado
· 44ml de azeite

· Vinagre q.b.
· Sal q.b.
· Orégãos q.b.

1. Faça um refogado com o bacalhau, cebola, tomate, alho q.b. e o azeite

3. Corte a courgette em retângulos
4. Num recipiente individual refratário coloque uma camada de courgette, uma de refogado
de bacalhau, de seguida uma de espinafres, e uma de mistura do molho de natas
Bechamel industrializado com a fórmula cetogénica
5. Repita a sequencia e finalize com a mistura de molho de natas Bechamel industrializado
com a fórmula cetogénica
6. Polvilhe com queijo parmesão q.b. e leve ao forno pré aquecido durante 25 a 30 minutos.

ARROZ DE COUVE FLOR COM ATUM
GRATINADO NO FORNO
INGREDIENTES
PARA 1 REFEIÇÃO
· 10g de atum em conserva
em azeite
· 6g de cebola
· 12ml de azeite

· Queijo parmesão q.b.
“Arroz” de couve-flor:
· 111g de couve-flor
· 12ml de azeite
· 3g de alho
· 6g de cebola
· 22g de manteiga sem sal
· 50ml de água
· 10ml de fórmula de TCM
· 3g de queijo parmesão
(≈1 colher de café)
· Sal q.b.

MODO DE PREPARAÇÃO
Num robot de cozinha coloque a couve-flor limpa (separada em pequenas
partes) e triture, apenas até ficar com a aparência de grãos de arroz.
Numa panela coloque, em fogo médio, o azeite e refogue o alho e a cebola até
ficarem dourados. Acrescente a couve-flor processada e os 40 ml de água.
Adicione mais quantidade de água se notar necessário e tempere com sal.
Tape a panela, baixe o fogo, coloque a manteiga e deixe cozinhar
aproximadamente durante 10 minutos ou até a água secar.
Numa frigideira antiaderente coloque o azeite e refogue a cebola.
De seguida junte o atum.
Num recipiente pirex coloque o “arroz” de couve-flor misturado com o atum.
Por cima coloque o queijo. Leve ao forno a 200ºC durante 10 min.
No fim envolva a fórmula de TCM e sirva.
SOBREMESA
20g de melancia
NOTA: Não coloque a fórmula de TCM a elevadas temperaturas.

BOLONHESA DE COURGETTE

PIZZA COM BASE DE COURGETTE

INGREDIENTES
PARA 1 REFEIÇÃO

INGREDIENTES
PARA 1 REFEIÇÃO

· 12g de carne de vaca picada
· 48g de courgette
· 18g de tomate
· 18g de cenoura
· 12g de cebola
· 3g de alho
· 24ml de azeite

MODO DE PREPARAÇÃO
Salteie o tomate na manteiga sem sal, com a cebola e o dente de alho.
Adicione a água e o alginato, conseguindo mais volume e uma consistência
de molho, bem como a fórmula cetogénica em pó 4:1 sabor neutro. Junte a
carne picada e tempere a gosto com sal e ervas aromáticas. À parte, salteie
a courgette e a cenoura, cortadas previamente às tiras com o auxílio de um
espiralizador, com o azeite. Sirva o molho bolonhesa com a carne, a courgette
e a cenoura. Coloque por cima o queijo parmesão ralado.
Se preferir junte o ananás no preparado ou poderá servir como sobremesa.

· 24g de manteiga sem sal
· 10g de fórmula cetogénica
em pó 4:1 sabor neutro
· 3g de alginato
· Sal, ervas aromáticas q.b.

· 85g de courgette
· 48g de tomate
· 24g de cebola
· 15g de ananás
· 15g de fiambre
· 18g de azeitonas
· 8g de queijo parmesão

MODO DE PREPARAÇÃO
1. Escolha uma courgette com um diâmetro considerável, corte em fatias bem finas
e desidrate na frigideira.

2. Num tacho, prepare um molho de tomate com tomate, cebola picada e azeite.

Junte o fiambre. Tempere com sal e pimenta a gosto, incorpore a fórmula cetogénica
4:1 sabor neutro e os óregãos.

3. Prepare a base da pizza com a courgette desidratada, deposite o molho de tomate,
a fruta, o fiambre, as azeitonas e o queijo parmesão. Utilize o tomilho seco
para polvilhar a pizza e sirva.

· 4g de fórmula cetogénica
4:1 sabor neutro

SOBREMESA

· 42ml de azeite

20g de ananás

· Orégãos, sal, pimenta,
tomilho q.b.

· 10g de queijo parmesão
· 200ml de água

PANADINHO DE PEIXE COM LEGUMES
HAMBÚRGUER COM BATATA FRITA ACOMPANHADO
COM SALADA DE TOMATE E CENOURA

INGREDIENTES
PARA 1 REFEIÇÃO

INGREDIENTES
PARA 1 REFEIÇÃO

MODO DE PREPARAÇÃO

· 17g de brócolos

Pique a carne e tempere com sal e pimenta. Junte a salsa também picada
e a fórmula cetogénica 4:1 sabor neutro. Molde o hambúrguer e frite em
15 ml de azeite. Sirva com a batata-frita palha e acompanhe com o molho
tipo “ketchup” misturado com a fórmula de TCM. Acompanhe com salada
de tomate e cenoura e tempere com 5 ml de azeite.

