
Alimentação adequada para uma vida saudável e plena 

 Os alimentos são utilizados para reconstituir nosso corpo diariamente. Por meio do corpo, 

pensamos, agimos, vivemos; portanto, é desejável que funcione plenamente. Para conseguir esse 

objetivo devemos nos alimentar corretamente, seguindo uma dieta apropriada. Devemos ter em 

conta que uma dieta correta proporciona um corpo mais saudável e produz menos toxinas. A 

partir desse benefício, obtém-se melhor rendimento dos sistemas circulatório, linfático, 

respiratório e digestório, produzindo uma atividade estável em todas as células de nosso 

organismo e, portanto, levando o indivíduo à estabilidade emocional e à ativação das funções 

cerebrais, como consequência da redução de toxinas no metabolismo.  

Além de produzir menos toxinas, uma dieta apropriada provê o organismo com proteínas, 

lipídios, carboidratos, vitaminas, sais minerais e outros compostos necessários para se levar 

uma vida equilibrada nos planos físico e mental.  

Não devemos considerar a dieta como o único fator de purificação e equilíbrio físico e mental, 

se não como um dos mais importantes, pois ela deve ser acompanhada de outras práticas que 

também ajudam o desenvolvimento. Entre elas encontram-se as posturas de Yoga, a meditação, 

o jejum, a prática da moralidade etc.  

Ananda Marga propõe àquele que quer evoluir física, mental e espiritualmente uma dieta que 

classifica os alimentos em três categorias, segundo os efeitos que produz:  

a) alimentos bons para a mente e para o corpo: alimentação constituída de vegetais (verduras, 

hortaliças), cereais, frutas e produtos lácteos;  

b) alimentos bons para o corpo e nocivos para a mente, ou vice-versa: infusões como chá-da-

índia, café, mate, chocolate, ingestão de remédios sem receita médica ou sem real necessidade;  

c) alimentos e substâncias prejudiciais para a mente, mas que podem, em alguns casos, ser "bons 

para o corpo". São os alimentos ou substâncias que deveríamos evitar para conseguir nosso 

objetivo de purificação: bebidas alcoólicas, fumo, ovos, carnes vermelhas e brancas, alho, 

drogas, cebola e cogumelos. 

Algumas das enfermidades mais comuns de nossa civilização são produzidas, entre outras 

causas, pelos alimentos que ingerimos diariamente Além da classificação acima, também 

devemos levar em conta o índice de contaminação, decomposição e industrialização dos 

alimentos, para conhecer seu verdadeiro valor alimentício.  

Está cientificamente comprovado que as pessoas que ingerem predominantemente alimentos da 

categoria "c", e também aquelas que estão expostas à contaminação ambiental, ao estresse 

emocional e a outros mal-estares físicos e psíquicos comuns em nossos dias, são as mais 

predispostas às seguintes enfermidades: câncer de cólon e reto, enfermidades do coração, 

divertículos no cólon (pequenos nódulos formados nas paredes intestinais), apendicite, 

hemorroidas, flebites e os consequentes coágulos de sangue nos pulmões, obesidade, 

instabilidade emocional, alcoolismo, toxicomania, hipertensão, enfermidades do aparelho 

circulatório, artrite e reumatismo, envelhecimento prematuro, constipação e enfermidades do 



aparelho digestório, acentuada predisposição a contrair enfermidades contagiosas, porque 

diminuem as defesas naturais do organismo; variação na concentração de adrenalina, ácido 

úrico, ácido láctico e colesterol, que resulta em alterações funcionais.  

Os alimentos da primeira categoria satisfazem plenamente as necessidades de nosso organismo 

com respeito a vitaminas, proteínas, carboidratos, lipídios, minerais e outros componentes. Para 

isso, devemos ter uma dieta equilibrada e variada, simples e sem muitos inconvenientes para 

segui-la, incluindo nas refeições os alimentos da categoria "a", combinando cereais, lácteos, 

frutas e verduras tanto cruas como cozidas. Obtemos, assim, um menu ideal e, ao mesmo tempo, 

purificador e nutritivo.  

Não é necessário começar as práticas de A.M. sendo rigoroso com a alimentação. Pode-se passar 

da alimentação cotidiana à dieta purificadora de forma natural e progressiva. Ainda que nos 

pareça mentira, nosso corpo não está acostumado a uma dieta saudável. Também, ao mudar a 

dieta de forma progressiva, nos damos conta dos benefícios obtidos por certas práticas de 

alimentação. Isso nos incentiva a não voltar atrás, livrando-nos dos condicionamentos que a 

sociedade nos impõe em matéria de alimentação, e nos ajuda a continuar nosso caminho. Temos 

em nós mesmos o laboratório onde experimentamos essas mudanças importantes e profundas. 

 

Aminoácidos e proteínas  

As proteínas cumprem diversas funções importantes no nosso corpo. Elas são formadas pelos 

diversos aminoácidos, e uma pequena quantidade destes deve ser ingerida. Alimentando-nos só 

com vegetais não satisfazemos nossas necessidades de aminoácidos. Assim, para não 

carecermos das proteínas, ingerimos produtos animais, incluindo em nossa dieta o leite e seus 

derivados - obtendo, assim, todos os aminoácidos. 

 

Soja  

A soja provê nossa dieta com proteínas rapidamente assimiláveis. É o substituto ideal da carne 

e dos ovos. Além disso, seus aminoácidos combatem os efeitos tóxicos da má nutrição sobre o 

fígado e outros órgãos importantes. A soja é rica em vibras vegetais, o que auxilia o organismo 

nos processos digestivos. É também rica em vitaminas A, B1, B2, B3, ferro, cálcio, fósforo e 

proteínas. Mas a soja deve ser consumida em formas processadas, como o tofu, a proteína de 

soja texturizada, leite de soja, e nunca em grãos, por ser de difícil digestão. Conteúdo de 100 

gramas da soja em grão: 

 

Líquidos — 14,3%, Proteínas — 39,5%, Gorduras — 19,3% 

 

 

 



Ecologia e alimentação humana  

A população mundial está aumentando ao ritmo de 80 milhões de pessoas por ano. E não é só 

isso, a população cresce mais nas regiões onde são maiores os problemas de alimentação. 

 Essa desigualdade no crescimento demográfico gera desigualdade ainda maior na "produção e 

utilização dos alimentos". Na medida em que uma sociedade enriquece, seu consumo de produtos 

animais aumenta - o que significa que a produção dos alimentos básicos, como os cereais, que 

poderiam nutrir o homem diretamente, convertem-se em rações para aves e gado. Essa 

conversão dos alimentos vegetais em alimentos animais está longe de ser eficiente. Quando 

ingerimos um pedaço de frango, aproveitamos 16% das calorias com que ele se alimentou. Esse 

índice baixa para 5 a 7% nas reses que são engordadas com milho — para aumentar suas 

proteínas e gorduras antes de serem abatidas. 

 Por outro lado, o ritmo de crescimento no consumo de carne nas nações ricas tem sido 

espetacular. Como consequência, as nações ricas consomem muito mais alimento por pessoa que 

os países subdesenvolvidos. 

 

Comparação entre os humanos e os animais  

Se compararmos os seres humanos com os mamíferos, que possuem sistema digestório similar, 

veremos que os seres humanos deveriam ter uma alimentação baseada em vegetais. Nos 

mamíferos encontramos dois tipos de aparelho digestivo:  

1- Animais com vários estômagos; o caso dos ruminantes, como as vacas;  

2- Animais com um estômago, como o homem, macaco, tigre etc.  

 

Esses animais podem ser onívoros (que comem carne e vegetais) e herbívoros. Os 

herbívoros caracterizam-se por possuir dentes planos, para pressionar e mastigar os 

vegetais, e têm intestino longo, sendo que a última parte aloja a flora bacteriana. 

Exemplos: homem, macaco, coelho, cavalo etc.  

Os onívoros têm um sistema diferente do sistema humano. São mais agressivos e possuem 

dentes afiados, para matar e cortar a carne que lhes serve de alimento (por exemplo: 

lobo, tigre, leão etc.)  

Essa comparação demonstra que o sistema biológico humano se parece mais com o dos 

animais herbívoros.  

Quando uma pessoa começa a controlar sua alimentação, visando uma dieta purificadora, 

também a sua natureza espiritual começa a manifestar-se por si própria. 

 

ALIMENTOS PARA A CONSCIÊNCIA 

           Os alimentos são utilizados para reconstituírem nosso corpo diariamente. Com esse 

corpo pensamos, atuamos, vivemos, portanto, é desejável que funcione plenamente. Para 

consegui-lo, devemos alimentá-lo corretamente, seguindo uma dieta apropriada. Devemos ter 



em conta que uma dieta correta leva o indivíduo a estabilidade fisiológica, causada por menos 

toxinas, estado que favorece o funcionamento dos sistemas circulatórios, linfático, 

respiratório e digestivo, produzindo uma atividade estável em todas as células de nosso 

organismo e, portanto, levando o indivíduo, também a estabilidade emocional, consequencia de 

escassez de toxinas em nosso metabolismo, o que produz uma ativação das funções cerebrais. 

