
07 alimentos que vão te 
ajudar a emagrecer

Dicas de como consumir e 
quantidades recomendadas.



Olá bem vindos..

Este ebook é indicado 

para pessoas que querem 

perder peso,oferecemos

algumas dicas de 

alimentos que podem te 

ajudar neste processo.

Clique para conhecer 

nosso método

https://superdietafitness.com/?ref=H19913036Q


Índice de alimentos que vão te ajudar a emagrecer :

1 – Azeite

2 – Vinagre de maçã

3 – Arroz Integral

4 – Pera

5 – Gengibre

6 – Pimenta Vermelha

7 – Morango

Veja descrição de cada alimento



Milhares de mulheres conseguiram 
ótimos resultados , com este método 

Venha fazer parte deste grupo de vencedoras .. Clique na imagem 
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- Azeite de Oliva 

O azeite é uma das fontes de gordura mais saudáveis. Um estudo mostrou que o 

óleo de oliva baixa os níveis triglicerídeos, aumenta o colesterol HDL e estimula a 

liberação de GLP-1, um dos hormônios que ajudam a manter a sensação de 

saciedade.

Além disso, alguns estudos mostraram que o azeite pode aumentar a taxa 

metabólica e promover a perda de gordura.

Um pequeno estudo, feito com 12 mulheres pós-menopáusicas com obesidade 

abdominal, mostrou que ingerir azeite extra - virgem como parte de uma refeição 

normal aumentou significativamente o número de calorias queimadas pelas 

mulheres participantes do estudo.

Quanto consumir?

Um estudo, desta vez publicado no British Journal of Nutrition, apontou a 

quantidade ideal para você obter os benefícios do azeite: duas colheres de sopa (ou 

duas e meia colheres de sobremesa ou cinco colheres de chá) por dia. Mas alto lá! 

“É importante combiná-lo a uma dieta equilibrada”, avisa a nutricionista Patrícia 

Bertolucci, da Clínica do Movimento, em São Paulo. E, se o objetivo é perder peso, 

as calorias (cerca de 70 em uma colher de sopa) devem ser computadas no 

cardápio. Você só tem a ganhar com essas mudanças: o azeite dá mais sabor, aroma 

e textura aos alimentos. Aproveite!



- Vinagre de maçã

O vinagre de cidra de maçã, popularmente usado como tempero, também é um 

dos alimentos que ajudam a emagrecer. Um estudo feito com japoneses obesos 

mostrou que 15 mL ou 30 mL de vinagre de maçã ingeridos diariamente durante 12 

semanas, reduziu de 1,2 kg a 1,7 kg do peso corporal dos participantes do estudo.
Como tomar o vinagre para emagrecer

Para ajudar a emagrecer, deve-se diluir 2 colheres de sopa de vinagre em 100 a 200 

ml de água ou suco, e beber cerca de 15 minutos antes do almoço e do jantar para 

que ele diminua a absorção de carboidratos e calorias das refeições.

Outras formas de uso é adicionar o vinagre para temperar saladas e carnes, 

consumindo diariamente esse alimento juntamente com uma dieta balanceada, rica 

em frutas, legumes, alimentos integrais, carnes magras e peixes.

Também é importante lembrar que para aumentar a perda de peso, deve-se evitar o 

consumo excessivo de alimentos ricos em açúcares e gorduras, além de praticar 

atividade física regularmente.

Quando não consumir vinagre

Devido à sua acidez, pessoas com gastrite, úlceras gástricas ou intestinais ou com 

histórico de refluxo devem evitar o consumo de vinagre, pois ele pode aumentar a 

irritação do estômago e causar sintomas de dor e queimação.



- Arroz Integral 

O arroz integral é uma alternativa perfeita para aqueles que buscam emagrecer. Ele 

contém carboidratos complexos, que oferecem saciedade por um período mais 

extenso e assim evitam refeições fora dos horários adequados. O arroz integral pode 

servir como fonte energética e estimula o funcionamento do metabolismo, 

beneficiando a queima de gorduras.

