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Introdução
As principais enfermidades crônicas são enfarte cardíaco (neste grupo está incluído o AVC),
câncer, diabetes tipo 2 (doença adquirida), pressão alta e obesidade. Estas doenças se
desenvolvem lentamente no correr dos anos e antigamente se apresentavam somente na idade
avançada. Atualmente elas já se apresentam cada vez mais precocemente. Estas doenças têm suas
principais causas num mau estilo de vida. O fator hereditário tem nestes casos uma influência menor.
Herdamos a tendência para certas enfermidades, mas será o estilo de vida que irá determinar se a
doença vai se desenvolver.
O conjunto dos fatores de risco para as doenças acima mencionadas é em primeira linha uma
alimentação errada, falta de atividade física, fumo e alcoolismo (veja mais abaixo).
Apesar de o objetivo principal desta apostila ser a alimentação, a importância de uma atividade
física regular tem que ser ressaltada! O estilo de vida moderno com transportes automotivos tem
reduzido significativamente as atividades ao ar livre. Um passeio diário de no mínimo 30 minutos se
mostrará muito útil para todas as pessoas, inclusive em qualquer idade. Neste caso não fará muita
diferença se o passeio acontece de manhã ou à noite. Não precisa ser necessariamente um “jogging”,
mas no mínimo de tal forma que a respiração, o pulso e as diversas extremidades e articulações sejam
ativados.
De todos os fatores que levam ao desenvolvimento de doenças
crônicas, é na atividade física e na alimentação em que mais se
cometem falhas e em que as correções poderão ser feitas com a
maior facilidade. Ninguém fará alguma objeção ao fato de que
precisamos fazer mais atividade física, mas quando se trata de
modificar a alimentação, facilmente surgirão conflitos entre tradições
culturais, pontos de vista pessoais, interesses econômicos e
conhecimentos científicos.
As considerações do capítulo presente estão basicamente
fundamentadas num informe de um grupo de especialistas da
Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre “Dieta, Nutrição e a
Prevenção de Doenças Crônicas” publicado em 1990 e um informe
de seguimento de uma consulta unida de especialistas da OMS e
FAO1 doze anos depois. Na sessão inaugural o Doutor Hu Ching-Li, representante da OMS, disse: “A
quantidade e o tipo de alimentos ingeridos são importantes fatores determinantes da saúde do
homem.”
Algumas páginas mais adiante lemos que “uma quantidade de doenças crônicas podem ser
prevenidas em grande maneira mediante mudanças no estilo de vida, entre as quais a alimentação
joga um papel decisivo.” (Diet, Nutrition, and the Prevention of Chronic Diseases, OMS, 1990, p. 39)
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Food and Agriculture Organization of the United Nations.
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A. Bases científicas
Alimentação e doenças crônicas
As principais causas de mortalidade nos países desenvolvidos são doenças do sistema
cardiocirculatório e câncer. Ambas juntas são responsáveis por aproximadamente 75% de todas as
causas de mortes. Não existe muita diferença entre os países desenvolvidos, como se pode ver nos
gráficos abaixo, e como os fatores de risco destas doenças basicamente são os mesmos, podem ser
analisados ou estudados em conjunto.

Em primeiro lugar observou-se que “nos países em desenvolvimento, já são evidentes as
percepções inadequadas do público acerca do que constitui uma dieta melhor... com conteúdo
elevado de gorduras, açúcar e sal.” (Diet, Nutrition, and the Prevention of Chronic Diseases, OMS,
1990, p. 15) Ao mesmo tempo, os fatores de risco para doenças cardiovasculares e câncer estão
precisamente relacionados com tal alimentação:
• excesso de gorduras
• demasiado açúcar
• insuficientes carboidratos complexos
• fumar cigarros
(Diet, Nutrition, and the Prevention of Chronic Diseases, OMS, 1990, p. 11, 56)
Eles também observaram que “essas enfermidades crônicas [doenças cardiovasculares, câncer,
hipertensão, diabetes] são em parte manifestações dos excessos e desequilíbrios dos nutrientes na
dieta «próspera» e, por conseguinte, são em princípio evitáveis em grande medida.” (Id, p. 14)
Em contraposição, “numerosos dados clínicos e epidemiológicos indicam que uma ingestão
elevada de alimentos de origem vegetal e carboidratos complexos se vincula com um menor risco de
várias doenças crônicas, especialmente a cardiopatia coronária, certos tipos de câncer, hipertensão e
diabetes.” (Id, p. 99)
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Conseqüentemente, “em vários países da Europa Ocidental e América do Norte tem havido
contínuas campanhas de educação que intencionam mudar os hábitos alimentares do público. ... Por
desgraça, amiúde se emprega o argumento de que as opiniões médicas estão divididas e de que as
políticas são ambíguas para inibir a mudança, apesar da notável consistência dos conceitos
expressados por grupos de especialistas durante vários decênios.” (Id, p. 129)

Carne é necessária para se obter músculos fortes?
É um erro pensar que seja necessário o consumo de alimentos de origem animal para se poder
obter força muscular. Somente um bom treinamento e exercício podem promover alterações
musculares. (Journal of the American Dietetic Association. März 2009. 109(3);509-527)

Existem muitos exemplos de atletas e campeões mundiais, que usam alimentação exclusivamente
vegana. Acima apenas algumas fotos de Andreas Cahling (esquerda), Jutta Müller (centro) e Carl
Lewis (direita).

Proteína – de onde? Sem produtos de origem animal?
Muitas pessoas têm medo de que uma alimentação vegetariana total (vegana) não contenha
suficiente proteína. No entanto, os especialistas da OMS afirmam que “os requerimentos de proteínas
nas crianças e nos adultos se alcançam sem dificuldade com uma dieta variada, baseada
principalmente em cereais e leguminosas. ... As ingestões elevadas de proteína podem ter efeitos
nocivos ao estimular perdas excessivas do cálcio do organismo e, quiçá, acelerar a diminuição da
função renal vinculada com a idade.” (Diet, Nutrition, and the Prevention of Chronic Diseases, OMS,
1990, p. 90)
“Embora a maioria das dietas vegetarianas alcancem ou excedam as recomendações diárias de
proteínas, podem proporcionar menos proteínas que as dietas não vegetarianas. Esta ingestão menor
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de proteínas pode estar associada a uma melhor retenção de cálcio nos vegetarianos e à melhoria da
função renal em indivíduos com insuficiência renal prévia. Além disso, a menor ingestão de proteínas
pode resultar numa ingestão menor de gorduras com as suas inerentes vantagens, porque alimentos
muito ricos em proteína são habitualmente também ricos em gordura.” (Journal of American Dietetic
Association, 1993; 93:1317-1319)
Em outras palavras, poderíamos dizer que a alimentação vegetariana não é deficiente em
proteína. É a alimentação com carne que provê excesso de proteína. Mas, que dizer sobre a
qualidade da proteína vegetal? Aprendemos na escola que a proteína animal é de alta qualidade e que
as proteínas vegetais não têm todos os aminoácidos. Plantas diferentes contêm proteínas diferentes.
Por isto o vegetariano deve ter variedade em sua alimentação. “Se estabeleceu progressivamente que,
mesmo em dietas totalmente vegetarianas que incluem uma diversidade de alimentos, as fontes de
proteínas vegetais tendiam a complementarem-se umas com outras na provisão de aminoácidos.”
(Diet, Nutrition, and the Prevention of Chronic Diseases, OMS, 1990, p. 19)
“Fontes de proteína unicamente vegetais podem proporcionar quantidades adequadas de
aminoácidos essenciais e não essenciais, desde que as fontes de proteínas vegetais sejam
razoavelmente variadas e que a ingestão calórica seja suficiente para suprir as necessidades
energéticas. Cereais integrais, legumes, verduras, sementes e nozes, todas contêm aminoácidos
essenciais e não essenciais. Não é necessária a combinação judiciosa destes alimentos numa mesma
refeição, como se recomendava antes, para completar as proteínas..” (Journal of American Dietetic
Association, 1993; 93:1317-1319)
As recomendações da OMS para uma alimentação saudável dirigem-se a todos os grupos
étnicos, igualmente a ricos e pobres. Após haverem considerado todas as circunstâncias e fatos
científicos, os especialistas da OMS chegaram à seguinte conclusão: “As metas de nutrientes indicam
que as necessidades de saúde da população se satisfazem melhor mediante uma dieta baixa em
gorduras, com um conteúdo elevado de carboidratos, rica em alimentos amiláceos (por exemplo,
cereais, tubérculos e leguminosas) e que inclua uma ingestão considerável de hortaliças e frutas.”
(Diet, Nutrition, and the Prevention of Chronic Diseases, OMS, 1990, p. 158)
Damos-nos conta que uma alimentação baseada inteiramente em plantas é a única que provê
proteínas na quantidade e proporções corretas; baixo conteúdo de gorduras, mas da melhor qualidade
e livre de colesterol e gorduras trans; abundantes carboidratos complexos com fibras; assim como
fito-químicos, vitaminas e minerais.

