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Um dos grandes medos de muitas pessoas é sentir que os alimento
da ceia de Natal podem fazer com que comam em grande

quantidade e de forma descontrolada. Mas calma! Faça as pazes
com esses alimentos tão lindos e cheios de significado! Eles não
podem por si só te fazer mal ou engordar! Pelo contrário, esses
alimentos podem te nutrir e trazer nostalgia,alegria e conexão!

NATHÁLIA PETRY NUTRICIONISTA
@DEBEMCOMMEUPRATO

NÃO TRATE COMO UMA BRECHA NA DIETA

VOCÊ NÃO PRECISA "COMPENSAR"

ENTENDA O QUE É REALMENTE APROVEITAR

4 DICAS PARA UM

NATAL DE BEM COM

MEU PRATO

Sabe aquele famoso pensamento "ah, é só hoje"? Com ele, você está se dando uma
permissão temporária de comer - e ao ser temporária, isso já diz à sua mente que no fu
haverá privação de novo, ou seja, 'a hora de comer é agora'! E, é claro que com a sua m
funcionando assim, você irá comer mais do que comeria normalmente - provavelmente 
maneira rápida e até se sentir estufado! Por isso, elimine essa mentalidade da dieta e d
restrição. Você não precisa comer até passar mal hoje pensando que amanhã não pode
comer (afinal é provável que nos dias seguintes você até tenha as sobras daquela refei
rsrs). Simplesmente coma, saboreando e sentindo o quanto ainda é gostoso comer.

Seja uma compensação prévia (ficar de jejum o dia todo; pular refeições) ou uma
compensação posterior (fazer dieta no dia seguinte), estas compensações farão co
que você tenha a mesma mentalidade de permissão temporária (de "aproveitar"a
ceia para comer tudo o que puder), e isso só te levará a comer de maneira rápida,
excessiva e sem de fato curtir. Por isso, coma normalmente nos dias que antecedem
a ceia e nos dias seguintes. E no momento da ceia, coma tranquilamente também!

Saboreando cada pedaço e curtindo cada garfada!

Comumente, temos a noção de que aproveitar é comer muito - "Ah, hoje
vou aproveitar", ou seja vou comer até passar mal - e acabamos comendo

de maneira rápida e apressada. Mas se formos pensar na palavra
"aproveitar", será que ela não se refere a saborear cada mordida, curtir
cada garfada, mastigar devagarinho, lamber os beiços, comer o tanto que

seu corpo pede e o tanto que ainda é gostoso?


