
5 PASSOS PARA DIMINUIR O 
CONSUMO DE DOCES, 

SEM PARAR DE COMER



SOBRE A AUTORA

Bárbara Costa é mineira, 
nutricionista e apaixonada por 

doces. Nesse livro vai falar sobre 
dicas importantes para reduzir o 

consumo de doces, aumentando a 
sua saúde e a sua relação com a 

balança. Quer saber mais? 
 

 Encontre a Nutri nas redes sociais: 
 

@ba.nutri 
Bárbara Costa/ Nutricionista



SUMÁRIO

Iniciando ........................................................ 4 
Passo 1: durma bem ..................................... 7 
Passo 2: hidrate-se com vontade ................. 9 
Passo 3: coma frutas ....................................11 
Passo 4: mais amargos por favor ................ 13 
Passo 5: saboreie .........................................15 
3 receitas que vão salvar seu doce ..............17 
Finalizando ...................................................19 



INICIANDO

Os doces são alimentos preparados com açúcares 
dos mais diversos tipos. Na nossa cozinha 
utilizamos para adoçar açúcar cristal, açúcar 
refinado, mel, leite condensado como os açúcares 
mais comuns no preparo de doces. 
 
Na indústria de alimentos esses ingredientes 
podem ser utilizados. No entanto, é possível ver 
também xaropes sendo utilizados, além de 
maltodextrina e açúcar invertido nos produtos 
alimentícios.  
 
 



INICIANDO
 
 
Independente de ser na cozinha da nossa casa ou 
produzido em escala industrial, os doces são 
muuuuito palatáveis, ou seja, amamos comer esse 
tipo de alimento, visto que ele é de fácil digestão, 
libera alguns hormônios que geram sensação de 
prazer e nos dão energia de forma rápida. 
 
Por todas essas qualidades os DOCES acabam 
gerando alguns problemas também, como a 
dependência ou a compulsão alimentar. Isso nos 
afeta muito, pois o consumo EXCESSIVO desses 
alimentos pode nos levar ao GANHO DE PESO e 
desenvolvimento de DOENÇAS.



INICIANDO

Por isso, se você deseja: 
-EMAGRECER; 
-TER SAÚDE; 
-SER FELIZ COM O SEU CORPO. 
 
Continue lendo esse livro e entenda como 
DIMINUIR O CONSUMO DE DOCES, SEM 
PARAR DE COMER. 



PASSO 1: 
DURMA BEM

Para iniciar a redução do seu consumo de açúcar cuide da 
qualidade do seu sono. Muitas vezes quando estamos 
cansadas escolhemos o açúcar como forma de descanso, na 
verdade essa é uma forma do nosso corpo obter energia 
rápido e logo um docinho pode PARECER salvar a nossa vida 
quando a nossa energia cai. No entanto, logo que o açúcar é 
absorvido no nosso corpo a energia diminui de novo e a 
tendência é precisarmos de mais um docinho e, nessa 
momento, já estamos nos convencendo a comer doces várias 
vezes no dia.



PASSO 1: 
DURMA BEM

O doce nem sempre vem na forma de uma bala, chocolate ou 
torta, mas ele pode vir na forma de um cafezinho com açúcar, 
em um suco que está na geladeira, em um chiclete que está 
na gaveta ou até um biscoitinho. 
 
Agora imagine que você dormiu boas horas de sono a noite 
ou fez um pequeno descanso após o almoço. Você vai 
precisar de vários doces para se manter ativa?



PASSO 2: 
HIDRATE-SE

Para diminuir o consumo de doces beba água com 
frequência ou sempre que sentir sede. Dessa forma você não 
vai precisar beber sucos, refris ou café durante ou entre as 
refeições, reduzindo o consumo de líquidos adoçados e 
fazendo escolhas mais conscientes durante a refeição.  
 
Muitas vezes temos dificuldade de contabilizar essas 
refeições líquidas que são adoçadas, pois tem poucas fibras 
e não necessitam de mastigação, aumentando o tempo para 
gerar saciedade.



PASSO 3: 
COMA FRUTA

Você está dormindo bem e tomando água? 
 
Hora de lançar mão dos doces naturais, as frutas. As frutas 
possuem um carboidrato chamado frutose que tem esse 
sabor doce maravilhoso. A industria de alimentos utiliza um 
concentrado dessa frutose para adoçar alimentos também. 
Por esse motivo temos visto pesquisas mostrando os danos 
da FRUTOSE INDUSTRIAL na nossa saúde. A FRUTOSE 
PROVENIENTES DAS FRUTAS está associada com 
VITAMINAS, MINERAIS, FIBRAS E ÁGUA, sendo um fonte 
interessante de carboidratos na nossa dieta. 
 
Portanto, a FRUTOSE proveniente das FRUTAS É 
SAUDÁVEL. 
 
Se você sente vontade de comer doces em algum horário 
específico busque frutas como primeira opção, deixando os 
doces para ingerir quando estiver com um desejo muito 
grande e comendo de forma consciente.



PASSO 3: 
COMA FRUTA

DOCE APÓS O ALMOÇO: 
 
Frutas como mamão, abacaxi, 
laranja, mexerica podem auxiliar 
na digestão e absorção da 
refeição, além de ajudar a 
moderar o consumo de doces 
após a refeição. Um chá, uma 
infusão com essas frutas 
também pode ser bem atraente 
para diminuir o consumo de 
doces nesse horário. 
 