· 24ml de azeite

· 30g de hambúrguer de carne
de peito de frango s/pele
· 6g de fórmula cetogénica
em pó 4:1 sabor neutro
· 6g de batata frita palha

· 24g de cenoura
· 24ml de azeite
· 24ml fórmula de TCM
· Salsa, sal, pimenta q.b.

· 14g de cenoura
· 30g de maionese
· 12g de fórmula em pó 4:1
sabor neutro
· 30ml de água
· Sal, pimenta, sumo de 1 limão q.b.

· 4g de molho tipo “ketchup”
· 34g de tomate

· 25g de panadinho de peixe

NOTA: Não coloque a fórmula de TCM a elevadas temperaturas.

MODO DE PREPARAÇÃO
Prepare o panadinho de peixe no forno. Salteie os brócolos e a cenoura
em azeite com a fórmula em pó 4:1 sabor neutro diluída em 30ml de água.
Envolva a maionese com sal e pimenta a gosto e umas gotas de sumo
de limão. Sirva o panadinho acompanhado dos vegetais e a maionese.

SOPA DA PEDRA
INGREDIENTES
PARA 1 REFEIÇÃO
· 22g de carne do lombo
de vitela
· 10g de chouriço
· 37g de abóbora
· 31g de tomate

MODO DE PREPARAÇÃO
Prepare um caldo aromático com água, casca de cebola, cravinho, a parte
verde do alho francês e cascas de cenoura. Retire os aromáticos do caldo
e introduza a abóbora, o tomate, a courgette e a cebola. Deixe cozer. Triture,
incorpore a carne cozida desfiada, a couve lombarda e a massinha, deixando
cozer, e temperando a gosto com sal e ervas aromáticas. No fim, adicione
o chouriço, o azeite e a fórmula de TCM e misture bem. Sirva.

NOTAS PRÁTICAS:
• Os planos diários são a título de exemplo, podendo a sua ordem ser trocada.
• Sempre que determinada refeição seja mais a gosto, a mesma poderá ser repetida no menu semanal.
• Pode substituir as refeições do almoço com as do jantar, e as do pequeno-almoço com as do lanche,
de modo a tornar a prática da dieta cetogénica mais simples.

· 43g de courgette
· 18g de cebola
· 12g de couve lombarda
· 4g de massinha
· 24ml de azeite

NOTA: Não coloque a fórmula de TCM a elevadas temperaturas.

· 24ml de fórmula de TCM
· Sal q.b.
· Coentros q.b.
· Ervas aromáticas q.b.
· 250 ml de água
REFERÊNCIAS

ESPARGUETE À CARBONARA MOUSSE DE PÊRA
INGREDIENTES
PARA 1 REFEIÇÃO
· 18g de margarina
· 12g de bacon fumado
· 21g de cogumelos
· 12g de cebola
· 3g de alho
· 33g de courgette
· 36g de natas
· 6g de queijo da ilha
· 7g de fórmula cetogénica
em pó 4:1 neutro
· Orégãos, noz-moscada,
pimenta, sumo de lima q.b
Sobremesa
· 24g de pêra
· 18g natas para bater
· 7g de fórmula cetogénica
em pó 4:1 sabor neutro
· 10ml de fórmula de TCM

MODO DE PREPARAÇÃO
Num recipiente salteie a cebola e o alho na margarina. De seguida adicione
o bacon, os cogumelos cuidadosamente cortado às tiras. Coza a courgette
(espiralizada ou cortada em tiras finas) em água com casca de cebola.
Escorra a courgette e junte ao preparado anterior, com as natas envolvidas
na fórmula cetogénica em pó 4:1 sabor neutro. Cozinhe durante 5 minutos.
Por fim, tempere a gosto com orégãos, noz-moscada, sal e pimenta
e coloque o queijo da ilha sob o preparado.
Para a sobremesa, coza previamente a pêra. De seguida bata as natas com
a fórmula cetogénica em pó 4:1 sabor neutro. Adicione a fórmula de TCM
e a pêra cozida e sirva.
NOTA: Não coloque a fórmula de TCM a elevadas temperaturas.
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A informação e os conteúdos disponibilizados nesta publicação não devem, em caso algum, substituir conselhos médicos ou nutricionais individuais e são da
exclusiva responsabilidade dos seus Autores.
A Nutricia Advanced Medical Nutrition– Unipessoal, Lda. limita-se a apoiar a presente publicação, não podendo, em caso algum, ser entendida como Autora da
mesma. Os dados utilizados nesta publicação foram recolhidos, pelos Autores, a partir das fontes oportunamente indicadas na secção Referências Bibliográficas
e/ou obtidos a partir de informação científica de acordo com as legis artis, devendo, por isso, ser interpretados como meramente indicativos e potencialmente
aplicáveis. A presente publicação não constitui nem pode ser entendida como ferramenta, instrumento ou suporte para diagnóstico.
A Nutricia Advanced Medical Nutrition– Unipessoal, Lda. não é também responsável pelo diagnóstico decorrente da interpretação dos conteúdos desta publicação,
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