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A dieta low carb propõe reduzir a quantidade de carboidratos ingeridos. A orientação em uma
alimentação convencional é que 50 a 55% do que é ingerido no dia seja carboidrato. Já nos
métodos low carb, o macronutriente pode compor entre 45% a 5% do que é consumido em um
dia. É importante ressaltar que a redução extrema de carboidratos, algo abaixo de 40%, até
proporciona o emagrecimento, porém ele não será saudável e pode ter uma série de
consequências graves para a saúde. Os carboidratos incluem alimentos como arroz, macarrão,
pão e batata.
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fotocópia, gravação ou outros métodos eletrônicos ou mecânicos, sem a prévia autorização por
escrito do editor, exceto no caso de breves citações incluídas em revisões críticas e alguns
outros usos não-comerciais permitidos pela lei de direitos autorais.A Dieta Lowcarb Quando o
assunto é escolher uma dieta para ajudar você a perder peso e ficar mais em forma, existem
muitas opções que você pode escolher. Toda prometem o melhor modo de alcançar o seu
objetivo de perda de peso. Algumas funcionam e a maioria vai prometer coisas que são muito
difíceis de serem verdade e você vai falhar.O maior problema com muitas dietas é que elas são
apenas moda e não funcionam ou elas são muito difíceis de manter por muito tempo. Elas
fazem você desistir em vez de culpar a dieta, normalmente nos culpamos por não ter a força de
vontade para manter a dieta até o fim. Na maior parte dos casos, pode ser culpa da dieta,
especialmente se você seguir todas as regras e nunca trapacear.Uma dieta que é muito boa
para dar todos os nutrients que seu corpo precisa para não se sentir esgotado enquanto te
ajuda a perder peso é a dieta Lowcarb. Esta dieta usa pouco carboidrato, muita gordura e muita
proteína e normalmente é conhecida pela sua efetividade em tratar epilepsia em crianças, mas
pode ser ótimo para pessoas que estão tentando resolver problemas de saúde.As idéias por
trás da dieta Lowcarb não são novas; na verdade, muitas dietas famosas como a paleológica, a
dieta de South Beach e a dieta Atkin usam alguns dos mesmos princípios para ajudar pessoas
a perder peso. Existem algumas diferenças no tipo de dieta Lowcarb que você escolher e as
diferenças vão girar em torno de quantos carboidratos você pode comer. Para condições de
saúde severas, como elipsia em crianças, a quantidade de carboidratos pode ser baixa. Mas se
você simplesmente for usar a dieta para peder peso, você vai estar melhor se escolher a dieta
Lowcarb padrão e alguns carboidratos a mais.Então a dieta Lowcarb é um tipo de dieta que vai
forçar seu corpo a passar pelo processo de cetose. A cetose é um processo no qual todas a
gorduras são queimadas, em vez de carboidratos, para providênciar energia ao seu corpo. Na
dieta americana tradicional, nós dependendemos do corpo para queimar os carboidratos que
consumimos para nos manter ativos. Não existe nenhum problema se você é um atleta ou se
pratica exercícios o dia todo, mas se você trabalha em um escritório e não s e move muito, o
que acontece com todos os carboidratos que você consome?Se você não queima esses
carboidratos, o corpo vai transformer eles em gordura, que será guardada na sua cintura e nas
suas coxas, causando problemas de saúde à longo prazo.Queimar essa gordura pode parecer
impossível, especialmetne se você ainda está comendo bastante carboidratos na sua dieta. O
corpo sempre parece reverter os carboidratos em energia primeiro; elas são fontes fáceis de



energia e não levam muito tempo para converter.Com o passar do tempo, o excesso de
carboidrato e qualquer gordura que você consome vai ficar na cintura e na sua barriga e seu
peso vai continuar a aumentar.Mas com a dieta Lowcarb, você vai começar a limitar os
carboidratos que consome; em alguns casos, você tem que consumir menos que 100 gramas
por dia. Quando você restringe a sua ingestão de carboidratos, e adiciona um pouco de
exercício, o seu corpo vai começar a procurar por fontes alternativas de energia. E ai que a
gordura entra. O seu corpo vai começar a usar a gordura que você está comendo na dieta,
assim como parte da gordura que está no seu corpo, possibilitando você de ter bastante
energia para aguentar o dia e perder peso e gordura ao mesmo tempo.Tenha em mente que
nos primeiros dias de uma dieta Lowcarb, você vai se sentir um pouco cansado e acaado. Isso
é perfeitamente normal e você só precisa aguentar esses primeiros dias. No começo da dieta, o
corpo vai se privar da sua principal fonte de energia, carboidrao,s e vaise sentir cansado
enquanto tenta recuperar a perda de energia. Uma vez que o corpo comece a usar gordura
como energia, você vai começar a se sentir cansado mas continue firme.Deixar de comer
algum dos carboidratos que você gostava no passado pode ser difícil. A maior parte dos
carboidratos na dieta cetogênia vai vir de frutas evegetais, significando que você vai ter que
deixar pães, pizzas, massas e outras sobremesas de lado para a dieta funcionar.Isso pode ser
difícil para algumas pessoas mas considere ir devagar. Corte uma coisa da sua dieta por
semana e rapidamente você vai ver resultados melhores. Ou tenha um “dia do lixo”na sua dieta.