Ferro
Muita gente tem medo de que uma alimentação totalmente vegetariana (vegana) não contenha
suficiente ferro. Contudo, os especialistas da OMS afirmam: “O ferro provido pelas dietas
vegetarianas pode estar todo em forma inorgânica quando não se consomem alimentos de origem
animal; ... No entanto, a absorção de ferro inorgânico é intensificada pelo consumo simultâneo de
vitamina C, abundante na maioria dos alimentos de origem vegetal.” (Diet, Nutrition, and the
Prevention of Chronic Diseases, OMS, 1990, p. 100) Portanto, não há o que temer!

Cálcio
Quase todas as pessoas adultas e idosas e no mundo ocidental estão hoje em dia preocupadas
com a osteoporose. Qual é o motivo? As revistas populares trazem grandes artigos sobre a prevenção
da osteoporose e fazem propaganda para aumentar o consumo de suplementos de cálcio e de leite.
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Apesar de tudo isto a osteoporose está aumentando em freqüência. Contudo, existem alguns fatos
inequívocos que deveriam ser considerados.
Quais são os fatores que contribuem para a osteoporose? Os especialistas da
OMS mencionam vários fatores envolvidos no metabolismo do cálcio:






diminuição de estrogênio
imobilidade
fumar
álcool
[insuficiente] ingestão de cálcio

Os especialistas afirmam que “não é em absoluto seguro que a ingestão de cálcio
seja o fator chave que determina a densidade óssea e a perda óssea na vida adulta. É sabido que as
dietas com um conteúdo elevado de proteínas e de sal, por exemplo, aumentam a perda óssea.” (Diet,
Nutrition, and the Prevention of Chronic Diseases, OMS, 1990, p. 82)
A falta de exercício físico é um dos importantes fatores de risco e mais e mais enfatizado. Mas,
você já ouviu que fumar e beber álcool promovem a osteoporose? Este fato é tabu. E quanto à
alimentação com muita proteína?

Metabolismo do Cálcio
Efeito da ingestão de proteína sobre a perda de cálcio
com ingestão diária de 1400 mg (1,4 g) de cálcio

48 g proteína /dia

95 g proteína /dia

142 g proteína /dia

40
Cálcio mg

Linkswiler fez um experimento sobre o
metabolismo do cálcio comparando 3 grupos de
pessoas. Todos eles receberam 1400mg de cálcio por
dia, mas o seu consumo de proteína era diferente. O
grupo que consumiu apenas 48 g de proteína/dia
demonstrou um balanço de cálcio positivo, enquanto
os grupos que consumiram mais proteína
demonstraram uma perda de cálcio proporcional à sua
ingestão de proteína. (Linkswiler HM, Proteininduced hypercalciuria, Fed Proc 1981 Jul; 40 (9):
2429-2433)
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Um alto consumo de proteína também aumenta o risco de ter cálculos renais.
“O paradoxo (que as taxas de fratura de fêmur são mais altas nos países desenvolvidos onde a
ingestão de cálcio é maior, do que nos países em desenvolvimento onde a ingestão de cálcio é mais
baixa) claramente exige uma explicação. Até hoje, os dados acumulados indicam que o efeito
adverso da proteína, em particular a proteína animal (mas não a vegetal), sobrepuja o efeito positivo
da ingestão de cálcio no balance do cálcio.” (Diet, Nutrition, and the Prevention of Chronic Diseases,
OMS, 2003, p. 131).
Enquanto nos EUA e na Alemanha é sugerida uma ingestão mínima diária de 1000mg de cálcio, a
Organização Mundial de Saúde sugere menos do que a metade disto (450mg/dia). Mulheres gestantes
e que estão amamentando necessitam um pouco mais.
Resumindo, podemos afirmar que uma alimentação vegetariana contém suficiente cálcio, mesmo
sem derivados de leite.

Gordura e Colesterol
Para a compreensão desta seção pressupomos um conhecimento básico sobre gorduras.
Limitaremos nossas explicações a alguns fatos relacionados com doenças crônicas.
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RISCO DE ENFARTE CARDÍACO
Incidentes por 1000 habitantes

Está bem documentado que níveis altos de
colesterol no sangue representam um fator de risco
para a doença coronária. Os valores de 200 mg%
(5,1 mmol/l), usualmente considerados como
“normais”, são demasiado altos. Idealmente o nível
de colesterol sérico deveria estar em 150 mg%
(3,8 mmol/l) ou menos. Isto pode soar assustador
porque muito poucas pessoas em sociedades
ocidentais têm valores tão baixos.

< 200
200-219 220-239 240-259
260 >
Quando pesquisas mostraram que um alto
Níveis de colesterol no sangue (mg%)
consumo de gorduras saturadas, principalmente de W. Kannel, "Cholesterol in the Prediction of Atherosclerotic Disease", Ann Intern Med 90 (1979):85
origem animal, tendiam a elevar os níveis de
colesterol sérico, iniciou-se um movimento em direção ao consumo de gorduras poliinsaturadas,
como se encontram no óleo de milho, girassol e outros, porque estes tendem a diminuir o nível de
colesterol no sangue. No entanto, deve-se tomar cuidado porque os óleos poliinsaturados, incluindo
os ácidos gordurosos ômega-3, não são muito estáveis. Por isto convém armazená-las em garrafas
escuras e em lugar escuro. Logo apareceu a margarina para substituir a manteiga. Contudo, o assunto
relacionado com as gorduras não é tão simples. Pessoas com níveis altos de colesterol deveriam antes
de tudo evitar todas as gorduras animais (manteiga, carne, queijo) porque o colesterol encontra-se
SOMENTE em produtos animais. Depois disto, deveriam reduzir o consumo total de gorduras. Na
cozinha ocidental típica o consumo total de gordura é demasiado alto.