Além de possuir poucas toxinas, uma dieta apropriada prove o organismo de proteínas, 

lipídios, carboidratos, vitaminas, minerais, e outros compostos necessários, para levar uma vida 

equilibrada, fisiológica e mentalmente. 

Não devemos considerar a dieta como o único fator de purificação para a obtenção do 

equilíbrio antes mencionado, se não como um dos mais importantes, desde que acompanhada de 

outras práticas que também ajudam o desenvolvimento; entre elas encontram-se as posturas 

de Yoga, a meditação, jejuns, uma base espontânea de moralidade e etc. 

Ananda Marga propõe àquele que quer evoluir física, mental e espiritualmente, urna dieta 

que classifica os alimentos em três categorias, segundo os efeitos que produz: 

a) Bons para a mente e para o corpo. Esta alimentação é constituída por vegetais (verduras 

e hortaliças), cereais, frutas e produtos lácteos. 

b) São alimentos bons para o corpo e maus para a mente, ou vice-versa. Infusões como chá 

da Índia, café, mate, chocolate, ingerir remédios sem estrito controle médico ou sem real 

necessidade. 

c) São os alimentos definitivamente prejudiciais para a mente, porém, podendo em alguns 

casos serem "bons para o corpo". São estes que deveríamos evitar para conseguir nosso objetivo 

de purificação. Bebidas alcoólicas, tabaco, drogas, ovos, carnes escuras e brancas, alho, cebola 

e cogumelos. 

 

Algumas das enfermidades mais comuns de nossa civilização são produzidas, entre outras 

causas, pelos alimentos que ingerimos diariamente. Além da classificação acima, também 

devemos levar em conta o índice de contaminação, decomposição e industrialização dos 

alimentos, para conhecer seu verdadeiro valor alimentício. 

Está cientificamente comprovado que as pessoas que ingerem predominantemente 

alimentos da categoria C, e também aquelas que estão expostas à contaminação ambiental, ao 

stress emocional, e outros mal-estares físicos e psíquicos, comuns em nossos dias, são as mais 

predispostas às seguintes enfermidades: câncer do cólon e reto, enfermidades do coração, 

enfermidades do divertículo do cólon (bolsos formados nas paredes do intestino ao se 

distenderem), apendicite, hemorroidas, flebites e os consequentes coágulos de sangue nos 

pulmões, obesidade, instabilidade emocional, alcoolismo, toxicomania, hipertensão 

enfermidades do aparelho circulatório, artrite e reumatismo, envelhecimento prematuro, 

constipação e enfermidades do aparelho digestivo, acentuada predisposição a contrair 

enfermidades contagiosas, por que decrescem as defesas naturais do organismo; variação na 

concentração de adrenalina, ácido úrico , ácido láctico e colesterol, produzindo alterações 

funcionais. 



 

Os alimentos da primeira categoria (A), satisfazem plenamente as necessidades do 

nosso organismo com respeito a vitaminas, proteínas, carboidratos, lipídios, minerais e outros 

componentes. Para isto devemos ter uma dieta equilibrada e variada, simples e sem muitos 

inconvenientes para segui-la, incluindo nas comidas os alimentos da categoria (A), combinando 

cereais, lácteos, frutas e verduras tanto cruas como cozidas. Obtemos assim, um menu ideal 

e ao mesmo tempo, purificador e nutritivo. 

Não é necessário começar as práticas de Ananda Marga sendo estritos na alimentação, 

é necessário passar da alimentação cotidiana à dieta purificadora de forma natural e 

progressiva. Ainda que nos pareça mentira nosso corpo não está acostumado a uma dieta sã 

Também a mudar de dieta de forma progressiva, nos damos contas dos benefícios obtidos 

por certas práticas de alimentação, e isto nos incentiva a não voltar atrás livrando-nos do 

condicionamento que a sociedade nos impõe em matéria de alimentação, ajudando-nos a 

continuar nosso caminho. Temos em nós mesmos o laboratório onde experimentamos essas 

mudanças importantes e profundas. 

Os efeitos do alimento sobre o corpo são razoavelmente compreendidos. Teoria 

cientificas recentes afirmam que as moléculas físicas do alimento são utilizadas pelo corpo 

para suprir energia e substâncias necessárias a formação, regeneração e manutenção dos 

tecidos. Uma dieta inadequada, sabe-se bem, tem um efeito negativo sobre esses processos. 

Os efeitos do alimento sobre a mente, contudo, começam a ser reconhecidos pela 

ciência médica. Pesquisas indicam que a esquizofrenia, a depressão maníaca e outras doenças 

podem ser atenuadas por uma terapia regida por dieta e vitaminas. Alimento refinado e 

excessiva quantidade de açúcar estão agora sendo reconhecidos como grandes responsáveis 

pela hiperatividade e problemas de aprendizagem infantis. Instituições de menores nos 

Estados Unidos estão mudando a alimentação a fim de conseguirem respostas 

comportamentais positivas em seus residentes. Geralmente, as pessoas que trocam alimentos 

industrializados pela comida natural afirmam ter melhorado seu bem-estar mental e 

adquirido uma visão positiva de si própria e do mundo à sua volta. Embora essas experiências 

sejam consideradas surpreendentes e difíceis de explicar, as filosofias orientais têm há 

muito tempo, uma explicação simples para elas, assemelhando-se, entretanto, a algumas das 

teorias mais profundas da ciência ocidental. 

Aprendemos com a Teoria da Relatividade de Einstein que todo o Universo manifestado 

é composto de energia vibratória. A matéria pode ser compreendida como energia em lento 

movimento (ou vibrações). Os sólidos vibram na frequência mais baixa, os líquidos e os gases 

um pouco mais rapidamente e o som, luz, pensamentos e algumas outras energias vibram com 

frequências mais altas. As frequências mais altas podem interpenetrar as frequenc1as 

baixas. A luz passa através da água, o som se transmite através do ar e, de forma 

semelhante, a comida que comemos é saturada de suas próprias energias sutis e das pessoas 

que a preparam. Estas vibrações sutis afetam a mente da pessoa que a come. O alimento que 

é cultivado, preparado e comido com amor pode elevar a mente além de nutrir o corpo. 



 

Alimento Para a Consciência 

Há milhares de anos os professores de yoga têm baseado seus hábitos alimentares nesse 

conhecimento. 

Alguns alimentos têm efeito positivo sobre a consciência, aguçando e purificando a mente. 

Este tipo de alimento é chamado de sutil (ou Sattvik em Sânscrito), e constitui a base da dieta 

yogue. Os alimentos que estimulam o corpo e a mente se chamam mutativos (Rajasik em 

Sânscrito), e se comem com moderação ou não são consumidos pelas pessoas que realizam 

práticas espirituais. Os alimentos que não são benéficos para a mente ou para o corpo são 

denominados estáticos (Tamasik em Sânscrito), e não são parte da dieta do yoga. 

A classificação do alimento, contudo, pode variar de acordo com as mudanças de clima, 

idade, saúde e atividade do indivíduo (por exemplo, na doença a pessoa pode ser recomendada 

a tomar, remédio, comer comida enquadrada em outras categorias, a saber, comida mutativa 

ou comida estática). 

Entretanto, segue abaixo uma classificação padronizada dos alimentos mais comuns. 

É claro que o que comemos tem um efeito definido sobre nossas mentes e corpos, 

particularmente em relação as práticas espirituais. Não é de se admirar, então, que o reverso 

seja também verdadeiro: que as práticas espirituais (juntamente com nossas atividades 

diárias) influenciam também a maneira como o alimento é absorvido e efetivamente utilizado 

por nosso corpo. A prática de ásanas é particularmente benéfica ao sistema digestivo e á saúde 

geral de todos os órgãos. Um corpo limpo e saudável permite que o alimento seja utilizado mais 

efetivamente. 

 

A forma como comemos é também algumas sugestões: 
 

1°- Quando estiver comendo lembre-se que a comida é manifestação da Consciência Cósmica e 

que está sendo utilizada para manter o corpo, que é necessário ao progresso espiritual. 

 

2º - Coma somente quando estiver calmo e relaxado. O corpo físico é influenciado pelas 

emoções, assim a digestão é geralmente, dificultada pela tensão, raiva e outros estados 

negativos da mente. O meio-banho e alguns minutos de meditação antes de comer facilitam o 

relaxamento físico e emocional. Comer sentado ao invés de comer em pé ajuda também a relaxar 

e a assim promove uma melhor digestão. 

 

3º - Coma nas refeições certas (por exemplo, café da manhã, almoço e jantar) e evite comer 

entre as refeições. O sistema digestivo, ao contrário do coração precisa de tempo para 

descansar. Comer entre as refeições pode acarretar problemas tais como: excesso de peso, 

constipação e falta de energia. 



4 º - Sempre que possível, coma na companhia de outras pessoas, ao invés de sozinho. 

Compartilhar os alimentos ajuda na sociabilidade e evita ansiedade e gula. 

 

5º Mastigue a comida completamente. Isto reduz o tamanho das partículas alimentares 

misturando-as à saliva o que facilita a ação enzimática no processo digestivo. 