Em um dia por semana ou acada duas semanas você pode comer o que quiser independente
da sua dieta.Vantagens da Dieta Lowcarb Nesse ponto, a dieta Lowcarb pode ser um pouco
assustadora e você pode estar se perguntando porque você deveria tentar ela. Existem muitas
vantagens na dieta Lowcarb que vão fazer você começar essa dieta assim que possível. Dos
sentimentos de satisfação depois de comer até uma grande perda de peso, a dieta Lowcarb é
uma que você precisa tentar.Algumas das vantagens da dieta Lowcarb incluem: Controle do
açúcar no sangue Comer muito carboidratos pode aumentar o nível de açúcar no seu sangue.
Carboidratos podem aumentar o seu nível de açúcar rapidamente e então diminuir
drasticamente e fazer você se esgotar. Fazer isso uma vez depois da outra pode causar muitos
danos ao seu corpo,fazendo seu corpo ficar resistente conra a insulina e até mesmo começar o
processo da diabetes. Comer muios pães, massas e outras comidas podem danificar seu corpo
e você nunca se sente satisfeito com essas comidas.Enquanto nem todos os carboidratos são
ruins, frutas e vegetais tem carboidratos e eles não vão causar esse tipo de dano, a maioria das
pessaos consegue caroidratos de fonte que vão fazer a insulina ter um pico. Com a dieta
Lowcarb, você vai completamente anular todas as fontes ruim de carboidratos e você não vai
ter que lidar com esses efeitos de saúde ruins.Coma alimentos que são satisfatórios Se você já
fez dieta no passado, você está familiarizado com idéias de restringir calorias. Você tem que
comer menos calorias do que está queimando quando perde peso. Mas com outra dietas, você
vai sentir fome enquanto tenta perder peso. Isso acontece quando você come alimentos que
não são saudáveis. Com a dieta Lowcarb, você vai comer alimentos que são satisfatórios. Você



pode comer pouco por refeição e senir que comeu muito. Isso é ótimo para perder peso, você
pode comer menos, perder peso e não sentir fome o tempo todo.Coma mais coisas boas Na
dieta Lowcarb, você se concentrará mais em comer os bons alimentos. Em outras dietas, você
pode se concentrar em comer uma certa quantidade de calorias e estas calorias podem vir de
qualquer fonte. Escolher as refeições erradas podem deixá-lo com fome e ainda não perder
peso. Comer 100 calorias de frutas e vegetais é muito mais saudável do que comer 100 calorias
de chocolate, frutas e vegetais ajudam você a adicionar mais nutrientes ao seu corpo. A dieta
Lowcarb irá ajudá-lo a cortar alguns desses alimentos ruins, como carboidratos e sobremesa, e
concentrar-se mais nas coisas boas. Tenha em mente que apesar de que gorduras são
permitidas nesta dieta, isso não significa que você pode sair para comer e desfrutar de um
grande hambúrguer todos os dias. Você precisa se concentrar em comer os tipos corretos de
gorduras, mas você irá aprender que as gorduras nem sempre são as inimigas em sua
dieta.Ajuda com a perda de peso Uma das principais razões que muitas pessoas escolhem a
dieta Lowcarb é por causa da perda de peso. Enquanto pode ser difícil desistir de alguma das
suas comidas favoritas à longo prazo, você vai amar como os resultados podem ser rápidos.
