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Introdução

Como começar a introdução de um livro que eu nunca pensei que fosse 
escrever? Se me dissessem há uns anos que eu poderia publicar um livro 
sobre alimentação vegetariana saudável, eu diria para contarem piadas 
melhores.

Há 10 anos eu tinha 15 anos e estava em Portugal há cerca de três. Nasci 
na Ucrânia, numa pequena cidade chamada Izyaslav. Tive uma infância feliz 
e livre. Vivida entre a natureza, animais, muitas quedas de bicicleta e muita 
fruta comida diretamente das árvores (vitamina B12 de graça!). Lembro‑me 
de adorar comer, de ter muito apetite e de comer muuuuito devagar, uma 
particularidade que ainda hoje conservo. Pratico o mindful eating ainda 
antes de saber o que era!

Aos 12 anos, em 2005, vim com os meus pais para Portugal, para um 
paraíso chamado Açores. Aprendi rapidamente o português, tive a ajuda 
preciosa de colegas e professores e, naquela turma para onde fui atirada já  
a meio do ano letivo, fiz amigos com quem ainda mantenho contacto.

Com a chegada do secundário, chegou também a pressão de começar a 
pensar no passo seguinte, o curso universitário e a profissão a escolher. No 
meu caso, tinha uma certeza: sabia que queria ajudar pessoas. Por outro 
lado, sempre tive uma veia artística. O meu primeiro «negócio», com uns 
13 anos, era vender bijuterias feitas por mim, algo que amava fazer desde 
pequena. Além disso, gostava de pintar, mas não tinha jeito (nem paciên-
cia). Juntando o facto de as taxas de desemprego entre artistas e criadores 
serem altas, rapidamente abandonei essa hipótese.

Depois de algumas (muitas) pesquisas na Internet encontrei então o 
curso que queria tirar: psicologia. Ia permitir‑me realizar a minha única cer-
teza, ajudar as pessoas. Em 2012, mudei-me para o Porto, para estudar psi-
cologia clínica. Podia ter escolhido tirar a licenciatura em São Miguel, mas 
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sentia vontade de uma mudança radical e de «sair do ninho» dos meus pais. 
Dizem que a cada 7 anos a vida se renova e que começa um novo ciclo, 
e assim foi comigo: 7 anos depois de me ter mudado da Ucrânia para os 
Açores, agora com 18 anos, estava a mudar‑me para o Porto.

Com esta mudança passei a ter liberdade total (ou quase) e, ao mesmo 
tempo, responsabilidade sobre todas as minhas escolhas. Isto incluía tam-
bém a alimentação. Já tinha bons hábitos alimentares, que me foram trans-
mitidos pelos meus pais. Estou‑lhes muito grata por me terem incentivado, 
através do exemplo, a dedicar tempo a preparar refeições caseiras, a planeá‑
‑las com antecedência e a encher o prato (ainda que não exclusivamente)
de muitos vegetais e diferentes cereais integrais.

Graças a estes hábitos, não tive problemas em passar a preparar todas as 
minhas refeições. A verdade é que cozinhar permite um contacto muito pró‑
ximo com os alimentos, e através deste contacto fui percebendo que não me 
sentia confortável com algumas das minhas escolhas alimentares da altura. 
Muito gradualmente, fui reduzindo o consumo de carne de todos os tipos, 
porque simplesmente não tinha vontade de a comprar, preparar e comer. Não 
tinha como objetivo ser vegetariana ou vegan, aliás, dizia sempre «nunca na 
vida vou ser vegetariana!». Deu no que deu, por isso, agora nunca digo nunca.

De uma maneira muito natural e gradual, a partir de 2012 fui reduzindo 
o consumo de produtos de origem animal, porque era isso que o meu corpo
pedia. A verdade é que, desde criança, nunca fui fã de carne nem de leite…
Para mim era um sacrifício consumir estes alimentos. Paralelamente, entre
aulas e afazeres da faculdade, passava imenso tempo a ler sobre nutrição
e alimentação. Parece que comecei a descobrir um mundo novo, no qual a
esmagadora maioria das pesquisas e artigos relatavam que a alimentação
de base vegetal ficava sempre «a ganhar» em relação à tradicional.