 

6º - Coma uma quantidade substancial de alimento fresco e cru, evite alimentos 

industrializados e mal cozidos. 

 

7° - Beba bastante água entre as refeições, mas não durante as mesmas. Uma quantidade 

adequada de água ajuda a garantir a pronta eliminação de matéria não aproveitada pelo 

organismo, regula a temperatura do corpo e ajuda na digestão. 

 

VEGETARIANISMO 

 

        Qualquer discussão do ponto de vista yogue sobre a alimentação e saúde não seria completa 

se não abordasse o vegetarianismo. Nós nos concentraremos sobre as perguntas mais comuns: 

       Seria o ser humano mais adaptado a uma dieta carnívora do que ao vegetarianismo? Não. Na 

fisiologia humana as funções orgânicas e o sistema digestivo são completamente diferentes dos 

de animais carnívoros. Assemelham-se bastante as características dos animais herbívoros e 

frugívoros. Os animais carnívoros têm intestinos curtos, apenas três vezes o comprimento de 

seus corpos, de modo que, rapidamente eliminam a carne em decomposição: dispõe de grandes 

quantidades de ácido muriático no estômago para digerir músculos rijos e ossos; possuem 

pequenas glândulas salivares na boca, sendo a sua saliva ácida. Não contém a enzima ptialina que 

é necessária a pré digestão de cereais possuem dentes frontais amolados e pontiagudos para 

dilacerar a carne, bem como garras. Não possuem molares. 

Em contraste, os seres humanos e os animais frugívoros tais como o macaco antropoide, 

têm um trato intestinal doze vezes o tamanho do seu próprio corpo, e perfeitamente apropriado 

á lenta digestão de legumes e frutas, que se caracterizam por sua lenta decomposição. Seus 

estômagos, são como os dos frugívoros e herbívoros, contém menos de um décimo da quantidade 

de ácido muriático, que possuem os animais carnívoros. Além disso, os seres humanos possuem 

glândulas salivares bem desenvolvidas, sendo a sua saliva alcalina e com muita ptialina para pré-

digerir os cereais; são também dotados de dentes molares, achatados para triturar alimentos, 

além de não disporem de dentes pontiagudos e de garras como os carnívoros. 

A anatomia do ser humano e de seu sistema digestivo mostra claramente que evoluímos 

por milhões de anos, vivendo de frutos, nozes, grãos e vegetais de fato, os cientistas chegaram 



á conclusão que nos alimentávamos de carne apenas em período de extrema escassez de 

alimentos. O que aconteceu na última Era Glacial, seja por necessidade (como os esquimós), 

hábito, condicionamento ou por falta de conhecimento adequado. 

Entretanto através da história têm havido muitos indivíduos em grupos que 

compreenderam a importância de uma dieta pura para a saúde, e clareza mental, ou por razões 

espirituais, portanto permaneceram vegetarianos. 

 

ENTÃO, O QUE DEVEMOS COMER? 

Na ciência espiritual, está definido que a mente possui cinco camadas da própria mente mais 

uma camada externa, que é o corpo físico. O corpo físico é composto daquilo que ingerimos. 

Cada célula do corpo é uma parte da mente individual. Por isso, faz total sentido ali ralarmos: 

"Somos aquilo que comemos". Os alimentos tanto podem ajudar como também podem 

prejudicar o desenvolvimento mental e espiritual. A bioquímica dos alimentos interfere na 

bioquímica de nossos corpos, influenciando o sistema glandular, o sistema nervoso e o cérebro, 

que são os responsáveis, no nível físico, pelas tendências mentais e os instintos. Quando as 

tendências e os instintos não são controlados, a mente fica agitada. Assim, para mantermos a 

calma e o equilíbrio mental, os alimentos ingeridos devem ser do tipo que não causa estímulo 

glandular ou neural. Assim, os alimentos estão classificados em três categorias principais. As 

definições abaixo seguem um padrão apropriado aos países quentes. Nos países com 

temperatura abaixo de zero grau, alguns alimentos têm classificação diferente, devido à 

necessidade humana de adaptação ao meio ambiente.  

1) Sáttvika' (sutis ou puros) são os alimentos que produzem células sutis e, portanto, 

conduzem ao bem-estar físico e mental. Nesta categoria se incluem todas as espécies de 

cereais, grãos, castanhas e frutas, temperos suaves, sal, mel, chás de ervas, a maioria das 

verduras, dos legumes e das leguminosas, leite e produtos lácteos'. Os alimentos satvicos são 

imprescindíveis para as pessoas que fazem ásanas.  

2) Rájasika (mutatórios ou ativadores) são os alimentos que tornam a mente agitada, podendo 

ser ou não benéficos para o corpo. Nesta categoria se enquadram os seguintes produtos: 

rabanete, café, chá mate, chá preto, guaraná, refrigerantes gaseificados com CO, e chocolate 

(exceto o "branco"), ou seja, produtos que contêm cafeína ou outras substâncias 

estimulantes. Quando ingeridos em grandes quantidades, como, por exemplo, mais de três 

xícaras de café por dia, esses alimentos podem ter um efeito tamásico.  

3) Támasika (estáticos ou inertes) são os alimentos prejudiciais à mente e ao corpo. Nessa 

categoria estão enquadrados: carnes, produtos de origem animal (inclusive a gelatina), peixe, 

ovos, cogumelos, cebola, alho, queijos de sabor muito forte (como os `queijos franceses, tipo 

camembert, brie etc., que adquirem fungos no processo de maturação), fumo, álcool, 

alimentos fermentados e estragados, folha de mostarda, lêvedos, drogas alucinógenas e que 

alteram o organismo. A dieta apropriada aos praticantes de Yoga resultou de práticas e 

experiências feitas pelos iogues durante vários anos, e só depois é que ela foi elaborada como 

um sistema alimentar. Primeiramente, a meditação e os ásanas foram praticados e, em 



seguida, as experiências com os alimentos comprovaram quais deles eram mais benéficos para 

as práticas espirituais. Os praticantes de meditação que mantêm o hábito de comer carne e 

outros alimentos tamásicos tendem a mudar seus hábitos alimentares à medida que a 

meditação sutiliza sua mente e eles passam a sentir os efeitos do alimento na meditação. Mas 

o mais aconselhável é o praticante adotar a dieta satvica a partir do momento em que iniciar 

as práticas espirituais. Já está comprovado pela ciência que a carne não faz bem à saúde. O 

corpo humano tem uma bioquímica ácida por sua própria natureza. O exemplo mais evidente é 

o ácido úrico - subproduto do processo digestivo, que é eliminado pela urina. O corpo de um 

animal, da mesma forma que o corpo humano, também contém ácido úrico. Então, ao ingerir 

carne, a pessoa consome essa substância em grandes proporções. Como o organismo humano 

não tem condições de eliminá-lo por completo, esse ácido acumula-se lentamente nas 

articulações e no sistema circulatório. As consequências vão desde o enrijecimento das 

articulações até doenças mais graves, como reumatismo, artrite, dispepsia, constipação, 

derrame cerebral, úlcera, cálculos renais, distúrbios nos rins, doenças cardíacas, pressão alta, 

asma, distúrbios menstruais. Além disso, a cristalização do ácido úrico afeta o sistema 

nervoso, acarretando nervosismo, depressão, temperamento agressivo e ansiedade. Por isso, 

devemos ser muito cautelosos com os alimentos ingeridos. A comparação entre a fisiologia dos 

seres humanos e a dos animais nos mostra diversos fatores que comprovam nossa qualificação 

como seres essencialmente vegetarianos (recomendamos o livro O que há de errado em comer 

carne). O trato intestinal dos seres humanos e dos primatas (frugívoros) tem um comprimento 

de aproximadamente 12 vezes o tamanho do tronco do corpo, enquanto nos animais carnívoros 

essa proporção é de 3 vezes. Como a carne e o peixe sofrem rápida decomposição, muito além 

dos outros alimentos, o intestino curto dos animais carnívoros é apropriado para a eliminação 

das toxinas eventualmente ingeridas. Entretanto, esse não é o caso dos seres humanos, cujo 

intestino é ajustado para a digestão lenta de legumes, cereais, castanhas, tubérculos etc. Ao 

serem sacrificados, os animais sentem muito medo, produzindo adrenalina e outras secreções, 

que causam malefícios ao corpo e à mente.  

As proteínas necessárias ao corpo humano são facilmente encontradas nos alimentos satvicos 

- tais como os produtos lácteos, os grãos, os legumes, as castanhas e as frutas secas. Na 

realidade, o leite e a soja podem nutrir o corpo das proteínas necessárias. E com relação às 

vitaminas e aos sais minerais, não há melhor fonte do que os vegetais e as frutas.  

 

"Tanto quanto possível, devemos optar pelos alimentos provenientes de seres que tenham 

a consciência menos desenvolvida. Isto significa dizer que, se os vegetais estiverem 

disponíveis, os animais devem ser poupados. Além disso, sejam quais forem as 

circunstâncias, antes de matar um animal, quer ele tenha consciência desenvolvida ou 

não, deve-se considerar se seria possível viver com um corpo saudável sem eliminar tal 

vida".  

