
 
 



Lista de compras para quem deseja emagrecer 

no desafio emagrecer em 60 Dias. 
 

 

Veja aqui uma lista de compras completa para quem está fazendo o desafio com o objetivo de 

emagrecimento, 

aprenda a se alimentar de forma saudável. 
 

 

 

Para emagrecer é necessário mudar algumas atitudes na vida e uma delas começa no supermercado. O 

ideal na hora de emagrecer é começar pela reeducação alimentar, por isso hoje vamos especificar 

uma lista de compras para quem deseja emagrecer . 
É importante focar nesse momento em substituir os maus hábitos alimentares por comidas mais              

naturais, orgânicas e que vão oferecer mais nutrientes e vitaminas ao seu organismo, assim              
você emagrece com saúde. 

 
 

Dicas para montar a sua lista de compras! 

O primeiro conselho na hora das compras é jamais ir ao supermercado com fome, isso pode fazer você 
comprar alimentos por impulso e alimentos que vão fazer você fugir da sua dieta e objetivo. 

 
Outro conselho é se permitir a experimentar alimentos e pratos que você nunca comeu ou nunca teve 
interesse. Não se esquece que esse é o momento de mudar de vida e ter novos hábitos. 

 
Uma dica importante é se segurar e evitar passar em sessões que você sabe que vai ser difícil resistir, como 
doces e comidas prontas congeladas. 

 

Lista de compras para quem deseja emagrecer 

(EMAGRECER EM 60) 
 

Proteínas 
 

● Frango (peito de frango sem pele e sem osso/ filé de frango/ cubos de peito de frango) 
● Peru/ peito de peru 

● Filé mignon ou algum outro bife de boi da parte magra e sem gordura 

● Carne de porco magra/ file mignon suíno 

● Ovos 



● Peixe branco fresco (pode ser tilápia) 

● Postas de bacalhau 

● Sardinha 

● Atum (se optar pelo atum enlatado, prefira aquele conservado em água) 

● Cogumelo 

 

Frutas 

● Frutas vermelhas (morango, mirtilo, framboesa, cereja) 

● Abacaxi 

● Maçã 

● Limão 

● Banana 

● Abacate 

● Pêssego 

● Mamão 

● Melão 

● Melancia 

● Laranja 

● Acerola 

● Ameixa 
 
 

Legumes e verduras 

● Batata doce 

● Berinjela 

● Abobrinha 

● Abóbora madura 

● Vagem 

● Cenoura 

● Pepino 



● Pimentão vermelho 

● Pimentão amarelo 

● Couve flor 
● Brócolis 

● Acelga 

● Alface 

● Tomate 

● Cebola 

● Cebolinha 

● Salsinha 

● Alho poró 

● Alho 

● Rúcula 

● Repolho roxo 

● Rabanete 

● Milho 

● Aspargos 
 

Massa e Cereais 

● Pão integral 

● Torrada integral 

● Macarrão integral 

● Arroz integral 

● Cereais integrais 

● Barra de cereal 

● Aveia 

● Chia 

● Linhaça dourada 

● Cacau em pó 
 

 
 



Laticínios 

● Leite desnatado 
● Iogurte desnatado e light 

● Queijo branco 

● Ricota 

● Creme de ricota light 

● Cream cheese light 

● Requeijão light 
 

Condimentos e temperos 

● Azeite extra virgem 

● Vinagre balsâmico 
● Ervas finas 

● Ervas aromáticas frescas (manjericão, orégano, sálvia, alecrim) 

● Tomate pelado em conserva 

● Molho para saladas light 

● Maionese light 

 

Doces 

● Manteiga de amendoim 
● Mel 

● Sorvete de fruta natural e light 

 

Snacks 

● Nozes 
● Castanha do Pará 

● Frutos secos (damasco/figo/goji berry) 

● Granola 

● Milho para pipoca 

 

 
 



Bebidas 

● Água com gás 

● Chá verde/ chá de hibisco/ chá de canela/ chá de gengibre/ chá de cavalinha 

● Café 

 
 

A lista acima é uma completa lista de compras para quem deseja emagrecer para 60 dias. 
 

É importante ressaltar que o emagrecimento pode ser potencializado junto com uma rotina de 
exercícios físicos, principalmente os do desafio, para queimar gorduras e acelerar o 
metabolismo. 

 

Com a lista que indicamos aqui hoje, além de perder peso você estará também adquirindo 
hábitos alimentares muito mais saudáveis e o resultado você verá no final dos 60 dias. 

 

Gostaram das dicas de hoje? 
 
 

Bora preparar suas compras para iniciar o Desafio com tudo!!! 
 
 

 
 
 
 

CLIQUE AQUI  
E CONHEÇA O COMPOSTO NATURAL CONSIDERADO A BARIÁTRICA SEM NATURAL E SEM BISTURI. 

https://app.monetizze.com.br/r/BQX914820