Convêm reduzir ao mínimo o esquentar e fritar gorduras, especialmente óleos poliinsaturados,
porque o calor pode produzir gorduras trans e outras substâncias prejudiciais. Esta é uma razão pela
qual os óleos prensados a frio são melhores que os extraídos com calor. Quando os azeites ou
gorduras fazem fumaça ao aquecer, isto é sinal de que já estão liberando substâncias tóxicas. O óleo
de coco e de amendoim são os mais estáveis ao calor. As cebolas ou pimentão ou quaisquer outros
alimentos também podem ser refogados em água.
Os ácidos graxos trans não existem na natureza; são o resultado de processamento artificial.
“Comidas rápidas, salgadinhos, biscoitos, e outros alimentos preparados comercialmente tem alto
conteúdo de gorduras e podem conter até 50 por cento gorduras trans. De maneira geral, os
consumidores estão comendo mais gorduras contendo gorduras trans que nunca antes e os estão
comendo na forma de alimentos industrializados.” (Sizer & Whitney, Nutrition - Concepts and
Controversies, p. 166)
As gorduras trans tendem a elevar o colesterol-LDL (“mal colesterol”) e diminuir o colesterolHDL (“bom colesterol”). Em vez de atuar como os ácidos graxos cis naturais, os ácidos graxos trans
competem com eles e os bloqueiam. Há consenso de que as gorduras trans aumentam o risco tanto de
doenças cardiovasculares como de câncer. Hoje em dia, os rótulos têm que mostrar a quantidade de
gorduras trans contidas em alimentos industrializados.
Nesta altura também devemos mencionar os ácidos graxos ômega-3 e ômega-6. Estes ácidos
gordurosos essenciais não são novos. Estão presentes na linhaça, nozes, feijão soja, sementes e outros
alimentos vegetais. Atualmente tem-se melhor conhecimento a respeito de seu mecanismo de ação na
saúde e doença. Os peixes obtêm o ácido -linolênico (ALA) das algas e o transformam em seu
corpo em ácido eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosahexaenoico (DHA) que são fisiologicamente
mais ativos. Os pesquisadores crêem que a ingestão ideal de ômega-6 não deveria ser maior que 4-5
vezes a ingestão de ômega-3. A mídia e a indústria aproveitaram estas “novas descobertas” e agora
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encorajam maior consumo de peixe ou de suplementos de óleo de peixe. Contudo, “os consumidores
de óleo de peixe deveriam estar conscientes da possível presença de metais pesados, particularmente
mercúrio, chumbo, níquel, arsênico e cádmio, e contaminantes lipossolúveis como os PCBs [bifenilos
policlorinados] e dioxinas que podem acumular-se na cadeia alimentar.” (US Food and Drug
Administration, www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/NEW01115.html )
Não é necessário recorrer a peixes ou suplementos de óleo de peixe para obter suficiente
quantidade de ácidos graxos essenciais na proporção correta. A semente de linhaça (Linum
usitatissimum) e seus óleos são talvez a fonte vegetal mais disponível de ômega-3. O óleo de linhaça
contém aprox. 55% ácido α-linolênico (ALA) na proporção de 3 vezes mais ômega-3 que ômega-6.
Contudo, devemos estar conscientes de que o óleo de linhaça fica rançoso rapidamente, devendo
sempre ser preparado fresco e utilizado no transcurso de três semanas.
Uma maneira simples e prática consiste em moer as sementes de linhaça (1 colher de sopa) num
pequeno moedor de café justamente antes de comer e espalhar este pó sobre o cereal do desjejum ou
sobre os alimentos no almoço. Existe abundante ômega-3 nas nozes, feijão soja e verduras de folhas
escuras. Quem não tiver um moedor de café, poderá triturar uma porção maior de linhaça em um
liquidificador e conservá-la em vidro bem tampado, protegido da luz e do contato com oxigênio, e
em refrigerador, e consumir em até no máximo 3 semanas.
Para concluir esta seção vale a pena prestar atenção aos conselhos de Ellen G. White:
“Quando devidamente preparadas, as azeitonas, como as nozes, substituem a manteiga e as
comidas de carne. O azeite, comido na oliva, é muito preferível à gordura animal. Atua como
laxativo. Seu uso se verificará benéfico aos tuberculosos, sendo também medicinal para um estômago
inflamado, irritado.” (A Ciência do Bom Viver, p. 298)

Carboidratos (açúcar, amido e fibras)
O nome já identifica que se trata de uma composição de carbono e água, numa composição de
cadeias de átomos de diversos tamanhos e arranjo. Até os combustíveis para motores, como gasolina,
óleo diesel, álcool e gás propano fazem parte deste grupo.
Na alimentação é importante distinguir entre carboidratos simples e complexos. Os simples são
os diferentes tipos de açúcar como açúcar da uva (glucose), açúcar das frutas (levulose), açúcar do
leite, e outros. O açúcar comum é composto por uma combinação química de glucose e levulose,
mas continua sendo considerado açúcar simples. Mel é composto por uma mistura (não combinação)
de glucose e levulose e por isso não necessita de ser previamente digerido (desmembrado), sendo
absorvido imediatamente.
Os carboidratos complexos são compostos por uma longa cadeia de centenas de moléculas de
glucose. A este grupo pertence principalmente o amido, celulose, bem como glicogênio (que é uma
forma de reserva de glucose nos músculos e no fígado). Amido e celulose tem uma função muito
importante na alimentação. Ambos são encontrados exclusivamente nas plantas. Amido necessita ser
digerido e finalmente fornece de forma gradativa unidades de glucose. Este fato é importante por
manter equilibrado o nível de açúcar no sangue ao contrário dos açúcares simples que aumentam
rapidamente o nível de açúcar no sangue, o que provoca uma liberação de insulina, a qual por sua vez
irá reduzir drasticamente o nível do açúcar no sangue, provocando uma sensação de fome.
Alimentos ricos em amido (por ex.: batatas, batata-doce, mandioca, diversos tipos de cereais,
massas, arroz, entre outros) fornecem a energia de forma mais lenta e constante. Isto diminui o desejo
8

de comer algo entre as refeições. Portanto uma alimentação saudável deveria ser composta na maior
parte por estes tipos de alimento.
Os seres humanos não conseguem digerir a celulose, no entanto, a celulose promove uma boa
atividade do intestino e apresenta diversos efeitos positivos para a saúde. Os carboidratos complexos
tem uma função muito importante no controle de diabetes.

Calorias
Caloria, do lat. calor, é a medida para as unidades de componentes de energia dos alimentos.
Quando se fala de calorias na alimentação, refere-se na verdade a kilocalorias (kcal). No entanto esta
unidade de medida foi substituída por outra unidade de medida que é o joule (1 kcal = 4,1868 kJ)
Desde 1° de janeiro de 2010 na União Europeia o valor de caloria de um alimento deve ser indicado
em kJ/100 g, podendo-se ainda acrescentar o valor em kcal.
Conforme o tamanho e atividade, o corpo necessita uma determinada quantidade mínima de
energia. O valor diário recomendado para adultos varia dependendo de sexo e idade. Em média este
valor fica em cerca de 8-13 MJ (2000-3000 kilocalorias), enquanto esportistas ativos podem
necessitar até o dobro.
Carboidratos e proteínas fornecem 17,2 kJ/g (4,1 kcal/g) e gorduras 36,9 kJ/g (8,8 kcal/g).
A expressão “calorias vazias” refere-se a alimentos com muitas calorias (açúcar simples e/ou
gordura), mas sem outros nutrientes importantes como proteína, vitaminas, minerais, fitoquímicos,
celulose. Estas “calorias vazias” fornecem energia sem nutrir de forma equilibrada o organismo. A
conseqüência disto é que logo a pessoa se sente satisfeita, mas esta sensação não dura muito, e
frequentemente gera um aumento de peso, porque as calorias em excesso serão armazenadas na
forma de tecido adiposo.
Quando o organismo tem calorias em excesso, ele as guarda em tecido adiposo, e para evitar isto,
tem surgido uma onda de métodos, tabelas e softwares (apps para celulares) para calcular as calorias
dos alimentos e as necessidades diárias, assim como seu consumo (p. ex.: por caminhadas ou outros
exercícios). Devido a isso, para algumas pessoas, a escolha e preparo dos alimentos acaba tornandose uma tortura e para outros, quase uma religião. No entanto, isto não precisa ser assim. Com regras
básicas e fáceis pode-se controlar e manter em limites normais o consumo de calorias e não há
necessidade de levar uma vida com medo.
Portanto, se mantivermos no controle as principais fontes de energia – doces e gorduras, não é
necessário se preocupar muito. A pirâmide dos alimentos (na última página) demonstra isto de forma
bem simples. Vale lembrar que na alimentação não falamos apenas de valores de energia, mas
também de uma proporção equilibrada de proteínas, gorduras, carboidratos, fibras, vitaminas e
minerais, produtos vegetais secundários (fito-químicos) e água. Todos estes também podem ser
encontrados na pirâmide alimentar. (Veja mais detalhes nos respectivos capítulos).