Shrii Shrii Anandamurti  

 



OS ALIMENTOS E SUAS ENERGIAS 
 

 

 

ALIMENTOS SUTIS  

OU SÁTTVIK 

ALIMENTOS MUTATIVOS 

OU RAJÁSIK 

ALIMENTOS ESTÁTICOS  

OU TAMÁSIK 

SEMPRE BONS PARA  

O CORPO E PARA A MENTE 

MEDIANAMENTE BONS PARA O 

CORPO E PARA A MENTE 

QUANDO CONSUMIDOS COM 

MODERAÇÃO 

PODEM SER BONS OU NÃO PARA 

O CORPO E SÃO SEMPRE RUINS 

PARA A MENTE 

Todas as frutas frescas 

Todas as frutas secas 

Todos os vegetais 

Todos os legumes 

Todos os grãos 

Todos os óleos 

Leite e derivados 

Todas as ervas medicinais 

Todos os temperos 

Adoçantes naturais 

(consumidos com moderação) 

Chá verde, preto, mate 

Achocolatado 

Café 

Pimenta vermelha 

Refrigerantes 

 

Todo tipo de carnes 

Ovos 

Cogumelos 

Bebidas alcoólicas e estimulantes 

Drogas 

Tabaco e fumos 

Alho, cebola, cebolinha, alho poró * 

Lentilha vermelha à noite 

Comidas velhas (com mais de 1 dia 

de preparadas) 

 

 

 

ALIMENTAÇÃO ALCALINA 

A alimentação deve ser um ato consciente, um ato de amor com nosso corpo físico e 

consequentemente nosso corpo mental. Por isso, é importante sabermos quais alimentos 

favorecem e quais prejudicam o bom funcionamento do nosso corpo. 

 O corpo humano vive de forma a equilibrar o seu pH (que significa POTENCIAL DE 

HIDROGÊNIO – uma forma de medir a acidez e alcalinidade do organismo), que varia conforme 

nossa alimentação e nossa consciência. Desta forma, o corpo humano não deve ser nem muito 

ácido, nem muito alcalino. Sendo o pH ácido de 0 a 6,99; 0 pH neutro 7 e o pH alcalino de 7,01 

a 14. O pH ideal do corpo humano varia entre 7,36 a 7,42 sendo assim, levemente alcalino. Por 

esta razão, devemos procurar ingerir mais alimentos de função alcalina, numa proporção que 

varia de 70 a 80% do total de alimentos ingeridos. 

É em um organismo mais ácido que as doenças aparecem. Atitudes mentais e hábitos 

alimentares que tem efeitos ácidos ou que geram radicais livres devem ser reconhecidos como 

vilões do envelhecimento precoce das células, que ao longo do tempo, e dos mesmos hábitos, 



desencadeiam desarmonias metabólicas ou doenças. Um organismo ácido oferece condições 

propícias para as doenças prosperarem, pois, é nesse meio que se observa a queda das respostas 

imunológicas. Quando morremos, por exemplo, nosso corpo fica ácido e só assim as células 

começam a ser destruídas. 

TEMAS AQUI ABORDADOS: 

• ALIMENTOS ALCALINOS X ALIMENTOS ÁCIDOS 

• OS BENEFÍCIOS DA ALIMENTAÇÃO ALCALINA 

• O PODER PRESENTE NO LIMÃO 

• RECEITAS DE SUCOS ALCALINIZANTES 

• BENEFÍCIOS DOS GERMINADOS 

• COMO GERMINAR - PASSO A PASSO  

• TABELA DOS ALIMENTOS E SEUS GRAUS DE ALCALINIDADE E ACIDEZ 

 

ALIMENTOS ALCALINOS X ALIMENTOS ÁCIDOS 

          

         É importante entendermos a diferença entre alimentos alcalinos e alimentos com efeitos 

alcalinizantes. Há alimentos que são ácidos ou alcalinos e alimentos com efeito alcalino ou ácido. 

O limão, por exemplo, é um alimento ácido, mas ao ingerirmos, seu efeito é alcalinizante. 

 

    A partir dessa explicação, temos os seguintes alimentos com efeitos alcalinizantes: 

 

- frutas frescas e secas; 

- legumes e verduras; 

- sementes cruas ou germinadas; 

- raízes. 

 

Já os alimentos com efeito acidificante são: 

 

- produtos refinados (açúcar e farinha branca); 

- alimentos industrializados; 

- carnes; 



- proteínas animais; 

- frituras; 

- alimentos congelados; 

- alimentos muito cozidos; 

- bebidas gasosas. 

Esses são apenas alguns!!! 

 

OS BENEFÍCIOS DA ALIMENTAÇÃO ALCALINA 

 

1 – O consumo de mais frutas e legumes melhora a relação Potássio/Sódio beneficiando a saúde 

óssea, redução da perda de massa muscular além de atenuar outras doenças crônicas como 

hipertensão e AVC (acidente vascular cerebral). 

2 – A dieta alcalina aumenta a produção do hormônio do crescimento melhorando assim a saúde 

cardiovascular, memória e cognição. 

3 – Ocorre um aumento do magnésio intracelular, necessário ao funcionamento dos sistemas 

enzimáticos. O magnésio ativa também a produção de vitamina D, tão importante para o 

organismo. 

 

OUTROS AGENTES ALCALINIZANTES 

Além da alimentação, a atividade mental, as emoções, sentimentos e atividades físicas 

podem alcalinizar ou acidificar partes do organismo em frações de segundos. 

Quando o corpo está levemente mais alcalino, nós tendemos a ter mais emoções 

relacionadas a empatia, afetuosidade e compaixão. Também podemos vivenciar frequências, 

sentimentos e experiências mais prazerosas. O estado meditativo, viver em amor, o bom humor, 

o positivismo e o prazer de estar vivo são considerados “alimentos” potencialmente 

alcalinizantes. 

A prática de atividades físicas também alcaliniza o corpo. 

Os sentimentos de estressem irritação e ansiedade são potenciais para acidificar o 

sangue. Quanto mais ácido estiver o sangue, mais estresse. Um organismo acidificado tende a 



manifestar emoções e reações ácidas, como raiva, inveja, culpa, ciúme, excesso de julgamento 

e crítica, calor em excesso, etc. 

É importante ressaltar que o objetivo da dieta alcalina é dar ao seu corpo os nutrientes 

e as ferramentas que ele precisa para manter o pH em equilíbrio. A dieta alcalina, não é 

propriamente uma dieta e sim um ESTILO DE VIDA. 

 

O PODER PRESENTE NO LIMÃO 

O limão, apesar de ácido, é um excelente alcalinizador do corpo humanos quando ingerido. 

Conceição Trucom, especialista em Química e autora do livro “O Poder de Cura do Limão”, 

cita que “o ácido cítrico do limão transforma-se no organismo em citratos de sódio, cálcio, 

magnésio e ferro, sais alcalinos que causam rápida alcalinização no meio humoral (referente ao 

sistema imunológico) neutralizando e tamponando os estados doentios de acidez.” 

Mas sozinho o limão não faz milagre. Outros alimentos alcalinos (consultar tabela) devem 

ser consumidos regularmente. Uma ótima ideia é utilizar o limão junto com os sucos verdes ou 

desintoxicantes, ou utilizar seu suco como tempero nas saladas. Outra forma recomendável de 

se tirar proveito do efeito alcalinizante do limão é consumi-lo com água morna ou em 

temperatura ambiente em jejum pela manhã, acrescentando ainda uma pitada se sal para 

potencializar seus benefícios.  

 

 

RECEITAS DE SUCOS ALCALINIZANTES 

1. Suco refrescante: 1 xícara de chá de malancia picada (com as sementes fica mais 

digestivo) + ½ xícara de chá de hortelã (folhas e talos) + suco fresco de 1 limão 

médio. 

2. Suco verde: Folhas de couve + pedacinhos de gengibre + maçã + suco de laranja. 

3. Suco doce e refrescante: 2 maçãs picadas (sem sementes) + ½ xícara de chá de 

hortelã (folhas e talos) + suco fresco de 1 limão médio + suco fresco de 1 laranja + 1 

mão de semente de girassol germinado. 

 



 

CONHECENDO MELHOR SOBRE AS SEMENTES 

GERMINADAS 

Uma semente é vida em estado latente. Poderá durar muito tempo, conservando dentro 

de si a energia armazenada para desenvolver uma nova planta. Essa semente precisa de um 

“start” para começar a se desenvolver. No momento em que é colocada na água, passará a 

absorvê-la por osmose, para o seu interior. 

A água é o alimento que a semente precisa para começar a se desenvolver. Os grãos 

começarão a reter essa água, de forma ainda imperceptível para nós, até que, de repente, 

conseguiremos ver que estão crescendo, enquanto isso, no interior dessa semente a vida já 

começou a se manifestar. Em pouco tempo, dará sinal de sua presença, rompendo a casca. 

Durante esse processo, os nutrientes dessas sementes podem triplicar. Por esse motivo, as 

sementes germinadas são tão saudáveis. 