O cafezinho também pode ser 
utilizado nesse momento de 
prefferência com pouco ou 
nenhum açúcar. No entanto, 
prefira ingerir algum tempo após 
a refeição, pois ele tem 
componentes que podem 
competir com a absorção de 
minerais como cálcio e ferro.



PASSO 3: 
COMA FRUTA

DOCE AO FINAL DO DIA: 
 
Frutas com canela em pó ou frutas secas podem ser uma boa 
opção, nos períodos da tarde e da noite. 
 
Normalmente, nesses horários a vontade de comer doces 
aparece como uma recompensa pelo dia de trabalho ou por 
algum estresse sofrido no trânsito, nos estudos ou em casa. 
 
Mantenha um mix de uva passas, ameixa e damasco a mão. 
 



PASSO 4: 
MAIS AMARGO, POR 

FAVOR

Uma das principais dificuldades de quem gosta de comer 
doces é se adaptar aos sabores amargos, no entanto esse é 
um fator importante para diminuir o consumo de açúcar. Por 
isso, inicie a introdução de sabores amargos na sua rotina.  
 
Chás escuros, como chá preto, verde ou mate, o próprio café, 
berinjela, jiló são alimentos que podem auiliar nessa 
introdução. Faça diluição das bebidas mais fraca e vá 
aumentando aos poucos. 
 



PASSO 4: 
MAIS AMARGO, POR 

FAVOR

Outro processo pode ser aumentar a concentração do 
CHOCOLATE. Comece com o chocolate ao leite, meio 
amargo (43% cacau), 50% cacau, 60 % cacau, 70% cacau e 
assim sucessivamente. 
 
Se você gosta de achocolatado faça a mesma transição para 
o chocolate em pó até chegar no cacau solúvel. 
 
Esses pequenos passos vão te levar a sentir prazer com 
alimentos saudáveis e menos nocivos a sua saúde. 
 



PASSO 5: 
SABOREIE

Para saborear o alimento e fazer cada garfada ter o máximo 
prazer e sabor siga as dicas: 
1- Escolha um doce bem saboroso; 
2- Pegue uma pequena porção; 
3- Utilize talheres pequenos; 
4- Concentre-se no alimento, observando sua forma, aparência 
e cheiro; 
5- Coma devagar e sem pressa sentindo a intensidade e o 
sabor; 
6- Afaste toda a sensação de culpa que você possa pensar em 
sentir, apenas ame o seu corpo e o seu prazer,entendendo o 
carinho com que o alimento foi preparaddo. 
 



PASSO 5: 
SABOREIE

Saiba que os doces não precisam ser a única fonte de prazer da 
sua vida, portanto tenha outros hobbies como dançar, ler, assitir 
filmes, viajar, sem que o açúcar precise ser o foco de cada dia. 
 
Reduzir o consumo de doces poderá ajudar a diminuir a glicose 
no sangue, diminuir o acumulo de gordura corporal, conhecer 
novos sabores, ter mais disposição no seu dia. No entanto, nem 
sempre será possível ou necessário cortar esses alimentos da 
sua vida, mas sim entender que você pode estabelecer uma 
relação de PAZ com ele, comendo quando quiser e SEM 
SENTIR CULPA por isso. 
 
Agora vamos aprender algumas receitas facéis para aplicar no 
seu dia? 
 



3 RECEITAS QUE VÃO 
SALVAR SEU DOCE

CAFÉ COM ESPECIARIAS: 
- Café em pó ou solúvel; 
- Canela em pó; 
- Cravo em pó; 
- Anis estrelado. 
 
Para cada colher de sopa de café utilize 1 colher de café de 
especiarias em pó e misture no pó quando for passar o café. 
 
MORANGO ESPECIAL: 
- 8 morangos picados; 
- 20 g de chocolate amargo; 
-20g de leite animal ou vegetal. 
 
Coloque os morangos em uma taça. Derreta o chocolate no 
microondas misture com o leite até ficar homogêneo e cubra os 
morangos.



3 RECEITAS QUE VÃO 
SALVAR SEU DOCE

SORVETE DE MORANGO CREMOSO; 
 
-200 g de morango picados e congelados; 
-2 colheres de sopa cheias de leite em pó 
-50 ml de água. 
 
No liquidificador ou multiprocessador, bata o leite em pó com os 
morangos até ficar cremosos. Sirva em 2 taças.



FINALIZANDO

Para emagrecer ou melhorar sua saúde é preciso ir em busca 
de equilíbrio e com os doces não é diferente. 
 
Deguste um bolo numa tarde chuvosa, aproveite um sorvete em 
um dia quente, coma uma sobremesa no almoço de domingo. 
 
Estabeleça uma relação de paz com a sua comida e seu corpo 
retribuirá com saúde, autoestima e amor próprio. 
 
OS DOCES NÃO MATAM, MAS OS EXCESSOS SIM. 
 
Eu pratico Emagrecimento Sem Restrição. 
 
QUER VIR COMIGO? 
 
CURTA: 
Insta:@ba.nutri 
Face: Bárbara Costa/ Nutricionista 
 
Abraços, 
Bárbara.



E digo mais...

Amigo de verdade compartilha conhecimento! 
 
Convide seus amigos para baixar esse ebook e melhorar sua 
relação com os doces. 
 
Há, não posso deixar de dizer que essas fotos lindas do ebook 
são atribuídas ao Freepik. 
 
Vem com Nutri! ;D