Comer uma dieta equilibrada, aprendendo como evitar carboidratos e escolhendo opções mais
saudáveis quando for possível, e adicionar alguns exercícios, podem ser as dicas que você
precisa para começar.Iniciando a Dieta Lowcarb Iniciar a dieta Lowcarb pode parecer difícil,
mas você vai pegar o jeito com a ajuda de um planejamento cuidadoso e preparo. A coisa mais
importante para se lembrar é de balancear propriamente os macronutrientes que você estão
tomando. Na maior parte, cerca de 60% dos seus macronutrientes devem vir de gorduras e
35% da proteína. Os outros 5% devem vir de carboidratos, que devem ser frutas e vegetais
saudáveis. Isso é muito restritivo, então se você precisar começar com números diferentes para
ser mais fácil, não tem problema enquanto seu consumo de carboidratos estiver abaixo do seu
consumo de proteínas e gorduras.Na dieta Lowcarb padrão, seu consumo de carboidrato vai
ser menos que 50 gramas por dia, apesar de algumas variações deixarem você consumir até
100 gramas por dia. Se você realmente precisa perder peso e está preocupado sobre sua
saúde, você pode consumir menos que 20 gramas para poder entrar em cetose de forma mais
fácil e começar a entender como os carboidratos funcionam no corpo.O objetivo é fazer o seu
corpo entrar no estado de cetose. Uma vez nesse estágio, você vai saber que o corpo está
usando gordura em vez de carboidratos para conseguir energia. Você pode considerar comprar
um kit para testar o seu hálito, suor e urina para ver se você esta emitindo cetona. Se tiver
cetona nesses fluídos, você está efetivamente restringindo seus carboidratos e conseguindo os
efeitos totais dessa dieta. Você provavelmente vai precisar fazer esses processos algumas
vezes para ajustar o seu consumo de carboidratos e conseguir os níveis ideais.A dieta Lowcarb
leva algum tempo para se acostumar. Vai levar uma boa quantidade de força de vontade para
ver resultados, enquanto seria ótimo começar a dieta logo dep rimeira, vai levar bastante
rabalho. Uma vez que você souber a quantidade certa de macronutrientes que você pode
consumir e superar os primeiros dias de baixa energia, você vai começar a ver ótimos resultado



Alimentos para comer durante a dieta Lowcarb Vamos começar com alguns alimentos que são
permitidos em uma dieta Lowcarb. Esses alimentos vão te ajudar a fazer escolhas inteligentes
nas compras e vão garantir que você vai obter melhores resultados na hora de ir a o
supermercado.O primeiro alimento que você pode desfrutar são a gorduras. Você precisa obter
60% dosseus macronutrientes de gordura diariamente, às vezes mais, óleos saudáveis podem
ser um modo eficiente de entrar no processo de cetose e ainda ter ótimas opções. De acordo
com “A dieta Lowcarb: um tratamento para crianças e adultos com epilepsia” os tipos de
gordura que você consomem vão fazer uma grande diferença. Você deve consumir óleo de
linhaça, canola e azeite em vez de manteiga ou maionese. Gorduras são importantes mas você
precisa ter cuidado com quais está ingerindo.Laicínios são uma parte importante da dieta
Lowcarb, se você tomar cuidado com o açúcar que pode estar neles. Laticínios tem uma ótima
porcentagem de gordura que é saudável para o seu corpo, assim como cálcio, proteína e
vitamina D. Enquanto você estiver na dieta Lowcarb, tenha certeza de consumir um grande
espectro de gordura. Isso vai ajudar você a iniciar o processo de cetona um pouco mais rápido
e garantir que você não está consumindo carboidratos e açúcares em excesso. Enquanto frutas
e vegetais não são necessariamente ruins nessa dieta, você precisa ter cuidado. No começo do
processo de cetose, você precisa ter cuidado com a quantidade de frutas e vegetais que você
está consumindo porque eles tem carboidratos. Uma vez que você entrar no modo de cetose,
você pode aumentar a quantidade de carboidrato, frutas e vegetais que são ideais para essa
dieta.Mesmo quando frutas e vegetais são permitidos, tenha certeza de escolher variedades
que tenham poucos carboidratos para que você possa seguir o s eu dia sem muitos
problemas.Por exemplo, morangos, frutas silvestres, laranjas e pessêgos tem pouco