Vitaminas, Minerais
Vitaminas e minerais não fornecem energia, mas são indispensáveis para a formação das células
e para as diversas funções do metabolismo! Por isso são chamados de substâncias reguladoras ou
protetoras. Apesar de podermos encontrar algumas vitaminas lipossolúveis (A, K, D) em produtos de
origem animal (carne, ovos, leite, queijo), a grande fonte de vitaminas (ou pró-vitaminas) bem como
os antioxidantes protetores, está nas plantas. Portanto não é necessário um complemento de produtos
de origem animal. Apenas a vitamina B12 torna-se uma exceção.
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A questão da Vitamina B12
A vitamina B12 ou cianocobalamina é quimicamente a mais
complexa de todas as vitaminas. Ela é importante para o
funcionamento normal do cérebro e sistema nervoso e para a formação
do sangue. A vitamina B12 é produzida por bactérias; não se encontra
nas plantas, exceto como contaminação. “Produtos fermentados de
soja, como miso e tempeh, shiitake (cogumelos secos) e algas, como
espirulina e nori praticamente não contêm vitamina B12. Enquanto estes
alimentos são vendidos nas lojas de produtos naturais como sendo
excelentes fontes de B12 e são usados amplamente pela comunidade
Cyanocobalamin
macrobiótica, na realidade, eles contêm nada ou quase nada B12. Ao
contrário, eles contêm análogos de B12 que não são ativos e que podem mesmo bloquear a absorção
da verdadeira vitamina B12.” (W. Craig, Nutrition and Wellness, p. 218).
Para ser absorvida, a vitamina B12 precisa combinar-se primeiramente com o fator intrínseco que
é uma proteína produzida pelas células parietais do estômago. Então é absorvida no intestino
delgado. O intestino grosso do ser humano também tem bactérias que produzem vitamina B12, mas
isto já fica além do lugar de absorção. Pacientes com atrofia da mucosa gástrica ou com ressecção
total do estômago precisam de injeções intramusculares de vitamina B12.
A necessidade de vitamina B12 é muito pequena, menos de 1 micrograma (g) por dia. A
recomendação é de 2 g/dia. Sendo que não existe uma fonte confiável de B12 em alimentos vegetais,
os veganos deveriam suprir suas necessidades seja de alimentos fortificados com B12 ou tomar
regularmente um suplemento de vitamina B12. Isto é especialmente importante para mulheres
gestantes ou lactantes. É interessante notar, que nem todos os veganos têm deficiência de vitamina
B12. Os vegetarianos absolutos (veganos) deveriam manter analise periódica de seu nível de vitamina
B12 no sangue.

Fito-químicos
Como o nome já diz, são substâncias que ocorrem apenas no mundo vegetal. Supõem-se que
existam centenas ou até milhares de fito-químicos diferentes, que recentemente estão sendo mais
pesquisados. Os fito-químicos são responsáveis principalmente pelas cores e aromas dos vegetais.
Também atuam de muitas formas diferentes sobre o metabolismo e tem função protetora contra
câncer e outras doenças. Devido a sua grande variedade torna-se necessário que a alimentação seja
bastante variada em frutas, verduras, cereais e nozes, o que também irá favorecer o fornecimento
equilibrado das diferentes vitaminas, minerais, bem como das diversas proteínas, carboidratos e
gorduras.

Água, bebidas
Água pura é o líquido mais natural e próprio para o corpo humano. A água
é necessária para a boa fluidez do sangue, e como parte do líquido intracelular
nos tecidos. Água também é base dos diversos sucos digestivos e hormônios e
indispensável para as funções renais e das glândulas sudoríparas.
Quanta água deveríamos tomar? Isto depende do tamanho do corpo, bem
como de sua atividade e das estações do ano; conforme a intensidade da
transpiração. Pode-se usar uma média de 6 copos diários. Em geral toma-se
menos água do que o necessário, e não em excesso. Esperar pela sensação de
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sede não é confiável, pois ela costuma chegar atrasada na maioria das vezes. Um método simples
para saber se estamos necessitando tomar água é o de comparar a cor da urina com a tabela acima.
Quando a cor da urina estiver conforme as faixas 1, 2 ou 3, então estaremos suficientemente
hidratados. Mas se a cor da urina estiver abaixo da linha VERMELHA, estaremos desidratados:
PRECISAMOS TOMAR MAIS ÁGUA!
Atenção: Muitas embalagens de produtos alimentícios
contém Bisphenol A (BPA). Entre estes estão latas de conservas e
garrafas de bebidas. De acordo com avaliações de departamentos
do meio-ambiente bem como da NGO Chemtrust, novos estudos
indicam que existe uma relação entre diabetes, problemas
circulatórios, falta de libido e obesidade com um nível elevado de
BPA no sangue. (http://de.wikipedia.org/wiki/Bisphenol_A). Na
compra de água mineral ou bebidas (em garrafas de materiais sintéticos) deve-se sempre observar
que no rótulo esteja indicado “livre de BPA”. Isto também se aplica às garrafas usadas para levar
água para as caminhadas. A ilustração ao lado mostra algumas garrafas livres de BPA.
Sucos de frutas e verduras contem muitos minerais, vitaminas, fito-químicos e açúcares
simples, mas o que lhes falta são as fibras, que igualmente são muito importantes. Por isso os sucos
não devem ser tomados entre as refeições, pois eles necessitam ser digeridos, e
por tanto iriam atrapalhar a digestão da refeição que está justamente em
andamento.
Bebidas industrializadas, que contém apenas uma pequena parcela de fruta,
porém alta quantidade de açúcar ou adoçantes e aromatizantes artificiais
deveriam ser totalmente evitadas.