Assim, passei os anos seguintes entre a licenciatura, a pesquisa autó‑
noma sobre a alimentação e as experiências culinárias vegetarianas na 
cozinha da residência universitária. Sempre gostei de cozinhar, por isso, 
com essa mudança, criei muitas receitas novas que, por vezes, partilhava 
nas redes sociais pessoais. Recebia muitos pedidos de receitas, da família 
e de amigos, e a ideia de criar um blogue já se tinha plantado na minha 
imaginação há algum tempo. Adorava cozinhar, fotografar e comunicar, um 
blogue seria a maneira perfeita de conjugar tudo isto.
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O NASCIMENTO DO MEU BLOGUE

Havia um pequeno problema: eu estava na pior situação possível para 
criar um blogue de receitas, porque partilhava uma cozinha (e um frigo‑ 
rífico) universitária com mais 10 pessoas, não tinha grandes condições para 
preparar receitas e para as fotografar e não percebia nada de sites ou de 
blogues. Depois de uns meses de indecisão, em julho de 2015, quando estava 
de férias nos Açores, nasceu o Dicas da Oksi. Sabia, desde o início, que não ia 
querer limitar‑me a receitas, daí o «Dicas». Oksi vem da alcunha dada pelos 
meus amigos, achei que era uma boa escolha porque sempre é mais fácil de  
memorizar do que Oksana, certo?

O blogue teve bastante sucesso, passado um ano recebi o primeiro convite 
para dinamizar um workshop de culinária vegetariana e percebi que era algo 
que amava fazer, apesar de sempre ter tido muitas dificuldades para falar em 
público. Mas senti‑me logo no meu elemento. Passei a organizar e a dinami-
zar os meus próprios workshops e, até final de 2017, conciliei estes eventos, 
showcookings, alguns outros trabalhos esporádicos e o mestrado, com a tese 
e o estágio curricular. Parecia que tinha uma vida dupla, dividida entre a psi-
cologia e a alimentação. E isso fazia cada vez menos sentido para mim… até 
porque eu sabia que as duas estavam mais relacionadas do que se pode achar.

No final de 2017 acabei então o mestrado em psicologia e tomei uma 
grande decisão: dedicar‑me a tempo inteiro ao meu projeto até encontrar 
estágio para a Ordem dos Psicólogos. A realidade dos estágios em psicologia 
não era muito favorável e confesso que, à medida que o tempo foi passando 
e fui tendo mais trabalho relacionado com o projeto, acabei por deixar de 
lado a ideia. Percebi que não precisava de trabalhar num consultório e de 
vestir um fato para ajudar as pessoas, porque já estava a fazê‑lo!

Para aprender mais, e para fazer um pouco a ponte entre as duas áreas,  
em 2018 tirei o curso de Health Coach, pelo Institute of Integrative Nutrition,  
de Nova Iorque. Aprendi sobre alimentação, digestão, stress, sono e confir‑ 
mei, mais uma vez, que a saúde é um todo holístico. Foi também o ano em que 
cresci muito a nível profissional: realizei mais de 40 workshops/showcooking, 
realizei a minha primeira consultoria de ementa e o primeiro retiro.

Ao longo destes anos, no meio de tanto trabalho e de tantas mudanças, 
posso garantir que o que me manteve sã e me deu energia para tudo foi, em 
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grande parte, a minha alimentação. Passaram sete anos desde que comecei 
a mudar gradualmente a minha alimentação e o meu estilo e vida, e sinto 
que estou prestes a mudar mais uma vez de ciclo e pronta para uma nova 
etapa. Este livro é então a compilação do meu conhecimento atual, das 
melhores receitas dos workshops e melhores combinações de ingredientes. 
São receitas que faço muitas vezes para mim e para os meus e que espero 
que passem a fazer parte da sua ementa.

Nutrir o corpo e a mente

Antes de passarmos para as receitas, não podia deixar de lhe dar algu-
mas bases teóricas sobre o bem‑estar e a alimentação. As informações das 
próximas páginas foram fundamentadas por artigos científicos e também 
pela minha experiência pessoal. Por isso, selecionei e resumi alguns dados 
muito interessantes que tenho a certeza de que o surpreenderão.