Quase todas as sementes, grãos, leguminosas e oleaginosas podem ser germinadas. 

Alguns feijões têm uma toxicidade elevada e não devem ser germinados, por esse motivo, o 

feijão indicado para esse processo é o azuki e o mug, que chega a ser ainda mais saudável que 

os feijões tradicionais. 

BENEFÍCIOS DOS GERMINADOS 

1. Aumentam a imunidade; 

2. Maior concentração de nutrientes do que em sua forma original após passar por cozimento; 

3. Baixas calorias, muitas proteínas, muitas fibras (solúveis e insolúveis). Combinação perfeita 

para quem quer perder peso. Grãos germinados emagrecem porque a maior quantidade de 

fibras aumentam a sensação de saciedade; 

4. As leguminosas germinadas não provocam flatulência, coisa que ocorre frequentemente após 

seu cozimento; 

5. Ricos em vitaminas do complexo B, vitaminas A e C, proteínas, ferro, enzimas, minerais e 

aminoácidos; 

http://www.mundoboaforma.com.br/calorias-feijao-tipos-porcoes-e-dicas/
http://www.mundoboaforma.com.br/calorias-feijao-tipos-porcoes-e-dicas/


6. Alto teor de antioxidantes; 

 

7. Melhoram o processo intestinal, facilitando seu esvaziamento; 

8. Facilitam a digestão; 

9. Ajuda no combate à dislipidemia (colesterol alterado); 

10. Melhoram a disposição geral do organismo, física e emocional. 

Além de comer é claro, um dos muitos usos para as sementes germinadas é o preparo do 

leite, o qual apresenta uma digestão leve e alcalinizante (ao contrário da digestão das proteínas 

de origem animal, que é lenta e acidificante) e a propriedade de facilitar a liberação da 

serotonina – um neurotransmissor benéfico para várias funções cerebrais, entre elas a 

de facilitar o bom-humor e a qualidade do sono. 

 

COMO GERMINAR - PASSO A PASSO  

1 – Coloque de uma a três colheres (sopa) da semente ou grão escolhido num vidro e cubra com 

água filtrada. 

2 – Deixe de molho por 8 a 12 horas – varia para cada semente. Amêndoa, por exemplo, germina 

na água por 24-48 horas. Ver abaixo. 

3 – Cubra a boca do vidro com um pedaço de filó e prenda com um elástico. 

4 – Despeje a água em que ficaram de molho e enxágue bem as sementes sob a torneira. 

5 – Depois da fase de molho, vem a fase da aeração. Então, coloque o vidro inclinado (45 graus) 

e emborcado num escorredor, num lugar sombreado e fresco. Outra opção, mais prática, é 

colocar as sementes “acordadas” sobre uma peneira. 

6 – Enxágue pela manhã e à noite. Em dias quentes é preciso lavar 3 ou mais vezes. 

7 – O tempo de germinação varia de acordo com a semente, temperatura local, etc. Em geral, 

estão com sua potência máxima logo que sinalizam, ou seja, quando põem a “cabecinha branca” 

para fora, o chamado narizinho. Então estão prontos para serem consumidos. O ponto limite 

para consumo é até que o gérmen atinja o tamanho da semente. Depois disso ela deverá ser 

brotada, plantada ou jogada fora. 

  



DICAS E PARTICULARIDADES 

Trigo: coloque as sementes de molho em água filtrada por 8-12 horas. Na sequência elas deverão ficar 

aerando como na operação 6. Em 16 a 24 horas estarão germinadas e prontas para consumo. 

 Alpiste e painço: coloque as sementes de molho em água filtrada por 8-12 horas. Na sequência elas 

deverão ficar aerando como na operação 6. Em 12 a 24 horas estarão prontas para o preparo do leite. 

 Girassol: pode ser com casca ou sem casca. Coloque as sementes de molho em água filtrada por 8 horas. 

O girassol sem casca ficará pronto com somente estas 8 horas de hidratação. Já o girassol com casca 

deverá ficar aerando como na operação 6. Em 1-2 dias estarão germinadas e prontas para consumo. 

 Linhaça: germina na água. Coloque as sementes de molho em água filtrada por 8 horas (ideal durante a 

noite). Use 1 parte de semente para 5 partes de água. Estas sementes não precisam aerar. É opcional 

dar uma lavada rapidíssima numa peneira sob a torneira antes do seu consumo. A mucilagem (uma 

gosminha) formada pela semente da linhaça deverá ser preservada, pois ela é terapêutica. Estará pronta 

para fazer leite, pasta ou usar em receitas de sucos desintoxicantes. 

 Gergelim: é uma fonte maravilhosa de cálcio e fósforo. Coloque as sementes de molho em água por 8 

horas. Coe numa peneira e deixe as sementes por máximo 1 hora aerando. Mais que isso irá ficar amargo. 

Prepare então o leite batendo no liquidificador com o dobro de água filtrada ou de coco. Tome 

imediatamente para evitar o sabor amargo. 

 Nozes brasileiras (pecã e macadâmia): germina na água. Coloque as sementes de molho em água 

filtrada por 48 horas, trocando a água 2 vezes/dia. Assim, estarão prontas para consumo, pois as 

castanhas não necessitam aeração. Prepare então o leite, pasta ou use em receitas de sucos verdes e 

desintoxicantes. 

 Noz portuguesa: germina na água. Coloque as sementes de molho em água filtrada por 8 horas. Assim, 

estarão prontas para consumo, pois elas não necessitam aeração. Prepare então o leite ou pastas doces 

ou salgadas. 

 Amêndoa e Avelã: germina na água. Coloque as sementes de molho em água filtrada por 48 horas. 

Troque a água 2 vezes/dia. Estas sementes não necessitam aeração. Estará pronta para fazer leite, 

pasta ou usar em receitas de sucos verdes e desintoxicantes. 

 Castanhas do Brasil e de caju: acordam na água. Coloque as sementes de molho em água filtrada por 

4 horas. Por terem passado por cozimento ao serem descascadas, estas sementes não germinam, 

somente acordam. Assim, estarão prontas para consumo, porém mais digestas e menos calóricas. Prepare 

então o leite ou pastas doces ou salgadas. 

 



OS ALIMENTOS E SEUS GRAUS DE ALCALINIDADE E ACIDEZ 
 

    ACONSELHÁVEL              ACONSELHÁVEL          ATÉ 30% DA DIETA       NÃO ACONSELHÁVEL        
ALTAMENTE ALCALINOS         MEDIANAMENTE ALCALINOS     MODERADAMENTE ÁCIDOS         ALTAMENTE ÁCIDOS 

FRUTAS E OLEAGINOSAS 

Limão, lima, toranja, 

manga, mamão, melão, 

melancia, amêndoa crua 

Laranja, banana, abacaxi, 

pêssego, abacate, pera, 

maçã, amora, tâmara, 

figo, azeitona, côco, 

frutas secas 

Castanha do Brasil. 

Castanha de caju, 

macadâmia, pistache, 

nozes, avelã 

Sucos, geleias, doces de 

frutas adoçados, 

amendoim 

VEGETAIS E LEGUMES 

Brócolis, aspargo, inhame, 

pepino, aipo, algas 

marinhas, suco verde 

Quiabo, abóbora, alface, 

beterraba, cenoura, 

abobrinha, batata doce, 

tomate, couve, espinafre, 

couve flor, nabo, salsinha, 

pimentão, vagem, ervilha, 

agrião, repolho 

Batata inglesa Todo tipo de cogumelo 

GRÃOS, CEREAIS E SEMENTES 

Germinados e brotos Quinoa, chia, tofu 

orgânico, milho verde, 

gergelim 

Centeio, trigo, milho, 

arroz integral, aveia, 

lentilha, grão de bico, 

semente de girassol, soja 

orgânica, feijões 

Cereais e farinhas 

processadas, pão branco, 

massas, biscoitos, bolos, 

pizza, macarrão 

ÓLEOS 

Azeite puro Azeite refinado, óleo de 

linhaça e óleo de côco 

Óleos de milho, soja, 

girassol, canola, uva 

Óleo de amendoim, 

margarina e frituras em 

geral 

LÁCTEOS 

  Iogurte, queijo, manteiga, 

leites de cereais 

Queijo gorgonzola 

BEBIDAS 

Chá de ervas, água com 

limão, suco do sol 

Chá de gengibre, suco de 

vegetais, leite materno 

Chá verde, mate, 

refrigerantes, 

achocolatados 

Café, chá preto, bebidas 

alcoólicas, medicamentos 

químicos 

ADOÇANTES, TEMPEROS E CONDIMENTOS 

Stevia, limão, umeboshi 

(ameixa japonesa em 

conserva) 

Melado, rapadura, mel 

puro, sal marinho, missô, 

cominho, açafrão, canela, 

cúrcuma, sementes de 

mostarda, pimenta verde 

e do reino 

Açúcar mascavo, 

chocolate, vinagre, sal 

comum, curry, pimenta 

vermelha, assafétida 

Açúcar branco, sacarina, 

adoçantes artificiais, 

maionese, mostarda, 

catchup, fermentos 

 

CARNES E OVOS 

   Carnes vermelhas, frango, peixe, frutos do mar, ovos 

 

ALHO, CEBOLA, CEBOLINHA, ALHO PORÓ: são alcalinos, porém, não são aconselháveis (consultar alimentos 

sutis segundo sua energia no material anexo do Programa Transforme-se) 



Cabe aqui fazer a seguinte pergunta: "Se você ama os animais, por que comê-los?". 