carboidratos e muitos nutrientes que você precisa. Se você quiser adicionar alguns vegetais e
manter o nível de carboidratos baixos, escolha vegetais como repolho, couve, alcachofras,
broccoli, abacate, pimentão e verduras.Fontes de proteínas também são ótimas para esse
plano de dieta. Qualquer carne que não tenha muito carboidrato é boa, então não coma
alimentos empanados com farinha.Até algumas opções de carne gordurosa que são excluidos
em algumas dietas podem ser consumidos nmessa. Você deve conversar com um nutricionista
para ver quanto de proteína é bom para você desde que cada pessoa tem uma quantidade de
consumo diferente.Algumas fonts de proteínas que você deve adicionar ao seu consume diário
incluem feijões, carne vermelha, frango, salada de frango e atum. Esses alimentos adicionam
uma boa quantidade de proteína, assim como uma boa quantidade de ferro e vitamina B, e
também um pouco da gordura que é tão importante.Quando você escolher os seus alimentos,
verifique que você escolha carnes que são altas em gordura e proteínas, baseado na quanida
de proteína recomendado pela sua nutricionista, e com poucos carboidrátos. Isso pode ser
difícil no começo, especialmente se você gosta de cosias empanadas ou de vegetais, mas com
o tempo você vai se acostumar com a idéia e amar os resultados.ÃHNAMDA ÉFAC
•RBAWCOLSATIEPanquecas falsas CER200 •Essa receita é ótimo pra quem ama comer
panquecas EDÚmas não quer ingerir os carboidratos da farinha.ASSIAIngredientes: M2 ovos 4



Colheres de sopa de Riccota Um toque de canela ou noz moscada 1 Colher de sopa de açúcar
ou adoçante Modo de preparo: Bata os ovos com o açúcar e o tempero. Despedace a riccota
com a mão ou adicione em pedaços à mistura e quebre com o garfo. Bata até ficar uma mistura
com pequenos pedaços de ricota. Esquente uma frigideira no fogo médio. Coloque um pouco
de óleo. Coloque a mistura e espere dourar de um lado, vire e doure do outro
lado.10ÃHNAMDA ÉFAC •RBAWCOLPanquecas de queijo SATIECAté quem não faz a dieta vai
querer provar!ER200Ingredientes: • ED50 gramas de requeijão ÚAS50 gramas de ricota SIA1
ovo M1 colher de sopa de tapioca Sal Modo de preparo: Misture tudo. Coloque uma frigideira
em fogo médio. Coloque um fio de óleo ou manteiga na frigideira. Frite de um lado, espere ficar
dourado, vire e frite do outro lado.Panqueca de abrobinha Um jeito de deixar a manhã mais
verde Ingredientes: 3 ovos 2 colheres de creme ¼ xícara de óleo Sal Noz moscada 1 xícara e
meia de abrobinha ralada (use a parte grossa do ralador) Modo de preparo: Pegue a abrobinha
ralada e coloque um pouco de sal. Coloque a abrobinha em uma peneira e vá apertando com a
mão para tirar boa parte da água. Bata os ovos, adicione a abrobinha, tempere com um pouco
de sal e noz moscada. Coloque uma frigideira em fogo médio com o óleo, quando estiver
quente coloque a mistura e frite de cada lado.11ÃHNAMDA ÉFAC •RBAWCOLPanqueca de
Amêndoa SATI A farinha de amêndoa dá um gosto melhor que as normais ECERIngredientes:
200 • E5 colheres de sopa de farinha de amêndoa DÚA 1 colher de sopa de creme S SI 1
colher de sopa de água AM½ colher de chá de fermentoo 1 colher de chá de óleo 1 colher de
sopa de açúcar mascavo Modo de preparo: Bata os ovos, depois adicione a água, creme, óleo,
bata mais um pouco. Depois adicione a farinha de amêndoa com o açúcar, bata, por fim
adicione o fermentoo e bata. Aqueça uma frigideira em fogo médio com um pouco de óleo, frite
de cada lado e sirva. Se quiser coloque um pouco de canela por cima.Panquecas Americanas
Use a calda que quiser para companhar!Ingredientes: 3 ovos 2/3 xícara de farinha de
amêndoas 1/3 xícara creme de leite 100 g de creme de ricota 1/2 colher de chá de essência de
baunilha 1 colher de chá de fermentoo química em pó SalModo de preparo: Bata os ovos bem.
Adicione o creme de leite e o creme de ricota e misture junto com a baunilha. Misture a farinha
de amêndoas com o fermentoo. Depois adicione para a mistura de ovos e creme junto com uma
pitadinha de sal. Deixe descansar por 5-10 minutos. Frite em uma frigideira com um pouco de
manteiga.1213PanquecasAmericanasMAIS SAÚDE • 200 RECEITAS LOWCARB • CAFÉ DA
MANHÃ
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