Álcool, cerveja e vinho tinto
O consumo de álcool muitas vezes não é levado a sério, porque se fala que „vinho tinto é bom
para o coração”. No entanto os fatos científicos demonstram um quadro bem diferente. Além dos
efeitos prejudiciais sobre o cérebro - muitas vezes seguido de violências e comportamentos imorais –
o consumo de álcool ainda tem outros efeitos nocivos sobre diversos órgãos do corpo.
A OMS identificou beber álcool como um dos 10 principais riscos para a carga global de
doenças. (WHO Press release, 28 de março de 2007, www.iarc.fr/ENG/Press_Releases/pr175a.htm)
Referente aos seus efeitos sobre o sistema imunológico, “o álcool deveria ser considerado como
uma droga imunossupressora de efeitos a longo alcance.” (MacGregor, RR, “Alcohol and Immuno
Defense”, JAMA, Set 19, 1986, vol. 256, no. 11) Não poderia haver uma afirmação mais forte para
expressar seus efeitos negativos sobre a saúde, além de muitas outras desvantagens bem conhecidas.
Concernente aos seus possíveis benefícios para o coração, a
Organização Mundial da Saúde chegou finalmente à seguinte conclusão:
“Mesmo sendo que o consumo regular baixo a moderado de álcool tenha
efeito protetor contra a doença coronária, os outros riscos cardiovasculares
e para a saúde associados com o álcool não favorecem uma recomendação
geral para o seu uso.” (Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic
Diseases, OMS, 2003, p. 90).
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“Sabe-se há muito tempo que beber álcool causa cânceres da cavidade oral, faringe, laringe,
esôfago, e fígado. A adição de câncer do seio e câncer colo-retal a esta lista – dois dos cânceres mais
comuns mundialmente – indica que a carga de câncer atribuível ao consumo do álcool é maior do que
se pensava previamente. A evidência científica que relaciona beber álcool com um risco aumentado
de câncer continua crescendo, assim como aumenta a contribuição de beber álcool à carga global de
câncer. A associação clara com um risco aumentado de câncer do seio, mesmo com níveis moderados
de beber álcool, constitui uma grande preocupação, particularmente em vista da modificação dos
padrões de beber das mulheres em muitos países.” (www.iarc.fr/ENG/Press_Releases/pr175a.html
Agência Internacional da OMS para a Pesquisa do Câncer, 28 março 2007. Veja
www.genomics.unc.edu/articles/rusyn_who_assessment.htm )
O efeito farmacológico do álcool é a depressão do sistema nervoso em todas as circunstâncias.
Não é utilizado como anestésico geral devido à margem muito estreita entre a ação farmacológica e a
toxicidade.
Como o álcool é tóxico e ataca as células, ele é utilizado na medicina como produto para
desinfecção de uso externo e para matar bactérias. Por isso não faz sentido ingeri-lo na forma diluída.
Neste contexto fala-se muitas vezes em “uso moderado”. No entanto, a verdadeira moderação está
em não usar o que é prejudicial e usar judiciosamente o que é bom para a saúde. Portanto o único
caminho seguro é a total abstinência de bebidas alcoólicas.

Café e bebidas cafeinadas
O café é uma das bebidas mais comuns. Devido ao fato de causar
dependência, muitas pessoas que tomam café dizem que “precisam dele”
para poder funcionar. A cafeína está presente em muitas bebidas como
café, chá preto, cacau, mate, guaraná, bebidas de cola, refrigerantes, energy
drinks, etc.
“O efeito imediato da cafeína é a estimulação do sistema nervoso central, do coração, do tubo
digestivo e dos rins. Ao excitar o cérebro produz uma sensação ilusória de energia e bem-estar sem
prover relaxamento ou descanso, nem aumentar a força muscular. O cérebro é estimulado a um fluxo
mais rápido de pensamento até que a excitação acaba, então seguem a depressão e fadiga.” (M
Hardinge, A Philosophy of Health, p. 132)
“Enquanto comumente se crê que o café aumenta a agudeza mental
e acelera o rendimento motor, na realidade ele afeta a habilidade motora
adversamente quando se requer coordenação muscular delicada e
velocidade correta.” (Goodman & Gilman, The Pharmacological Basis
of Therapeutics, 1970, p. 358-368)
“Isto é ilustrado precisamente mediante o efeito da cafeína sobre a
habilidade das aranhas de construir teias geometricamente desenhadas.
Em vez de um círculo bonito, a teia cafeinada é uma distorção grosseira
daquilo que deveria ser.” (Witt, Reed, Peakall, A Spider’s Web, p. 6061)
O problema principal com o café não é a estimulação do cérebro
em si, mas seus muitos outros efeitos indesejados sobre a doença
coronária, pressão arterial, secreção gástrica, e níveis sanguíneos de
glicose e colesterol. Ele também tem sido associado, pelo menos como
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potencializador, com cânceres da bexiga e do pâncreas. Em doses altas pode conduzir a desordens
psiquiátricas de ansiedade e do sono.
“Consumida em grandes quantidades e especialmente por períodos longos de tempo, a cafeína
pode conduzir a uma condição conhecida como ‘cafeinismo’. O cafeinismo usualmente combina a
‘dependência à cafeína’ com um amplo espectro de condições físicas e mentais desagradáveis que
incluem nervosismo, irritabilidade, ansiedade, tremores, sacudidas musculares (hiperreflexia),
insônia, dores de cabeça, alcalose respiratória e palpitações do coração. Além disso, porque a cafeína
aumenta a produção de ácido gástrico, seu alto consumo com o tempo, pode conduzir a úlceras
pépticas, esofagite erosiva e refluxo gastroesofágico. No entanto, sendo que ambos, o café regular e o
descafeinado, estimulam a mucosa gástrica e a secreção de ácido gástrico, a cafeína provavelmente
não é o único componente responsável no café.” (http://en.wikipedia.org/wiki/Caffeine)

Câncer e alimentação
Existe alguma relação entre câncer e alimentação?A alimentação pode reduzir os riscos de
câncer? Abaixo seguem algumas declarações de autoridades na área científica.
“As hortaliças e as frutas são uma rica fonte de uma quantidade de nutrientes. ... Existe
consistência nos dados que indicam que as hortaliças e as frutas desempenham um papel protetor
para prevenir o aparecimento do câncer.“ (Diet, Nutrition, and the Prevention of Chronic Diseases,
WHO, 1990, p. 98)
O diretor do Departamento de Prevenção e Controle do Câncer do
Instituto Nacional do Câncer dos EUA concluiu: “Um número maior de
estudos mostrou que uma dieta rica em frutas e verduras tem um efeito
protetor contra o câncer. Pessoas com um alto consumo de frutas e
verduras têm a metade do risco que as pessoas com baixo consumo.”
(Better Nutrition, Maio 1994, p. 20)
O Dr. Colin Campbell, professor emérito da Universidade Cornell,
observou em experimentos animais que níveis altos de proteína na dieta
promoviam o desenvolvimento de cânceres, especialmente a caseína, que
é a proteína principal do leite de vaca. Ele podia desencadear o
crescimento do câncer ao dar mais que 10% de proteína no alimento. O
crescimento do câncer parava quando reduzia a proteína a 5%. A proteína vegetal não promovia o
crescimento de câncer mesmo administrada em níveis altos. (The China Study, 2003, p. 43-67).
“Há evidência convincente de que as pessoas que fazem um esforço decidido de mudar seu modo
de comer e viver podem reduzir sua probabilidade de adoecer de câncer assim como de outras
doenças crônicas.” (Jeffrey R. Prince, AICR Vice Presidente para Educação, 13 Novembro, 2007).