 

0 ovo é prejudicial ao corpo e à mente pelo mesmo motivo da carne. A natureza bioquímica do 

ovo é similar à da carne. Os alimentos tamásicos alteram o funcionamento do sistema 

glandular, ativando as tendências mentais (vrtiis) mais baixas, tais como medo, raiva, ódio, 

desejo sexual etc. Com isso, a mente fica agitada, tornando difícil o controle mental. Alho e 

cebola são condimentos muito populares na cozinha ocidental. Porém, esses alimentos são 

extremamente ácidos, e até mais do que a carne. Algumas pessoas que ingerem alho e cebola 

em demasia exalam o odor desses bulbos, pois os poros da pele eliminam partículas não 

absorvidas pelo organismo. A ciência propaga os efeitos benéficos do alho e da cebola para o 

coração, e por isso muitas pessoas defendem seu consumo. Esses efeitos benéficos podem até 

ser apropriados para aqueles que consomem carne, porque, ao serem expelidos da corrente 

sanguínea, o alho e a cebola fazem uma limpeza no sangue. Mas nós devemos nos preocupar 

principalmente com o efeito dos alimentos sobre a mente. O alho e a cebola causam estimulo 

às glândulas sexuais, dificultando a meditação. A melhor forma de um praticante espiritual 

comprovar esse efeito é através da experiência de passar um tempo sem comer tais alimentos 

e experimentá-los ao final do período. A pessoa notará a diferença. O cogumelo, por ser um 

fungo (parasita), vive de matéria morta e decomposta e, quando ingerido, absorve a energia 

do corpo, ao invés de nutri-lo.  

Drogas, álcool e fumo são altamente prejudiciais ao corpo e A mente. Tudo aquilo que altera 

nosso estado mental por meios artificiais resulta no enfraquecimento da vontade e diminui a 

capacidade intelectual, o que torna o autocontrole quase impossível. Devemos também estar 

atentos aos alimentos processados e embalados, pois muitos deles possuem aditivos e 

conservantes prejudiciais à saúde.  

Geralmente, fala-se somente das propriedades nutritivas dos alimentos mentos. Entretanto, 

talvez sejam mais importantes as vibrações psiquicas e espirituais passadas aos alimentos 

durante o seu preparo. Se a comida for preparada por uma pessoa com pensamentos impuros e 

de mau humor, a vibração dessa pessoa passará para o alimento. Porém, se a comida for feita 

por alguém com vibração espiritual, esse alimento se tornará benéfico à mente. Assim, nem 

sempre os alimentos aparentemente satvicos de restaurantes e lanchonetes correspondem a 

essa categoria. A alimentação mais satvica e segura é it tela preparada em sua própria casa.  

Enquanto estiver cozinhando ou comendo, procure manter a mente tranquila. Tente sempre 

comer com outras pessoas e procure conservar uma atmosfera agradável durante as 

refeições. É aconselhável alimentar-se de forma frugal, comendo apenas quatro vezes aodia e 

não se servindo de mais do que quatro "pratos" diferentes em cada refeição.  

Muitas pessoas, quando optam por uma alimentação vegetariana, ficam frente a frente a um 

grande desafio. - O que comer? A impressão que temos é a de que estaremos limitados a 

somente certos tipos de alimentos. Quando nos iniciamos na cozinha vegetariana, é muito 

comum recorrermos a livros, porém muitos utilizam alimentos tamásicos ou rajásicos; e, outra 

maneira é coletarmos receitas de amigos já vegetarianos, mas isso pode levar muito tempo.  



A baixo você encontrará algumas receitas vegetarianas (baseadas na filosofia da Ananda 

Marga), isto é, sem o uso de cebola, alho, nenhum tipo de carne, cogumelos, etc., que, como já 

sabemos, não sito recomendáveis para quem deseja purificar seu corpo e sua mente. Para que 

você possa utilizar as receitas, é importante que tenha em mãos alguns temperos como curry, 

cardamomo, cominho, orégano, páprica doce ou picante, gengibre, louro etc., pois são muito 

utilizados para dar um sabor especial aos pratos. O ideal também é utilizar sal marinho, pelo 

fato de não ter passado por tantos processos químicos de refinamento.  

Com relação à pimenta, é aconselhável a utilização da pimenta cayenne, que além de ser muito 

saborosa é usada para fins terapétitiCos (infecções e inflamações, circulação, sistema 

digestivo, Netericida, sistema hepático, não possuindo contraindicações). Ela d um pouco cara, 

mas vale a pena utilizá-la. Você a encontrará em Mori de produtos naturais. MON Importante 

do que seguir os preceitos da cozinha vegetariana é iff um citado mental tranqüilo na hora de 

cozinhar.  

 

RECEITAS DE PRATOS SALGADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na hora em que estiver cozinhando, cante kiirtan (Baba Nam Kevalam) e mentalize que tudo o 

que você está fazendo é "expressão da Consciência Cósmica". Este, com certeza, é o melhor 

tempero. Esperamos que você desfrute da maravilhosa alimentação vegetariana. E, em pouco 

tempo sinta os seus benefícios!! Bom apetite!  

 

SALADA DE GERMEN DE TRIGO 

2 cenouras grandes raladas, 100 gramas de vagem cozida, 1 pimentão vermelho, 1/2 pepino 

japonês 

2 xícaras de gérmen de trigo, 2 colheres de azeite de oliva, 1 limão sal 



Corte os legumes em tirinhas misturando todos, tempere com sal, e azeite de oliva. Depois de 

bem misturado, acrescente o gérmen de trigo, misture tudo e leve à geladeira até a hora de 

servir. Tempo de preparo:10 minutos Rendimento: 4 porções 

 

SALADA DE GRÃO DE BICO 

1 xícara de grão de bico salsinha e sal a gosto azeite de oliva.  

Deixe o grão de bico de molho na véspera. Cozinhe em panela de pressão por uns 15 minutos. 

Retire os grãos e tempere-os com pimenta e salsinha. Tempo de preparo: 25 minutos 

Rendimento: 4 porções 

 

SANDUICHÃO 

1/2 kg de queijo fresco, 1/2 kg de farinha de trigo, 1/2 kg de tomate maduro sem pele, 

 2 colheres (sopa) de fermento para pão, 2 colheres (sopa) de manteiga 

1 colher (sopa) de sal água morna para sovar, 1 lata de milho verde e ervilha páprica 

Fazer a massa. Dissolver o fermento com um pouco de água e acrescentar farinha de trigo, 

manteiga e sal; utilizando o necessário da água morna para sovar. Rechear com queijo, tomate 

ervilha, milho. Enrolar tipo rocambole. Levar ao forno para 

limão trigo, ela da m sala morna que forno para dourar. 

Tempo de preparo: 50 minutos Rendimento: 1 unidade 

 

SANDUICHE GRATINADO 

2 colheres (sopa) de manteiga, 1 colher (chá) de sal, 2 colheres (sopa) de farinha de trigo, 

 1 1/2  xícara de leite, 1/4 xícara de maionese, 1 pacote de pão de fôrma sem casca, 300 

gramas de queijo muçarela. 

Derreta a manteiga numa panela. Acrescente a farinha de trigo dissolvida no leite, mexendo 

sempre até engrossar. Retire do fogo c reserve. Numa assadeira untada com maionese, cubra 

o fundo com pão. Por cima, despeje metade do creme e o queijo. Cubra com maionese e repita 

a operação, finalizando com o queijo. Leve ao forno quente por 15 minutos. Tempo de preparo: 

50 minutos Rendimento: 1 unidade 

 

 

 

 



SOJA COZIDA 

1 xícara de grãos de soja sal e salsinha a gosto. 

Deixe a soja de molho na véspera, lave muito bem, até que não forme mais espumas e tire ao 

máximo as cascas da soja. Cozinhe em panela de pressão por 20 minutos. Retire a água. 