Quantidade recomendada

Para se beneficiar do consumo do arroz integral ,  recomendamos 90 gramas ou 4 

colheres de sopa bem cheias todos os dias. Essa é a medida segundo  especialistas 

para reduzir a gordura abdominal e até afastar males como o câncer de mama.

Sei que a maioria das pessoas não comem arroz integral, que tal fazer uma forcinha 

e optar por esse alimento que traz tantos benefícios à sua saúde?

Clique no link e veja nosso método
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Pera

Surpreendentemente, a pera se enquadra entre os super alimentos que ajudam 

emagrecer. A fruta é rica em fibras, pois contém cerca de 15% da quantidade 

recomendada para consumo diário. Recomenda-se que a pera seja adicionada aos 

planos alimentares para emagrecimento e que seu consumo seja feito junto com a 

casca, que é rica em nutrientes. Estudos feitos 

puderam provar que diversas mulheres obtiveram benefícios no emagrecimento com 

a pera como aliada na alimentação.

Como consumir?

A melhor maneira é consumir a fruta ao natural e com casca. A quantidade ideal é 

uma pera por dia. Caso não goste de comer a fruta, você pode também preparar um 

suco. Como sugestão para uma pessoa, basta bater no liquidificador uma pera e uma 

laranja, acrescentando 200 ml de água.

Clique no link e veja nosso método
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- Gengibre

Um dos alimentos termogênicos mais eficientes, o gengibre pode elevar a 

temperatura corporal e assim intensificar a queima de gorduras. Ele não só é um 

dos super alimentos que ajudam emagrecer, como possui o poder de acelerar até 

20% o seu metabolismo. 

Como preparar o chá de gengibre

Para que o chá de gengibre mantenha os seus benefícios, é importante não ferver a 

raiz com a água. O chá 

deve ser preparado da seguinte forma:

Lave bem a raiz do gengibre

Corte em pedaços pequenos ou rale a raiz

Enquanto isso, leve a água em fogo alto até ferver

Adicione o gengibre à água e tampe a panela, abaixando um pouco o fogo

Aguarde de 5 a 10 minutos para tirar do fogo

Coe e sirva.

A pessoa não deve consumir mais do que três gramas de gengibre por dia. Estas 

três gramas podem ser divididas em três ou quatro xícaras de chá ao longo do 

dia, por exemplo. Mas sempre tomando cuidado, uma vez que muito chá de 

gengibre pode causar irritação estomacal.



- Pimenta Vermelha

Ela é muito adotada por seu poderoso efeito termogênico, podendo acelerar o 

funcionamento do metabolismo em até 20%. Você deve combinar a pimenta 

vermelha com outros alimentos que ajudam emagrecer, pois assim você poderá 

notar resultados ainda mais rápidos e eficientes.

Assim como outros temperos, o uso deve ser moderado: o consumo 

excessivo pode causar sudorese e elevar a pressão arterial.

A pimenta vermelha ainda pode oferecer benefícios a sua saúde , como por exemplo 

ao seu sistema circulatório. É importante que aquelas pessoas que convivem com 

problemas de hemorroidas evitem o consumo, pois pode provocar incômodos.

Clique no link e veja nosso método
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- Morango

O morango, além de possui poucas calorias, é rica em fibras, ajudando a controlar 

os níveis de açúcar no sangue e aumentar a sensação de saciedade, diminuindo as 

quantidades de calorias diárias ingeridas e promovendo a perda de peso. Também é 

rica em vitamina C, folato e outros compostos fenólicos que proporcionam efeitos 

antioxidantes e anti-inflamatórios.

Como consumir: Esta fruta pode ser consumida inteira ou em sucos, podendo 

inclusive ser utilizada na preparação de sucos detox para melhorar o metabolismo. 

Clique no link e veja nosso método
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Para mais dicas clique aqui e veja nosso método

Espero que tenha gostado das 

dicas e que possam te ajudar 

neste processo de mudança de 

hábitos e atitudes. 
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