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Manter a rotina de dieta nas viagens não é uma tarefa das mais fáceis,
pois o fato de sairmos da nossa rotina diária pode ser um gatilho para
deixarmos de lado nossos hábitos saudáveis, no entanto, não é uma
desculpa para viajarmos na dieta também.

O segredo está no planejamento, com um pouco de organização é
perfeitamente possível manter a dieta e aproveitar a viagem com alguns
benefícios extras!

Por isso separamos  algumas dicas simples para você conseguir seguir a
dieta mesmo durante as viagens.
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Quando estiver fazendo o planejamento do local que irá viajar se
atente para alguns fatores como a estrutura do local e tipo de
hospedagem, se será um Hotel, pousada, resort, hotel fazenda ou
hostel. 

Não espere chegar ao destino para pensar o que vai fazer da dieta,
estude a estrutura do local com antecedência, assim você saberá qual
será a melhor estratégia para usar nos dias que ficará por lá.
Alguns modelos de hospedagens disponibilizam cozinha com fogão e
geladeira para que os hospedes possam cozinhar e armazenar suas
refeições, em outros como apartamento, por exemplo, o hospede tem
acesso exclusivo a todos os ambientes do local, o que possibilita
preparar as próprias refeições. 

No caso dos hotéis, alguns deles disponibilizam café da manhã, que
pode sim ter opções saudáveis, como frutas, pão integral, ovo ou
queijo. 

1- ESTUDE O LOCAL DE DESTINO 
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2- CONHEÇA SUA DIETA

Muitas vezes é possível fazer
compras em algum supermercado e
armazenar os alimentos na geladeira
do hotel, nem sempre você irá
encontrar exatamente o mesmo
alimento que consome
rotineiramente, no entanto pode
substituir por outro alimento do
mesmo grupo.

O mesmo conceito vale na hora de
se servir no self-service do hotel.
 

Quando chegar ao seu local de destino,
procure um mercado próximo para
comprar garrafões de água e deixar no
quarto. Além de evitar gastos com
garrafinhas pequenas, visualizar a água
fará com que você beba mais líquido. 
Durante os passeios leve na sua
mochila garrafinhas menores, que você
pode ir reabastecendo com aqueles
galões que já comprou. Isso é
primordial para manter o bom
funcionamento do intestino e não
confundir cede com fome.
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3- MANTENHA A INGESTAO DE ÁGUA



Se for possível leve com você alimentos práticos para transporte e
consumo como castanhas, frutas secas, biscoito de arroz, aveia, atum
enlatado e até suplementos em barra ou pó, isso pode salvar sua dieta
quando a fome aperta evitando que você saia comendo o que achar por
aí.
 

O turismo gastronômico faz parte da experiencia de conhecer lugares
novos, no entanto precisam ser programadas, pensar com antecedência
qual alimento da culinária regional irá provar além de proporcionar uma
experiencia nova vai garantir que não irá sair abrindo exceções cada vez
que ver um alimento novo. 
 

4-TENHA CARTAS NA MANGA 
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5- PROGRAME AS REFEIÇÕES FORA DA DIETA



Algumas formas diferentes de hospedagem atual é se alojar se em casas
de famílias e desfrutar da estrutura da casa inteira.

Isso permite usar a cozinha para preparar suas refeições e posteriormente
a geladeira para armazenar, uma vantagem extra é que os anfitriões
geralmente têm boas dicas dos locais mais baratos para comprar
alimentos e dos mais divertidos para o lazer. 

Também tem a opção de se hospedar em hostel que disponibiliza cozinha
compartilhada nesse caso a dica é faça compras diárias e prepare as
refeições do dia, já aconteceu da minha marmita sumir da geladeira já que
outros hospedes também tem acesso a ela, sorte que eu tinha seguido a
dica 4 desse manual!
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6- ESTEJA ABERTA A NOVAS EXPERIENCIAS 



Passar fim de semana com família ou amigos na casa do sítio ou na praia
também é um tipo de viagem bem comum, nesse caso meu conselho é
leve comida congelada.

Separe algumas horas para preparar as refeições com pelo menos um dia
de antecedência, organize em caixa ou bolsa térmica e pé na estrada 
Isso garante mais tempo disponível de diversão sem ter que se deslocar
para comprar e depois preparar os alimentos e uma chance muito maior
de seguir a dieta à risca.

Também é uma excelente forma de se virar em locais mais remotos longes
de supermercados.
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7- FINS DE SEMANA EM FAMÍLIA 
EM LOCAL PRIVATIVO



Isso mesmo, existem situações que
não tem outra opção a não ser sair da
dieta, alguns locais turísticos como
parques nacionais simplesmente não
aceitam a entrada de alimento algum,
logo a única opção é consumir o que
o local disponibiliza.
E nesse caso “bom appétit!’’, consuma
o que lhe agradar na culinária
regional, sem drama, até porque se
esses momentos representam uma
exceção na sua rotina, não te fará mal
algum!

8- RESERVAR REFEIÇÕES ONDE A
ÚNICA OPÇAO É SAIR DA DIETA

Manter sua rotina de atividade física
além de garantir o gasto energético,
também é uma ótima maneira de
ajudar a manter seus hábitos
alimentares. Isso porque a atividade
física é um habito angular, que é um
hábito que influencia em outros
hábitos, como o da alimentação. 
E ainda liberam hormônios que dão a
sensação de prazer e relaxamento,
assim fica mais difícil você buscar esses
sentimentos na comida.
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9- MANTENHA PRÁTICA DE
ATIVIDADE FÍSICA



Marissol Rios é Health Coach, atleta
profissional de fisiculturismo, formada
em Psicologia, Teologia e Nutrição,
especialista em obesidade e
hipertrofia. Hoje trabalha para ajudar a
inúmeras pessoas na mudança
corporal e melhoria da qualidade de
vida.
Como a maioria das crianças e
adolescentes, Marissol passou a
infância e a juventude no mundo
esportivo – formou-se em ballet ainda
jovem, mas, as duas primeiras
faculdades e as responsabilidades da
vida adulta, a afastaram dos esportes e
a levaram para uma vida sedentária. 

Sobre nós 
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Resultado: engordou mais de 30 quilos. Insatisfeita com o que viu na balança e
no espelho, Marissol decidiu mudar e buscar o equilíbrio entre a mente e o
corpo. Em pouco mais de um ano, com reeducação alimentar e corrida de rua,
ela eliminou os quilos que havia ganhado nos últimos anos.

Com a história de superação e vitórias, Marissol Rios espera servir de
motivação para que outras pessoas mudem o rumo de suas vidas e procurem
ajuda para enfrentar a obesidade, ganhar massa muscular, para levar uma vida
mais saudável ou melhorar o desempenho esportivo.



9

Monica Berrido é estagiária em
nutrição da Marissol Rios, atleta
amadora, graduanda em Nutrição e
aluna de Iniciação Científica em um
projeto de prevenção cardio vascular!

Mônica acredita que a alimentação
saudável é uma parte importante de
uma engrenagem complexa que é o
comportamento humano e através de
bons hábitos alimentares podemos
constituir outros hábitos de vida que
nos permitirão gozar de uma vida
saudável em todos os outros aspectos!
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Simone Berrido é estagiária em 
 Nutrição de Marissol Rios.
Cursa Nutrição e participa de um
projeto de Iniciação científica de
prevenção de risco cardiovascular.
Apaixonada por esportes, pratica 
 musculação, crossfit e LPO, e caminha
para se tornar atleta em uma das
modalidades.
Simone acredita que a Nutrição é uma
ferramenta poderosa na promoção da
saúde física, mental e emocional.
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Fim