Tempere. Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 4 porções 

 

 

SOPA CREMOSA 

3 cenouras médias em rodelas, 3 batatas médias em pedaços, 3 tomates em pedaços 

3 colheres (sopa) de óleo, 1 colher de salsinha e sal a gosto, 6 xícaras de água 

cozinhe todos os ingredientes na panela de pressão por 15 minutos. Bata no liquidificador, 

volte a ferver por mais alguns minutos. Desligue o fogo e salpique salsinha. Tempo de preparo: 

20 minutos Rendimento: 3 porções 

 

BATATAS AO MOLHO 

1/2 kg de batatas, 2 xícaras de leite, 2 colheres (sopa) de amido de milho  

1 colher (sopa) de manteiga, 3 colheres (sopa) de queijo ralado sal, pimenta, salsinha a gosto  

Cozinhe as batatas e corte-as em rodelas cuidando para não despedaçá-las. À parte, faça um 

molho branco com amido de milho dissolvido no leite, a manteiga, e o queijo ralado. Deixe 

ferver até engrossar bem. Tire do fogo e junte as batatas, mexa levemente e sirva. Polvilhe 

com salsinha. Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 4 porções  

 

BERINJELA A PARMEGIANA 

 

4 berinjelas, 3 colheres (sopa) de óleo para regar farinha de trigo para empanar óleo para 

fritar  

100 gramas de queijo parmesão ralado, 150 gramas de queijo mussarela ralado molho de 

tomate orégano, salsinha e sal a gosto  

Escaldar as berinjelas e colocá-las em uma fôrma untada. Camadas: berinjela, mussarela, 

molho, parmesão. Assar em forno pré-aquecido. Tempo de preparo: 25 minutos Rendimento: 4 

porções  

 

 



BOLINHO DE ARROZ 

 

Sobras de arroz amassadas amido de milho farinha de trigo sal, pimenta e salsinha a gosto. 

 Misture as sobras do arroz com farinha de trigo, um pouco de amido de milho, sal, pimenta e 

salsinha. Frite em óleo bem quente. Tempo de preparo: 15 minutos Rendimento: variável  

 

BOLINHO PTS 

 

1 xícara de PTS farinha de trigo até dar o ponto 1 colher (sopa) amido de milho sal, pimenta, 

cominho a gosto  

Deixe o PTS de molho em água quente com algumas gotas de limão por uns 15 minutos. 

Esprema bem para retirar a água. Misture ao PTS farinha de trigo, um pouco de amido de 

milho, salsinha e sal, formando uma massa. Frite os bolinhos em óleo bem quente. Tempo de 

preparo:10 minutos Rendimento: 10 unidades  

 

BOLO DE LIQUIDIFICADOR 

 

Massa: 2 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres (chá) de fermento em pó, 

2 xícaras de leite 3/4 de xícara de óleo, 2 colheres (sopa) bem cheias de amido de milho, 3 

colheres de queijo Minas duro ralado, 1 colher (chá) de sal  

Recheio: 2 tomates maduros picados, 2 xícaras de legumes mistos cortados, 1 colher (sopa) 

de salsinha picada, 1 colher (sopa) de azeite, 1 pitada de sal e pimenta  

Numa panela, aqueça o óleo e refogue os tomates. Junte os legumes e refogue-os, em fogo 

baixo, por alguns minutos. Junte o sal, a pimenta e a salsinha. Deixe esfriar.  

Para a massa, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por um minuto ou até que 

a mistura esteja homogênea. Despeje metade da massa em fôrma untada e enfarinhada. 

Espalhe os legumes refogados por cima e espalhe a segunda metade da massa. Leve ao forno 

por 40 minutos. Pode ser servido frio ou quente. Tempo de preparo: 90 minutos Rendimento: 1 

assadeira média  

 

 

 

 



COUVE-FLOR GRATINADA 

 

1 couve-flor grande, xícara de leite, 2 colheres (sopa) de manteiga, 1 lata de creme de leite, 1 

colher (chá) de orégano sal e queijo parmesão ralado a gosto, 1 colher (sopa) de farinha de 

trigo 

Cozinhe a couve-flor em água e sal, sem amolecer muito. Derreta a manteiga, junte o orégano 

e passe a couve-flor sem refogar. Coloque tudo em uma fôrma refratária e mantenha 

aquecido. Desmanche a farinha no leite, junte o creme de leite e tempere com o sal, espalhe 

sobre a couve-flor e polvilhe com queijo ralado. Leve ao forno quente para gratinar. Tempo de 

preparo: 30 minutos Rendimento: 4 porções  

 

CREME DE ESPINAFRE 

 

3 xícaras de leite, 1 colher (sopa) de farinha de trigo, 2 colheres (sopa) de manteiga  

1 colher (chá) de sal 1 pitada de pimenta 1 maço de espinafre cozido e espremido  

Bater no liquidificador o leite, a farinha, a manteiga, o sal e a pimenta. Acrescentar o 

espinafre e bater até que fique bem cremoso. Despejar numa panela e cozinhar, mexa 

eventualmente para não embolar. Servir com arroz.  

Tempo de preparo: 20 minutos Rendimento: 5 porções  

 

CREPES 

 

1/2 kg de farinha de milho óleo  

Toste a farinha de milho numa pequena quantidade de óleo. Adicione água e prepare uma 

massa fina. Coloque um pouco de óleo numa frigideira e derrame nela uma porção da massa 

fina. Frite bem, de ambos os lados. Sirva com refogado de legumes. Tempo de preparo: 15 

minutos Rendimento: 15 unidades  

 

 

 

 

 

 



CROQUETE DE SOJA 

 

2 copos de resíduo de soja, 1 copo de palmito moído, 2 colheres (sopa) de farinha de trigo, 1 

colher (sopa) de manteiga, 1 colher (sopa) de queijo ralado, 4 batatas cozidas e amassadas, 1 

colheres (chá) de fermento em pó  

1 colher (sopa) de leite de soja 1 folha de louro sal, pimenta, salsinha 1 tomate farinha de 

rosca creme de amido de milho  

Refogue os temperos em uma colher (sopa) de óleo ou molho, junte o palmito, o resíduo de 

soja e o leite. Cozinhe durante 10 minutos. Retire do fogo. Coloque os demais ingredientes. 

Deixe esfriar. Dê forma aos croquetes. Passe na farinha, no creme de amido de milho e na 

farinha de rosca. Frite-os em óleo bem quente. Creme de amido de milho: ferver água e amido 

de milho até engrossar. Tempo de preparo: 60 minutos Rendimento: 20 unidades  

 

 

 

GRÃO DE BICO COM BATATA 

200 gramas de grão de bico (de molho na véspera), 3 batatas picadas molho de tomate 

temperado Cozinhe o grão de bico na panela de pressão por 15 minutos. Acrescente batata e 

cozinhe por mais 5 minutos. Adicione molho de tomate e deixe ferver.  

Tempo de preparo: 25 minutos Rendimento: 4 porções  

 

HANBURGUER DE BERINGELA E ABOBRINHA 

 

1 berinjela média, 1 colher (chá) sal, 1 abobrinha média picada, 4 colheres (sopa) de farinha 

de trigo óleo para untar  

Descasque a berinjela e corte-a em fatias finas no sentido do comprimento. Coloque sal, deixe 

descansar e escorrer numa peneira por 30 minutos. Lave a berinjela, enxugue e pique em 

pedacinhos. Numa tigela, misture a abobrinha e a farinha de trigo. Tempere com sal. Forme os 

hambúrgueres e frite-os até dourar os dois lados. Tempo de preparo: 60 minutos Rendimento: 

6 unidades  

 

 

 

 



HANBURGUER DE TOFU E ESPINAFRE 

 

2 xícaras de folhas de espinafre (apertadas na xícara), 1 xícara de tofu picado, 1 colher (chá) 

de shoyu, 4 colheres (sopa) de farinha de trigo, 1/2 colher (chá) de sal óleo para untar  

Coloque o espinafre, ainda molhado, numa panela. Tampe e cozinhe em fogo baixo até as 

folhas ficarem macias. Escorra e deixe esfriar. Esprema para retirar o suco e pique-as. Numa 

tigela, coloque o espinafre, o tofu, o shoyu e o trigo. Tempere com sal e misture os 

ingredientes. Forme os hambúrgueres e frite-os. Tempo de preparo: 60 minutos Rendimento: 

6 unidades  

 

IOGURTE DE SOJA 

2 litros de leite de soja, 6 colheres (sopa) de leite em pó, 1 copo de iogurte natural  

Ferver o leite de soja, colocar o leite em pó em um recipiente de vidro. Quando o leite estiver 

morno, coloque o iogurte natural e envolva a vasilha num pacote de pão (não pode ser de 

plástico) e feche bem, amarrando um elástico na ponta, por até 5 horas. Depois de pronto, 

conserve em geladeira e use as frutas que desejar, na quantidade que for consumir, batendo 

no liquidificador. Deve ser consumido em até 5 dias.  

Tempo de preparo: 6 horas Rendimento: 2 litros  

 

BISCOITO 

 

2 xícaras de amido de milho, 5 colheres (sopa) de açúcar (mascavo), 

 5 colheres (sopa) de farinha de trigo, 1 xícara de manteiga, 3 colheres (sopa) de coco ralado  

Misture todos os ingredientes numa tigela grande e amasse bem até que a massa desgrude 

das mãos. Faça bolinhas utilizando 1 colher (chá) da massa. Numa assadeira coloque as 

bolinhas separadas umas das outras e achate-as com um garfo. Leve ao forno moderado pré-

aquecido por cerca de 15 minutos ou até ficarem ligeiramente douradas na parte de baixo. 

