
D i e t a  e  e x e r c i c i o  f í s i c o
r e c o m e n d a b l e  d u r a n t e
u n h a  s e m a n a



¿Non sabes cómo
empezar a vivir un estilo

de vida saudable?

AQUI TES UNHA SERIE DE
RECOMENDACIÓNS QUE
CHE PODEN AXUDAR A
COMER MÁIS SÁ .



LUNS
 ALMORZO: pan integral con tomate e

aguacate + infusión

MEDIAMAÑÁ: un plátano

COMIDA: merluza ao forno con

verduras e patatas + mazá

MERENDA: iogur cun puñado de noces

CEA: crema de calabacín e zanahoria



MARTES
 ALMORZO: un bol de mandarina e kiwi + bebida de

avena
MEDIAMAÑÁ: iogur natural con arándanos
COMIDA: lomo de porco á plancha con patata
panadera + peza de froita
MERENDA: tostada con crema de cacahuete e
plátano
CEA: ensalada de tomates, xudías moradas e queixo
cottage con anchoas



MIÉRCOLES
 ALMORZO: leite semidesnatada con cacao

puro + pan integral con queixo fresco
MEDIAMAÑÁ: bol de frutas: pera, laranxa e
kiwi.
COMIDA: espaguetis con verduras e
anaquiños de polo + froita de tempada
MERENDA: iogur natural con froitos
vermellos
CEA: ovos revoltos con gulas, setas e gambas



XOVES
 ALMORZO: porridge de avena con iogur

natural, plátano e canela
MEDIAMAÑÁ: iogur sabor fresa sin azúcares
añadidos nin edulcorantes
COMIDA: solomillo de tenreira asado con
verduras + peza de froita
MERENDA: compota de mazá
CEA: calabacíns recheos de atún

https://www.centrallecheraasturiana.es/productos/yogures/


VENRES
 ALMORZO: leite semidesnatada con

granola casera e arándanos
MEDIAMAÑÁ: froita de tempada
COMIDA: salmón a plancha con patata
cocida + iogur natural con fresas
MERENDA: froitos secos
CEA: mini pizzas de berenxena ou
calabacín



SÁBADO
 ALMORZO: tosta integral de tomate +

zume de laranxa

MEDIAMAÑÁ: bol de piña, kiwi e mazá

COMIDA: salteado de brócoli e quinoa

+ iogur natural 

MERENDA: tostada con crema de

cacahuete e plátano

CEA: lubina ao forno con verduras



DOMINGO
 ALMORZO: bizcoito casero de noces con

anaquiños de chocolate negro

MEDIAMAÑÁ: froita de tempada

COMIDA: pavo á plancha con puré de patata +

iogur natural con fresas

MERENDA: mazá asada con canela e froitos secos

CEA: ensalada de pasta integral con tomate,

pepinillo e pementos.



E dunha vez que xa
comezaches a mellorar
no ámbito da nutrición,

cal é o seguinte paso?

O SEGUINTE PASO, É
COMPLEMENTAR A
ALIMENTACIÓN CO
EXERCICIO FÍSICO



A OMS (Organización Mundial da Saúde) define a actividade física como calquera
movemento corporal producido polos músculos esqueléticos, co conseguinte
consumo de enerxía.

As actividades físicas máis comúns son camiñar, montar en bicicleta e practicar
deportes (tanto individual como colectivamente).

Demostrouse que a actividade física regular axuda a previr e controlar as
enfermidades non transmisibles, como as enfermidades cardíacas ou a
diabetes. Tamén axuda a previr a hipertensión, a manter un peso corporal
saudable e pode mellorar a saúde mental, a calidade de vida e o benestar.

EXERCICIO FÍSICO
 



¿Qué nivel de actividade física é a recomendada?
 

As recomendacións da OMS proporcionan información detallada en canto aos
diferentes grupos de idade e os grupos de poboación específicos sobre o nivel
de actividade física.

No meu caso en concreto, son unha rapaza de 16 anos, polo que estou dentro
do grupo dos nenos e adolescentes de 5 a 17 anos. As recomendacións son as
seguintes:

deberían dedicar unha media de 60 minutos ao día a actividades físicas
moderadas a intensas, principalmente  aeróbicas, ao longo da semana
deberían incorporar actividades  aeróbicas intensas, así como aquelas que
fortalecen os músculos e os ósos, polo menos tres días á semana;
deberían limitar o tempo dedicado a actividades sedentarias; por exemplo, o
tempo de lecer que pasan fronte a unha pantalla.



PLAN  DE  ADESTRAMENTO SEMANAL

LUNS: entrenamento de baloncesto. Duración: unha hora e media

MARTES: natación. Duración: unha hora

MÉRCORES: entrenamento de baloncesto + ximnasio. Duración: unha hora

cada actividade.

XOVES: salir a camiñar ou a correr / realizar exercicios aeróbicos na casa.

Duración: non máis de unha hora

VENRES: entrenamento de baloncesto. Duración: unha hora e media.

SÁBADO E DOMINGO: un dos dous días, xogarás un partido de baloncesto.

De media, ten unha duración de 1 hora e media. O outro día, descansarás.
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