B. Refeições
A tradição é de três refeições ao dia: desjejum, almoço e jantar. O objetivo das refeições é repor
as substâncias gastas dos tecidos e fornecer energia para as atividades do dia. Neste sentido,
atendendo ao aspecto fisiológico, o correto é fazer do desjejum a refeição mais importante e do jantar
a mais leve. De manhã cedo os órgãos digestivos estão bem descansados e prontos para iniciar o seu
trabalho.
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Infelizmente esta seqüência foi invertida devido ao estilo de vida moderno. As pessoas acordam
tarde e precisam ir cedo para o trabalho. Portanto não há tempo para um desjejum correto. Toma-se
rapidamente uma xícara de café para acordar, come-se ainda uma fatia de pão com marmelada (que
contém muito açúcar simples) e corre-se porta afora. Após duas ou três horas é lógico que apareça a
sensação de fome, a qual se acalma com uma refeição intermediária. Quando chega a hora do
almoço, o estomago ainda está um pouco cheio e come-se pouco. Naturalmente torna-se necessária
uma pequena pausa para o café da tarde, e à noite finalmente tem-se o tempo e humor para um farto
jantar, e depois a pessoa vai dormir tarde e com um estomago sobrecarregado. Esta seqüência não é
absolutamente fisiológica, porque os órgãos digestivos necessitam de uma pausa para descansar após
o seu trabalho. Além do mais, a digestão é um processo químico, que é interrompido quando recebe
novos alimentos no meio de seu processo. O ideal é que haja um intervalo de 5-6 horas entre as
refeições. Muitas pessoas sentem-se ainda melhores fazendo apenas duas refeições ao dia, sendo o
desjejum e um almoço tarde.
Algumas pessoas dizem que não conseguem esperar até a próxima refeição, sem fazer um
pequeno lanche intermediário. Na maioria das vezes isto ocorre quando o desjejum não foi
suficientemente nutritivo. Então dizem: “mas eu não tenho fome de manhã”. A razão disto é o jantar
pesado e tarde. Então, na manhã seguinte, os órgãos digestivos não estão devidamente descansados
como deveriam. Quando aconselhamos a estas pessoas a fazer uma reforma em sua maneira de se
alimentar, elas tentam um dia e já estão decepcionadas, porque não sentiram imediatamente um bemestar e desanimam. Nosso corpo está acostumado a um determinado ritmo e necessita de vários dias
para se reprogramar. Precisa-se estar consciente de que pode haver algum incômodo nesta fase de
reprogramação, quando o organismo ainda pedir o lanche intermediário a que ele estava acostumado.
Neste caso a paciência e perseverança se mostrarão recompensadoras!
Outra moda que surgiu nos últimos anos consiste em fazer pequenas refeições de três em três
horas. Dizem que isto ajudaria a combater a obesidade (ou ajudar a perder peso) e manter o nível de
açúcar no sangue mais estável. Isto soa bem, no entanto não corresponde ao método fisiológico de
funcionamento de nosso aparelho digestivo, como acabamos de explicar acima. O aparelho digestivo
necessita de uma pausa para se recuperar. No entanto, é necessário ressaltar que o ritmo de três, ou
até mesmo duas refeições diárias (com longos intervalos sem qualquer lanche intermediário) somente
irá funcionar, e este é o segredo, quando as refeições forem integrais e vegetarianas, ricas em
carboidratos complexos (calorias e fibras)!

C. Princípios básicos
Existem muitos bons livros de receitas saborosas que eu gostaria de recomendar. No entanto,
quem não quer ficar muito tempo na cozinha, pode também preparar pratos saborosos e nutritivos
com alguns princípios básicos e criatividade. Ou, como o Dr. John Scharffenberg, Professor
aposentado em Ciência da Nutrição da Universidade de Loma Linda, na Califórnia, expressou uma
vez em uma de nossas viagens para palestras: “Eu gostaria de ter um curso de culinária sem receitas.”
No capítulo a seguir pretendo atender a este pedido!
Antes porém, desejo chamar a atenção a alguns detalhes práticos. Ao fazer a mudança para uma
alimentação sem carne, é frequente sentir-se inicialmente cansado e fraco. Muitos consideram isto
como prova de que necessitam alimentação com carne e temem carecer de alguma coisa. No entanto,
a razão é que os alimentos à base de carne e muito condimentados têm efeito estimulante.
Ao mudar para uma alimentação vegetariana e consumir mais carboidratos e fibras, produz-se
também uma modificação da flora intestinal (bactérias próprias do intestino). Isto requer alguns dias
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de tempo. Durante este período é frequente observar uma maior produção de gases incômodos. Isto
se pode remediar facilmente tomando uma colher de carvão medicinal diluído em um copo de água,
três ou quatro vezes ao dia (segundo a necessidade). Ou chá de erva doce.

Combinação dos alimentos - o que combina e o que não combina
Existem diversas tabelas de combinação de alimentos, algumas vezes fundamentadas em
filosofias sem bases científicas. As recomendações a seguir não devem ser consideradas com
precisão absolutamente matemática, mas se comprovaram benéficas na prática:
1. Não é necessário ter todos os nutrientes numa mesma refeição. Eles podem ser
complementados nas refeições seguintes.
2. Em geral as refeições apresentam uma variedade muito grande, o que dificulta o processo da
digestão e muitas vezes levam à fermentação. Por outro lado, as refeições não devem ser
sempre iguais, porém devem ter bastante variação. Isto irá favorecer a complementação dos
nutrientes e tornará a refeição um prazer.
3. Deve-se evitar misturar derivados de leite com açúcar porque levam à fermentação. Muitas
vezes ainda se acrescentam ovos, como em bolos e tortas e outras sobremesas. Esta
combinação (ovos, leite e açúcar) não é recomendada.
4. Frutas e verduras deveriam ser consumidas de preferência em refeições distintas (separadas).
O hábito de comer sobremesas pode estragar uma boa refeição e muitas vezes leva a comer
em excesso.
5. Algumas vezes faz-se a pergunta, se pepinos, tomates, pimentão e outros são considerados
frutas ou verduras. Sobre isto existem divergências. Botanicamente são considerados frutos,
no entanto não crescem em árvores ou arbustos, mas sim em plantas rasteiras, como outras
verduras. Quem quer ser extremamente correto, poderá fazer uma refeição com tomates e/ou
pepino e outra com salada de alface. Certamente não estará errado. Por outro lado não está
errado temperar a salada com limão, pois ele fornece vitamina C, que favorece a absorção do
ferro contido nas plantas.
6. Como diferentes plantas contém diferentes proteínas, a seguintes combinações podem
favorecer uma complementação favorável dos aminoácidos: Arroz e feijão, milho e feijão,
cereais e nozes, e muitas outras.

