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A termogénese é o processo através do qual a temperatura corporal aumenta,
devido à ação do metabolismo, o que ativa o dispêndio calórico do organismo.
A principal ação que faz com que o nosso corpo aumente de temperatura para
conseguir este efeito é a atividade física. Praticar atividade física regularmente,
juntamente com uma alimentação equilibrada, é a chave para manter ou perder
peso de forma saudável e progressiva. Certos alimentos, devido às suas propriedades,
atuam como elevadores da temperatura corporal e levam o nosso metabolismo a
funcionar mais depressa na altura de os digerir, o que aumenta a queima de calorias
em relação a uma digestão normal. 
Estes alimentos contêm normalmente compostos como a capsaicina, a efedrina ou
a cafeína que não só facilitam a queima de gorduras, como ajudam a reduzir
consideravelmente o nível de colesterol.
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O cinamaldeído, um óleo essencial que
existe na canela, apresenta um efeito
termogénico. Além disso, a canela é
uma especiaria que ajuda a regular os
níveis de açúcar no sangue.
Pode adicionar esta especiaria em frutas,
bebidas quentes (café ou chá/infusões), 
iogurtes e cereais de pequeno-almoço.

Canela

O gengibre contem capsaicina, o que
aumenta a produção de calor no
organismo, aumentando a sudorese.
Este processo aumenta o gasto calórico
em mais de 10%.  O gengibre pode ser
consumido de diversas formas: cru, em
marinadas para temperar carnes e
peixes, em sopas de legumes e chá,
quando misturado com outras ervas.

Gengibre



A cafeína de origem natural, apresenta um efeito termogénico no organismo,
uma vez que pode aumentar a produção de calor.

Café

O chá verde e o matcha contêm dois
fitoquímicos importantes: as catequinas
que estimulam a termogénese e a
oxidação de gordura e a cafeína que é
reconhecida pelas suas propriedades
termogénicas.
Uma análise de seis estudos concluiu que
tomar uma combinação de extrato
de chá verde e cafeína ajuda a queimar
16%mais gordura do que um placebo.

Chá Verde

A ingestão de água gelada também
apresenta um efeito termogénico,
uma vez que o corpo necessita de
gastar mais energia para manter a
temperatura corporal constante.
No entanto, a ingestão de água gelada
não deve ocorrer durante as refeições,
pois pode comprometer a digestão.

Água Gelada



A cafeína de origem natural, apresenta um efeito termogénico no organismo,
uma vez que pode aumentar a produção de calor.

Café

Também a pimenta possui capsaicina.
Possui, além disso piperina, cuja função
é estimular os recetores do sistema
nervoso e bloquear a formação de novas
células de gordura. A sua absorção é
ainda melhor se a combinamos com
outras especiarias como o caril ou a
curcuma. Estudos demonstram um
aumento do gasto energético
imediatamente após uma refeição
com pimenta, bem como uma
redução do apetite. 
Pode ser adicionada em saladas
e pratos quentes como tempero.

Pimenta

A cafeína de origem natural, apresenta
um efeito termogénico no organismo,
uma vez que pode aumentar
a produção de calor.

Café
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