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JANELA DE ALIMENTAÇÃO - DESAFIO JEJUM 15+
Para você se guiar na sua janela de alimentação do dia, abaixo temos algumas tabelas 
para facilitar as combinações. Quanto ao porcionamento, use o bom senso! Comam 
devagar, mastiguem bem até a fome passar, mas jamais saiam da mesa empanturrados 
ou passando mal (confira o guia de porções – material 4). 

Durante a janela de alimentação preocupe-se em comer comida de verdade, sem 
industrializados, processados, massas, pães, bolos, biscoitos, baixa em carboidratos 
com gorduras boas. Exemplos do que colocar na janela alimentar: Ovos, verduras 
folhosas, brotos, peixes, carnes, frangos, frutos do mar, porco. Abacate, castanhas, 
arroz integral, quinoa, aveia. Raízes (batata-doce, inhame, aipim). Frutas de baixa carga 
glicêmica, sementes (abóbora, linhaça, gergelim, girassol). Azeite de oliva, óleo de 
coco. Iogurtes e leites fermentados (culturas vivas – probióticos), leites vegetais.

1 proteína 
magra 1 carboidrato 1 gordura 2 vegetais

coloridos
2 vegetais

verdes

LOW CARB - REFEIÇÕES PRINCIPAIS – Almoço e Jantar:

Peito de frango

Postas de peixe

Peito de frango Filé de carne bovina 

Filé de carne 
bovina

Filé de tilápia

Lombinho suíno

Batata doce 

Grão de bico

Arroz integral

Mandioca/Aipim

Inhame

Azeite de Oliva 
Virgem

Óleo de 
linhaça

Óleo de semente 
de abóbora

Abacate

Óleo de 
Abacate

Cenoura, abóbora

Rabanete, 
beterraba, 

repolho roxo

Tomate, berinjela

Pimentão amarelo, 
couve-flor

Cogumelos, 
cebola, alho, 

palmito pupunha

Agrião, 
pimentão verde

Brócolis, 
abobrinha, 
aspargos

Couve, espinafre, 
aipo, pepino, 
repolho verde

Couve de Bruxelas, 
quiabo, alcachofra

Rúcula, brotos, 
alface



Escolha 1 tipo de carboidrato (caso não consiga ficar sem) + 1 tipo de proteína + 1 tipo de gordura + 2 
vegetais coloridos + 2 vegetais verdes

OBS – se a principio achar que não consegue ficar sem carboidratos no inicio, tente consumir apenas 
alguns dias na semana e na segunda semana já retirá-los.

OBS 2 – se não conseguir ter esta variedade de vegetais em todas as refeições, busque 1 verde + 1 
colorido. Podem ser crus ou cozidos.

OBS 3 - No preparo dos pratos não usar: sal refinado, óleos vegetais como milho, girassol ou soja, shoyo 
ou caldos industrializados. Prepare a comida com temperos naturais ou desidratados, banha de porco 
ou manteiga (o suficiente para refogar)  e sal integral ou rosa.

Exemplos:

Escondidinho de aipim com frango desfiado + Salada de acelga com agrião e repolho roxo + 
Cenourinhas assadas. Temperar a salada com óleo de macadâmia.

Filé mignon grelhado com salada de quinoa, cenoura ralada, rúcula, agrião e abacate picado + brócolis 
ao alho.
 
Lombinho suíno assado com abóbora + salada de acelga e rúcula com repolho roxo fatiado + purê de 
inhame. Temperar a salada com óleo de abacate.

Filé de tilápia grelhado + salada de grão de bico com cenoura ralada, repolho roxo fatiado, rúcula e 
agrião. Temperar a salada com fio de óleo de sementes de girassol.

LOW CARB – PEQUENAS REFEIÇOES – Café da manhã e lanche da tarde:

Carboidrato Proteína Gorduras 2 vegetais
coloridos

Frutas**

Palitos de
Cenoura

Chips de
vegetais

Água de coco

Legumes
variados

Mussarela de

Bufala

Ovos de Codorna

Frango Desfiado

Atum/sardinha 
em lata  

Pasta de 
oleaginosas, 

exceto amendoim 
(sem açúcar)

Manteiga de coco
ou óleo de coco 

Nuts variadas
(castanha do Pará
caju/ macadamia)* 

Azeitonas

Abacate 

Farelo de aveia
sem glúten

Farinha de coco

Semente de chia

Psyllium 

Farinha de casca
de maracujá

Pão low carb
sem glúten

Suco verde

Semente de
girassol/abóbora

gergelim

Leite de coco
em pó

Linhaça
Triturada 

Farinha de
semente de uva

Barra de proteína
vegana

Ovos de galinha

Proteína em pó



*se conseguir sem sal, melhor! Não podem ser caramelizadas e neste grupo não 
está incluso amendoim.

** frutas de mais baixo Índice glicêmico: maçã, morangos, mirtilos, lichia, kiwi, 
nectarina, ameixa, cereja, amora. Se não encontrar na sua cidade não se preocupe 
com a fruta que escolher, podendo comer qualquer uma, desde que faça a 
combinação proposta.

Colocando em prática:

Escolha 1 tipo de carboidrato e associe a 1 tipo de proteína (ou gordura ou fibras) ou 
se você tem demanda de mais calorias no seu dia escolha 1 carboidrato + 1 proteína 
+ 1 gordura ( ou fibra) .

Veja os exemplos:
 
Maçã + Bolinhas de mussarela de búfala
 Chips de abóbora + tahine
 Morangos + sementes de chia
 Palitos de cenoura + guacamole
 Suco verde + ovos de codorna
 Água de coco + azeitonas
 Shake de proteína em pó + leite de coco em pó + água e gelo
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