Sugestões para refeições:
1. Desjejum: Um desjejum completo deve ser composto por cereais, frutas frescas e nozes. De
preferência deve haver uma variação diária, para não comer todos os dias os mesmos
alimentos. Para isto não existe uma norma pré-definida. Cada um pode escolher como melhor
lhe agrada.
a) Opções de cereais: Pão integral, cereais bem cozidos, mingau de aveia, mingau de
milho, quinoa, arroz, trigo sarraceno, entre outros.
b) Sobre o cereal cozido pode-se colocar uma colher de sopa de farinha de linhaça por
pessoa, de preferência recém-moída. Esta é uma excelente fonte de Omega-3.
c) Opções de frutas: Há variedades quase ilimitadas! No entanto, aconselha-se a não
misturar muitas frutas numa só refeição. Duas ou três variedades numa refeição
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podem ser bem aproveitadas. Também se podem acrescentar uvas passas ou outras
frutas secas aos cereais, o que atende e substitui a necessidade de açúcar ou mel!
d) Nozes: Aqui também há uma grande variedade à disposição: amêndoas, amendoim,
castanha-do-Pará, caju, noz pecan, etc. As nozes também podem ser trituradas frescas
e espalhadas sobre os cereais. Um tipo de noz para cada refeição, e variando sempre
nas refeições.
e) Patês, etc.: Recomenda-se creme de nozes (amêndoas, amendoim, etc.). No entanto
alguns destes cremes contêm bastante açúcar, o que não é tão bom. Existem muitos
outros patês e cremes que podem ser passados no pão, mas nem são tão necessários e
ademais são caros. Aqui também se aplica a regra: “Quanto mais simples, melhor!”
Você irá perceber que com o tempo seu cardápio ficará cada vez mais simples e
saboroso. Creme de abacate no pão é uma boa opção.
f) É muito comum usar geleias ou marmeladas doces ou mel para passar no pão. Estas,
no entanto, são formas de açúcar simples, que deveriam ser reduzidos ao mínimo.
Também é possível se acostumar a não comer tantos doces, sem ter que sofrer muito.
g) Bebidas: Quem tomar seus dois copos de água antes do desjejum, provavelmente não
sentirá necessidade de mais bebidas ao desjejum. Café deveria ser evitado em todo
caso. Pode-se usar algum tipo de leite vegetal (de arroz, soja, aveia, nozes, etc.) para
comer junto com granola ou mingau de cereais. Estes podem ser comprados prontos
ou preparados em casa. Deve-se ressaltar que estas bebidas não são substitutos do leite
(a não ser que tenham sido enriquecidas com cálcio e vitamina B12) e por isso
deveriam ser chamadas preferencialmente de “bebidas” e não “leite”.
h) Pode-se também tomar sucos de frutas ou mesmo “smoothies” para o desjejum. Eles
são nutritivos e combinam bem com os cereais. (“Smoothies” são os sucos tipo
“vitaminas” batidos em liquidificador).
i) Algumas pessoas têm o hábito de tomar chá de frutas ou ervas. Não há qualquer
objeção, a não ser o uso de açúcar ou adoçantes (que não é aconselhado), junto com
estes chás. Outro problema é que o consumo de muito líquido à refeição retarda o
processo digestivo porque o líquido terá que ser absorvido primeiro para garantir a
correta concentração dos sucos digestivos.
2. Almoço: O almoço é a segunda refeição do dia (para alguns é também a última) e deveria por
isso também ser completa. Como já se consumiu frutas, cereais e nozes ao desjejum, restam
para o almoço as saladas cruas, verduras cruas e cozidas, feculentos (batatas, mandioca ou
aipim, etc.) e leguminosos (qualquer tipo de feijões, ervilhas, lentilhas, etc.). Lembrando que
também devem ser variados diariamente.
3. Jantar: O jantar – se houver – deveria ser leve, simples e de fácil digestão. Pão torrado e
alguma fruta ou uma bebida quente são de fácil preparo e não sobrecarregam o sistema
digestivo, o que promoverá um sono reparador e tranqüilo.

16

Qual é a influência do ambiente sobre a digestão?
Nosso sistema nervoso autônomo (que regula os processos vegetativos) é formado por duas
partes de funções opostas: o simpático (trabalho muscular, stress, agitação) e o parassimpático
(digestão, função renal, restauração).
Durante um forte trabalho muscular ou stress o corpo fica sob a atuação de dois importantes
hormônios: adrenalina e cortisol. Diz-se que o corpo “está pronto para a batalha ou para a fuga”.
Nesta condição as funções digestivas e renais encontram-se bloqueadas. Por isso as refeições
deveriam ser tomadas num ambiente agradável e livre de stress. Não na pressa. Bons cozinheiros
sabem que as cores, a apresentação dos alimentos, flores e também uma música suave promovem
uma boa digestão.

E depois – uma soneca ou um passeio?
Após uma refeição farta (grande volume e geralmente muita gordura) a pessoa fica “cansada” e
sente necessidade de um pequeno repouso (soneca). Normalmente isto não deveria ser assim. As
pesquisas neste sentido indicam claramente que uma refeição moderada é mais saudável e melhora a
qualidade de vida e favorece a longevidade. Fundamentalmente um breve passeio após a refeição
favorece uma boa digestão.

D. Dicas práticas
A cozinha vegetariana basicamente não é complicada e também não é dispendiosa. Os fatores de
risco para doenças crônicas (arteriosclerose, câncer, diabetes, hipertensão e obesidade) advindos da
dieta, são: o consumo de carnes, excesso de gorduras, excesso de açúcares simples, excesso de sal e
falta de carboidratos complexos (amido e celulose).
A solução está em evitar totalmente, na medida do possível, a ingestão de qualquer tipo de
carnes, reduzir o uso de leite e ovos (e somente de animais sadios, o que muitas vezes é difícil
constatar), reduzir o consumo de gorduras (especialmente as de origem animal), evitar as frituras,
reduzir o consumo de sal e açúcar, e por outro lado, aumentar o consumo de frutas, verduras, cereais
integrais, leguminosos, nozes e castanhas.
Quem gosta de cozinhar, poderá inventar inúmeros pratos saborosos e saudáveis. Para os
iniciantes daremos aqui algumas dicas importantes.
Você irá descobrir que se pode cozinhar ou assar sem azeite, e que assim mesmo os alimentos
ficam saborosos! Também cebola e alho podem ser brevemente refogados na panela sem azeite,
somente com um pouco de água.
Para uma refeição ser saborosa e nutritiva, ela não necessita ter um preparo muito complicado e
demorado. Uma verdura cozida no vapor, e temperada com sal, azeite de olivas, limão, cebola e/ou
alho, cheiro-verde, fica muito saborosa, sendo de fácil preparo. O mesmo se dá com uma batatinha
inglesa, ou batata-doce, cozidos no vapor e temperados a seguir. Este tipo de preparo mantém o sabor
natural dos alimentos e também mantém muito mais de suas propriedades nutritivas. O segredo é:
quanto mais simples, melhor!

Como se cozinha arroz integral?
Muitas pessoas costumam refogar o arroz branco (refinado) em azeite antes de levá-lo a
cozinhar, para que fique bem soltinho após o cozimento. Por um lado isto não é necessário e por
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outro, deseja-se reduzir a gordura frita. Além do mais, ele necessitará muito mais tempo para o
cozimento. Portanto, segue abaixo uma nova receita:


Para o arroz integral são necessárias 3 partes de água para uma parte de arroz (para o arroz
branco usa-se 2 partes de água e uma de arroz). Dependendo da qualidade ou marca do arroz,
pode ser necessário mais água.



Se desejar, pode-se acrescentar logo sal e temperos a gosto. No entanto, quando se acrescenta
o sal logo desde o início do cozimento, o arroz demora mais para cozinhar. (Podem-se fazer
muitas experiências e agradar a qualquer gosto).



O tempo de cozimento para o arroz integral é de aproximadamente 30 minutos, e para o arroz
branco 20 minutos, em fogo baixo. (Então a água estará no nível da superfície do arroz).



Agora, a parte importante: Coloca-se a panela bem tampada, numa
caixa de isopor ou enrola-se a panela em um ou mais cobertores bem
grossos. O processo de cozimento irá continuar pela manutenção do
calor, e o arroz irá crescer até consumir toda a água. O arroz não
queima, não gruda na panela e fica bem soltinho. Como a panela
com o arroz deverá ficar no mínimo por uns 30 minutos enrolada ou
na caixa de isopor, tem-se que começar a cozinhá-lo com bastante
antecedência ao almoço, para que esteja pronto para servir na hora
certa. Pode-se deixar a panela no calor até a hora da refeição, e servir
ainda quentinho! Experimente!