Deixe esfriar e retire da assadeira. Conserve em recipiente fechado. Tempo de preparo: 50 

minutos Rendimento: 75 unidades  

 

 

 

 

 



BISCOITO DE AVEIA 

 

1 tablete de fermento biológico, 3 colheres (sopa) de açúcar (mascavo) 

 1/2 xícara de leite morno, 3 xícaras de farinha de trigo,  

1 xícara de aveia em flocos finos, 200 gramas de manteiga, 200 gramas de goiabada picada, 

para rechear  

Dissolva o fermento no açúcar, junte o leite e xícara de trigo, misture para formar um mingau 

ralo. Cubra com um guardanapo e deixe fermentar por 30 minutos. À parte, forme uma farofa 

com o restante da farinha de trigo, a aveia e a manteiga. Adicione o mingau fermentado e à 

farofa e amasse até obter uma massa que desprenda das mãos. Deixe descansar por 30 

minutos. Abra a massa na espessura de corte em quadrados de 4 cm. Coloque no centro um 

pedacinho de goiaba, junte duas pontas opostas do quadrado e aperte bem. Asse em forno 

pré-aquecido. Tempo de preparo: 60 minutos Rendimento: 50 unidades  

 

BISCOITO DE FECULA DE BATATA 

 

1 pacote de fécula de batata, 1 xícara de açúcar (mascavo) a mesma medida de farinha de 

trigo, 200 gramas de manteiga. 

 Misturar os ingredientes, dando, em seguida, o formato de biscoito e levar ao forno em 

fôrma untada até dourar. Tempo de preparo: 40 minutos Rendimento: 50 unidades  

 

BISCOITO DE COCO 

 

100 gramas de farinha de trigo 4 colheres (sopa) de margarina 2 colheres (sopa) de açúcar 

(mascavo)  

2 colheres (sopa) de coco ralado 1 colher (sopa) de mel cerejas  

Forme uma massa com todos os ingredientes. Faça bolinhas pequenas. Organize as bolinhas em 

fôrma untada e pressione para achatá-las. Coloque cerejas em cima das bolinhas. Asse até os 

biscoitos dourarem. Tempo de preparo: 40 minutos Rendimento: 20 unidades  

 

 

 

 



BISCOITO KARINTO 

 

2 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres (sopa) de sementes de gergelim, 

1 pitada de sal 1 colher (chá) de canela  

Misture todos os ingredientes acima e vá adicionando água de tal modo que fique uma massa 

mole. Estender a massa e cortá-la em tiras. Fritar até dourar ou até tomarem a consistência 

comum aos biscoitos. Formas diversas podem ser dadas. Tempo de preparo: 40 minutos 

Rendimento: 20 unidades  

 

BOLO DE ANIVERSÁRIO 

 

1 xícaras de farinha de trigo, 4 tolheres (chá) de fermento em pó 100 gramas de açúcar 

(mascavo)  

5 colheres (sopa) de óleo 3/4 de xícara de iogurte, 1 colher (café) de essência de baunilha  

Peneire a farinha e o fermento. Junte o açúcar e misture. Num outro recipiente, misture o 

óleo, o iogurte e a baunilha. Despeje essa mistura sobre os ingredientes secos e bata bem 

com uma colher de pau ou na batedeira. Despeje em fôrma untada e leve ao forno pré-

aquecido por 20 minutos. Deixe esfriar antes de rechear. Recheio: Doce de leite com 

amendoim, nata com nozes ou castanhas, pêssegos em calda amassados. Cobertura: Cubra com 

chantilly e decore. Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 1 assadeira média  

 

BOLO DE BANANA E NOZES 

 

3 colheres (sopa) de manteiga, 2 colheres (sopa) cheias de açúcar (mascavo), 2 bananas 

grandes amassadas, 1/4 xícara de nozes ou castanhas picadas, 1/2 colher (chá) de essência de 

baunilha  

1 pitada de noz moscada ralada, 2 colheres (sopa) de iogurte, 3/4 de xícara de farinha de 

trigo, 1 1/2 colher (chá) de fermento em pó  

Numa tigela, bata a manteiga com o açúcar até formar um creme.  

Junte o iogurte, as bananas amassadas, a baunilha, a noz moscada e as nozes. Rata com colher 

de pau. Junte a farinha e o fermento misture servi bater. Despeje em fôrma untada. Asse o 

bolo por 40 minutos. Tempo de preparo: 50 minutos Rendimento: 1 assadeira pequena  

 

 



BOLO DE CENOURA 

 

3 cenouras, 1/2 xícara de óleo 2 xícaras de açúcar (mascavo)  

1 pitada de sal, 2 colheres (chá) de fermento em pó, 2 xícaras de farinha de trigo  

Bater no liquidificador as cenouras, o óleo, o açúcar e o sal. Colocar em uma tigela e 

acrescentar o fermento e a farinha de trigo. Colocar no forno pré-aquecido. Tempo de 

preparo: 25 minutos Rendimento: 1 assadeira média  

 

BOLO DE FRUTAS 

 

3/4 de xícara de açúcar (mascavo) , 1 1/4 xícara de aveia, 1 colher (sopa) de fermento em pó  

1/2 xícara de castanha moída, 1 xícara de castanha picada, 1 1/2 xícara de uvas passas  

Misturar todos os ingredientes e levar ao forno em fôrma untada e enfarinhada.  

Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 1 assadeira pequena  

 

BOLO DE FUBÁ 

 

3 xícaras de açúcar (mascavo), 1 xícara de queijo ralado, 1 1/2 de fubá, 1 1/2 colher (sopa) de 

farinha de trigo  

1 pitada de sal raspas de limão, 2 colheres (sopa) de manteiga, 4 xícaras de leite  

Colocar todos os ingredientes na batedeira e juntar aos poucos o leite. Misturar tudo muito 

bem. Colocar em fôrma untada e assar em forno pré-aquecido. Tempo de preparo: 30 minutos 

Rendimento: 1 assadeira média  

 

 

 

 

 

 

 

 



PANETTONE 

 

3 xícaras de farinha de trigo, 2 tabletes de fermento fresco, 1/2 xícara de água morna, 1/2 

xícara de açúcar (mascavo), 3 colheres (sopa) de iogurte natural 1 colher (chá) de sal, 4 

colheres (sopa) de manteiga, 1/2 xícara de passas, 1/2  xícara de frutas cristalizadas, 1 

colher (sopa) de raspas de limão, 1 colher (chá) de essência de baunilha fôrma especial para 

panettone  

Aqueça a água até estar à temperatura do corpo. Despeje-a numa tigela e junte o fermento. 

Junte uma colher (sopa) cheia de farinha e misture. Cubra com um pano de prato e deixe 

descansar até que comecem a formar bolhas na superfície. Junte a farinha aos poucos, 

mexendo sempre. Acrescente os demais ingredientes, menos a manteiga. Despeje a massa 

numa superfície limpa e sove por 10 minutos. Enquanto estiver sovando, acrescente a manteiga 

amolecida. Despeje a mistura na fôrma de panettone. Cubra e deixe descansar por, pelo 

menos, 2 horas. Leve ao forno quente por 10 minutos. Abaixe a chama do forno para o nível 

médio e deixe por mais 30 minutos. Tempo de preparo: 3 horas Rendimento: 1 unidade  

 

PÃO DE MEL 

 

3 xícaras de farinha de trigo peneirada, 2 xícaras de açúcar (mascavo), 

 300 gramas de mel puro, 1 copo de leite, 1 colher (sopa) de manteiga  

1 colher (chá) de cravo da índia moída, 1 colher (chá) de canela em pó 

 1 colher (café) de noz moscada ralada, 1 colher (café) de bicarbonato de sódio  

Misture bem a farinha com as especiarias. Em outra vasilha, dissolva o bicarbonato no leite. 

Em batedeira com rotação lenta, coloque o mel, o açúcar e a manteiga e bata até obter 

mistura uniforme. Acrescente alternadamente o leite e a farinha, mantendo sempre a massa 

homogênea. Asse em forno médio por 30 minutos. Tempo de preparo: 40 minutos Rendimento: 

1 assadeira média  

 

PÃO DE LÓ 

 

2 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres (chá) de fermento em pó, 

 5 colheres (sopa) de óleo, 1 xícara de leite, 1 xícara de açúcar (mascavo) junte a farinha, o 

fermento e o açúcar. Numa tigela, misture o leite do óleo. Acrescente a mistura molhada à 

mistura seca, bata por 1 minuto. Despeje em fôrma untada. Asse por 20 minutos. Tempo de 

preparo: 30 minutos Rendimento: 1 assadeira pequena  



 

PAVÊ DELICIOSO 

 

1 receita de pão de ló, 1 xícara de leite fervido, 1 colher (sopa) de açúcar (mascavo), 1 colher 

(chá) de essência de baunilha  

 

 

200 ml de creme de leite batido, 1 receita de creme de confeiteiro. 

 Misture o leite com o açúcar e a baunilha e coloque a mistura num prato fundo. Espalhe uma 

camada de pedaços de bolo, uma camada de creme de confeiteiro. Repita até terminar os 

ingredientes. Espalhe o creme de leite batido por cima. Leve ao refrigerador. Tempo de 

preparo: 90 minutos Rendimento: 10 porções 

 
 


