Plunk é divertido, alegre e bem-humorado,
mas só quer saber de viver o aqui e agora. E ele
ama comidas vermelhas... Sempre que ele
aparece, indica alimentos de consumo restrito.
Um alimento ou bebida vermelho tem alto valor
calórico e/ou gordura trans, saturada, colesterol,
sódio ou alto índice glicêmico. São todas muito
gostosas, mas só podem ser consumidas em
doses "homeopáticas", de preferência uma
vez por semana.
Maltz é descolado, parece que não está nem
aí, mas no fundo toma conta da saúde. Ele
sempre usa amarelo e marca os alimentos de
consumo moderado, pois apresentam quantidades menores de carboidratos simples, gorduras
trans, sódio e índice glicêmico. Ou seja, podese comer diariamente, mas em quantidades
reduzidas.
Blikz é interessado, divertido, charmoso,
cheio de ética, politicamente correto. Acredita
que seu corpo merece tanto respeito quanto o
ambiente e a sociedade. Por isso, ele se esbalda
em comidas verdes. Sempre usa verde e indica
alimentos que têm propriedades funcionais, ou
seja, contribuem para a melhoria da saúde, e
podem ser consumidos sem restrições,
apenas controlando a quantidade de
calorias.

Dicas para uma alimentação
saudável e balanceada fora
de casa

S

elf-services, quilos, lanchonetes e fast-foods fazem parte, hoje, de um
enorme leque de alternativas alimentares das quais é praticamente
impossível fugir quando se come fora de casa. Necessidade de uma
vida moderna feita de correria, muito trabalho e falta de tempo. E, claro, há
aqueles que fazem da refeição um momento de lazer nas horas de folga,
freqüentando sobretudo restaurantes, seja rodízio ou à la carte.
No entanto, apesar de diversificadas, essas opções trazem em si um risco. O
que aparenta ser uma alternativa prática, pode também se transformar em
perigosa armadilha para a saúde. Todo cuidado é pouco quando o assunto é
comer fora de casa. Por isso, selecionamos aqui uma série de dicas para
facilitar sua escolha diária de uma alimentação equilibrada e saudável. Elas
ajudam a qualificar sua opção, mesmo a léguas da saborosa e insubstituível
comida da "mamma".
Nesse passeio pelo mundo da gastronomia, lembre-se sempre de estar bemacompanhado. Nossos companheiros Blikz, Maltz e Plunk (veja mais sobre
eles na contracapa) podem ser de grande ajuda nesse desafio de ter uma
alimentação saudável fora de casa. Aproveite e bom apetite!

O prato ideal existe e está quase sempre ao
alcance de nossas mãos e bocas.
Ele é sempre muito colorido e deve ser composto basicamente de:

1/4 de proteína
(carne vermelha,
peixe, frango, ovos)

metade de salada

1/4 de carboidrato
(arroz, macarrão, batata)

