
Dieta Ortomolecular 

O objetivo principal da Dieta Ortomolecular é combinar os alimentos, facilitando a digestão, e 

também equilibrando possíveis carências ou excessos de minerais no organismo, em ordem de 

neutralizar a ação dos radicais livres e, assim, diminuir o ritmo do envelhecimento. 

Sabemos que fatores externos, como estresse, poluição, cigarro, álcool e alimentação errada 

colaboram para a produção exagerada desses radicais livres, que têm como missão "enferrujar" 

as células saudáveis e enfraquecer o sistema imunológico. Seu efeito é visível na falta de 

vitalidade da pele, do cabelo, no cansaço permanente, na agressividade... 

Quando o organismo é abastecido com os alimentos adequados, a resposta orgânica é rápida e 

existe um restabelecimento do equilíbrio vital. Você irá sentir mais energia, uma maior 

resistência às infecções, regularizando o funcionamento do intestino, facilitando a queima de 

gordura e a eliminação de toxinas. 

Café da Manhã:  

Procure ingerir meio copo de água morna em jejum todos os dias. 

OPÇÃO 1  

● 1/2 mamão papaia polvilhado com 1 col. (chá) de linhaça moída  

● 2 torradas integrais pequenas com 1 fatia de blanquet ou peito de peru e 1 fatia fina de queijo 

mussarela  

● 200 ml de Chá Verde (quente ou gelado)  

OPÇÃO 2 

● 200 ml de suco de maçã batido com 1 col. (sopa) de aveia  

● 1 pão árabe pequeno aquecido com 1 fatia média de queijo-de-minas light, 2 fatias finas de 

tomate temperado com orégano e 1 fio de azeite  

● 1 xíc. de chá verde com gotas de limão 

 

Almoço: 

OPÇÃO 1 

● 1 prato de salada de agrião, rúcula, palmito e tomate cereja 

● 2 fatias de frango assado sem pele  

● 1 concha de feijão temperado com salsa e cebolinha  

● 2 col. (sopa) arroz integral  

● 2 col. (sopa) de escarola refogada 

 



OPÇÃO 2  

● 1 prato de salada de almeirão com 6 castanhas-de-caju picadas  

● 1 filé de peixe grelhado com alcaparras 

● 2 col. (sopa) de purê de abóbora com salsinha 

● 2 col. (sopa) de couve-flor no vapor 

 

Jantar: 

Procure evitar o carboidrato simples nessa refeição. 

OPÇÃO 1 

● 1 prato de canja de galinha preparada com cenoura, cheiro-verde e arroz integral e 2 pedaços 

de frango  

● 1 fatia de pão de centeio 

● 6 tomates cereja e 1 palmito fatiado 

OPÇÃO 2 

● 2 conchas de sopa de legumes variados (inhame, cenoura, cebola, brócolis, tomate, alho-poró)  

● 1 sardinha assada ou 1 posta pequena de peixe assado  

● 1 prato de salada de acelga, 1/2 cenoura ralada, milho verde, palmito, salsinha e 3 azeitonas 

pretas 

OPÇÃO 3 

● 2 fatias médias de peito de peru assado  

● 2 col. (sopa) de purê de inhame  

● 3 col. (sopa) de salada de repolho verde cortado fino, 1/2 beterraba, 1 rabanete, 1/2 cenoura 

ralada. 

 

Recomendo também a excelente sopa de arroz do Pai José, publicado pela Sonia Hirsch 

indicada para desintoxicar até a Alma!!! Para quem quiser saber mais deixo o link logo abaixo: 

http://correcotia.com/deixasair/sopadearroz.htm  
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