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Almoço saudável, mesmo
com põuco tempo LS

Leonardo Coutinho

REGRAS DA BOA SAÚDE	 Trânsito complicado, pouco tempo para almoçar e uma distância
• Não comece o dia sem nada no	considerável entre o local de trabalho e a casa. Esses ingredientes acabam
estômago. Énessehot±'.o queo	fazendo com que as pessoas optem pelo almoço na rua ou pelos lanches. Na
oiganLimo está ema/erta coma	Assembléia, vários servidores almoçam nos self-services - que existem em
atiwdademebbóhcaintensh5cada;
por isso, aa/ánentaçãoéessencial	grande quantidade na região - e outros acabam recorrendo aos salgados e

Não érecomendáve/flcarpor	refrigerantes. Como combinar a qualidade das refeições com o pouco tempo
mais de trêsborassem comer. o	para comer? O cardiologista Gilson Afonso Cortês, da Área de Saúde e
estômagoternseugraudeacidez	Assistência, lembra que bons hábitos alimentares são fundamentais para a
aumentado coma falta de alimento,	saúde. Segundo o médico, a alimentação fora de casa não representa riscos,
o quepode fãofitaro aparecimento
de é/ceias	 desde que as pessoas tenham certos cuidados (veja dicas).
• Ofritenrafo entre o café da manhã
e o a/moçodeveserioferiora cinco
horas. Qestômago não deve ficar
vaziopormuito tempo

Mônica busca alimentação equilibrada
servdora Mônica Fátima Oliveira, do Cen-

4IFt'o de Atendimento ao Cidadão (CAC), não

abre mão do almoço. Para ela, essa é a principal
refeição do dia. Mônica almoça nos self-servícesda
região da Assembléia. "O se/f-service é uma tenta-

ção. Para não abusar, colocando muita comida no
prato, éprecisoterforçadevontade", acrescenta.

Mônica sofre de gastrite e iniciou uma dieta para

amenizar o problema, por sugestão do médico Re-
natoBan'os Costa, da Área de Saúde e Assistência.

A principal orientação dada pelo médico é o cons-

tante policiamento nas refeições. Segundo Mônica,

o objetivo do tratamento não é simplesmente ema-

grecer, mas - ao contrário do que muitos pensam

com relação às dietas - alimentar-se de forma sau-

dável e equilibrada.

"No dia-a-dia, dou preferência às saladas e aos
legumes e evito misturar os carboidratos", ensina.
Ela acrescenta que, na busca de uma alimentação

saudável, é fundamental o equilíbrio entre os nutri-

entes e o consumo de carnes brancas. No seu caso,
por causa da gastrite, é importante também evitar

leite e seus derivados.

• Se você almoça emself-services,
cuida do redobrado na hora de
esco/herosalknentos. A&umas
pessoas comem mais do que
deveriam, seduzidaspela va,ielade
dospratos. Evite aumentos
gordurosos, fluia e came vermelha

5e você tiver que substituiro
almoço pelo lanche, dêprefere'ncia
aQpão integral comg/úten. Evite
ovosebacor

• O tempo dedicadoàs refeições é
umdadoünpoitante.A boa
~gaçaoajudanadigestãodos
aáh,entos

Para uma dieta equilibrada, coma
proteínas, gorduras iosaturadase
ca,toidratos -en contra dos em
carnes magras, doces, d leos vegetais,
gãoseseusder42dos
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