Cozinhar verduras ou batatas no vapor
Existem várias maneiras de se cozinhar alimentos no vapor. O
mais simples é a cestinha que serve em qualquer panela (veja foto
ao lado), ou a panela com furinhos. Com esta cestinha pode-se
também cozinhar na panela de pressão, sendo que para verduras e
legumes o tempo de cozimento na panela de pressão é bem
reduzido. As verduras não devem ser cozidas até quase
desmanchar!!! Deveriam ficar ainda um pouco crocantes!
A água do cozimento das verduras (em vapor) não deve ser
desprezada, porém utilizada para outros pratos ou tomada como
bebida.
Estas verduras assim cozidas podem ser temperadas no prato
com sal e azeite a gosto, ou mesmo temperadas antes de servir,
conforme o gosto. Servir acompanhadas de arroz, batatinhas, macarrão, etc.
Quando as verduras são cozidas no vapor e temperadas depois, nos
acostumamos novamente ao sabor original destes alimentos, que se perde
ao serem fritados ou muito preparados! As receitas complicadas escondem
o sabor natural dos alimentos. Quanto mais natural, tanto melhor! Há
economia de tempo de preparo e economia de produtos de limpeza. As
frutas frescas e cruas tem sabor muito melhor que o suco, pudim ou outras
receitas altamente “refinadas” que escondem os sabores naturais. Quando
estamos conscientes do que é melhor, então também iremos desejar fazer o
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melhor. Pode-se acostumar sem problemas ao mais natural e o desejo de comer carne logo
desaparecerá!

E. CONSELHOS PARA UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL
Os conselhos a seguir são simples, fáceis de executar e não é necessário ter conhecimentos
científicos ou calcular calorias. Podem ser adaptados a qualquer situação individual. No entanto a sua
execução requer força de vontade e persistência, o que se mostrará altamente recompensador!
Entre todos os fatores que influenciam nossa saúde e nosso bem-estar, destacamos os seguintes:
a. Alimentação integral e saudável.
b. Suficiente exercício diário.
c. Abstenção de bebidas, alimentos ou hábitos prejudiciais à saúde.
d. Um espírito alegre e confiança em Deus, com a consciência livre de sentimentos de
culpa.
1.

Coma devagar e mastigue bem, isto facilitará o processo digestivo.

2.

Procure tomar as refeições na medida do possível sempre nos mesmos horários.

3.

Não coma entre as refeições, nem mesmo uma fruta. Não tome sucos entre as refeições. Somente
água.

4.

Entre cada refeição deve haver um intervalo de no mínimo 5 a 6 horas. Muitas pessoas,
especialmente as que trabalham muito tempo sentadas, se sentiriam melhor com apenas duas
refeições diárias, ou seja: desjejum e almoço.

5.

O desjejum deve ser a principal refeição do dia.

6.

O jantar, caso necessário, deve ser “leve”, com frutas e cereais (pão) e deveria ser ingerido se
possível 4 horas antes de a pessoa ir se deitar.

7.

Evite comer demais e muita variedade em uma mesma refeição. É melhor levantar-se da mesa
sem sentir-se “cheio”.

8.

Após a refeição faça um pequeno passeio, isto favorece a digestão.

9.

Evite grandes esforços físicos ou mentais imediatamente antes ou depois das refeições.

10. Evite consumir alimentos ou bebidas muito quentes ou muito geladas. Elas sobrecarregam o
estômago de forma desnecessária.
11. Evite bebidas às refeições, pois isto dilui os sucos gástricos. Pode ser tolerado meio copo de água
ou suco.
12. Beba água até 15 minutos antes da refeição ou cerca de duas horas após a refeição. No total
aconselha-se tomar 6 a 8 copos de água por dia. Usualmente toma-se insuficiente água.
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13. A hora da refeição deve ser alegre e calma, não com stress ou tensão. (Isto irá beneficiar toda a
família.)
14. Em caso de algum mal-estar no estômago, recomenda-se um breve jejum de uma ou duas
refeições. Tomar água é permitido e benéfico.
15. Procure seguir estes conselhos mesmo durante as férias ou em viagem.
16. Para não prejudicar a digestão, evite comer frutas e verduras numa mesma refeição. Açúcar, leite
e ovos não combinam bem.
17. Uma alimentação equilibrada e saudável deve constar basicamente de:
a.

Abundantes frutas e verduras (não na mesma refeição).

b.

Abundantes fibras (frutas, verduras, cereais integrais, feijões, milho, lentilhas, etc.).

c.

Pouca gordura e colesterol. Portanto isto significa pouca manteiga, queijo, ovos, e se
possível nenhuma carne (especialmente nenhuma carne de porco). Uma alimentação ovolacto-vegetariana é totalmente suficiente, até para trabalhadores de serviços pesados,
esportistas, crianças em fase de crescimento ou gestantes. Com o tempo poderá até
prescindir do leite e dos ovos.

d.

O mínimo possível de alimentos refinados (açúcar, trigo branco). Devido ao seu teor de
vitaminas e elementos raros, o mel é melhor do que o açúcar, porém deve ser consumido
moderadamente, pois se comporta no organismo de forma muito semelhante ao açúcar.

18. Evite: álcool, tabaco, café, bebidas de cola, Soft-Drinks (refrigerantes em geral).
19. Tente fazer diariamente, ou no mínimo três a quatro vezes por semana, um exercício físico ao ar
livre. O mais simples é fazer uma caminhada de 3-4 km. Em casos de hipertensão, diabetes, alto
nível de colesterol, e outros, é importante manter um controle médico regularmente.
20. Evite auto-medicação (especialmente antibióticos, calmantes, analgésicos, laxantes, etc.).
21. Somente use medicamentos quando for extremamente necessário, e somente sob orientação
médica.
22. Não gaste muito tempo diante da tela da televisão. Evite assistir programas que destacam
criminalidade, brutalidades e imoralidades.
23. Leia livros edificantes e mantenha boas amizades.
24. Pense nas coisas boas da vida, fale bem do seu próximo e ajude aos necessitados.
25. Confie em Deus e tenha o hábito de orar diariamente.
-o-0-o
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F. Endereços que podem ser úteis
1) www.portalnatural.com.br
2) Guia vegano.com.br: http://guiavegano.com.br/vegan/
3) http://www.elisabiazzi.com.br/
4) CEVISA- Centro Médico de Vida Saudável: www.Cevisa.org.br
Estrada Municipal Pr. Walter Boger, KM 1,5
Engenheiro Coelho, SP
Contatos
0xx(19) 3858-5900
relacionamentos@cevisa.org.br
5.

Clinica Adventista Vida Natural: www.vidanatural.org.br
Chácara Paraíso, lotes 88 a 91. Estrada dos Venâncios, S/N.
São Roque, SP
Telefones:
0xx(11) 4711-3800
0xx(11) 4711-3803
E-mail: informa@vidanatural.org.br

6) Tudo para vegetarianos: http://www.tudoparavegetarianos.com.br/
7) Quebra-cabeça produtos veganos: http://www.quebracabecaveg.com.br/inicio/
8) Menu vegano: https://www.google.com.br/search?q=menuvegano&ie=utf-8&oe=utf8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefoxa&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=FiZhU9fbFMai8wf-5IDwAQ
9) Dr. Silmar Cristo: https://www.google.com.br/search?q=silmarcristo&ie=utf-8&oe=utf8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefoxa&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=eCthU5OOFMii8wfzi4GAAg
10) Novo Tempo/Vida e Saúde: http://novotempo.com/vidaesaude/
11) Dr. João Vaz: http://terceiroanjo.com/?s=joao+vaz

G. Literatura adicional
1.

Ellen G. White, A Ciência do Bom Viver,

2.

Ellen G. White , Conselhos sobre o Regime Alimentar,

3.

Eunice Leme Vidal, Sabor da Saúde,

4.

Dr. Silmar Cristo, Saúde e Longevidade em 12 Passos,

5.

Dr. Jochen Hawlitschek, Doenças do Estilo de Vida,

6.

Revista Vida e Saúde, Casa Publicadora Brasileira
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