A RELAÇÃO ENTRE A ALIMENTAÇÃO E O BEM-ESTAR PSICOLÓGICO

Tendemos a dividir a nossa saúde entre diferentes gavetas: a gaveta 
da saúde física, da alimentação, do bem‑estar psicológico e emocional… 
Mas a verdade é que a nossa saúde é um todo e todas estas gavetas estão 
interligadas. Ainda na faculdade, enquanto estudava psicologia e comecei 
o meu projeto ligado à alimentação, sabia que a ligação entre estas duas
áreas existia, mas que não se falava muito nela, tanto no mundo académico,
como na comunicação social e digital. A verdade é que esta relação começa
muito cedo, ainda durante a gravidez. Não é por acaso que se defende que
as grávidas devem ter uma alimentação o mais saudável possível! Em 2010
foi publicado um estudo1 realizado durante cinco anos, que acompanhou
mais de 23 mil mães e os seus filhos. Este estudo concluiu que uma alimen-
tação pouco saudável (rica em bebidas açucaradas, alimentos altamente
processados, snacks ricos em sódio) durante a gravidez e os primeiros anos
de vida do bebé aumenta o risco de desenvolvimento de problemas emo-
cionais e comportamentais da criança.

Assim, tanto a nossa saúde física como a saúde psicológica são influ-
enciadas desde muito cedo pela nossa alimentação. Mas como é que isso 
acontece? O que liga a gaveta da alimentação à do bem‑estar psicológico e 
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emocional? Apesar de ainda ser uma área em constante desenvolvimento 
e investigação, a ciência tem mostrado que o intestino é o elo de ligação 
entre estas duas vertentes da saúde. Já deve ter ouvido falar da seroto‑ 
nina, considerada a «hormona da felicidade». Este é um neurotransmissor 
responsável pelo nosso humor, sono, apetite, ritmo cardíaco, etc., é um dos 
comandos mais importantes do nosso organismo. O mais surpreendente?  
É que cerca de 95% da serotonina é segregada pelo nosso intestino, que é 
considerado por isso um «segundo cérebro». Assim, é em parte a nossa saúde 
intestinal que dita o nosso estado de humor, e vice‑versa2. Incrível, não?

A microbiota — conjunto de bactérias e micro‑organismos que temos nos 
nossos intestinos — é a grande responsável por fazer essa mediação. Cerca 
de 2000 estirpes de diferentes bactérias vivem em nós ou na nossa super-
fície. Temos 150 vezes mais células bacterianas do que células humanas. 
Sei que o termo «bactéria» tem uma conotação negativa e as associamos 
a doenças, mas as células bacterianas são cruciais para o nosso funciona-
mento. Têm funções muito importantes, como a digestão dos alimentos, 
a metabolização dos medicamentos, a desintoxicação e a regulação do 
sistema imunitário3. Mas não só…

Segundo o maior estudo publicado até hoje sobre a microbiota4, reali- 
zado em 43 países e que contou com mais de 15 096 amostras, a micro‑ 
biota apresenta caraterísticas diferentes em pessoas saudáveis e aquelas 
que têm alguma perturbação mental. Porque é que isto acontece? Ainda 
não se sabe muito bem, no entanto, o estudo também teve resultados inte- 
ressantes no que toca à diversidade de alimentos. Os participantes que inge-
riam mais de 30 diferentes tipos de alimentos vegetais por semana apre-
sentavam uma microbiota mais rica, com maior diversidade de moléculas. 
Assim, quanto maior for a diversidade dos vegetais que consumimos no dia 
a dia, mais saudável vai ser a nossa microbiota, contribuindo também para 
a manutenção de uma boa saúde mental.

A variedade dos vegetais consumidos é importante, bem como man-
ter o resto da alimentação de boa qualidade. Costumo dizer que uma ali-
mentação vegetariana ou de base vegetal não são necessariamente mais 
saudáveis por si só, porque podemos comer batatas fritas com refrigerantes 
todos os dias e encaixar‑se na mesma nestes padrões! Por isso, devemos 
valorizar alimentos integrais, no seu estado natural, como legumes, fruta, 
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cereais integrais e leguminosas. E o mais incrível é que consumir este tipo 
de alimentos pode ajudar a evitar uma das mais silenciosas causas de inca-
pacidade e morte atuais: a depressão.

Um estudo espanhol5, que contou com mais de 10 000 participantes que 
foram acompanhados durante mais de 4 anos, analisou a relação entre a 
alimentação e a depressão. As conclusões foram muito interessantes, pois 
mostraram que uma alimentação saudável, rica em fruta, oleaginosas, 
leguminosas e gorduras saudáveis está associada a um menor risco de 
depressão. Além disso, já há provas de que as bactérias probióticas (que 
podem ser encontradas em alimentos fermentados) têm demonstrado 
diminuir os sintomas depressivos, de ansiedade e o stress6,7,8 e ainda me- 
lhorar a função cognitiva9.

Investigações das últimas décadas10,11 mostram que a nossa barreira 
intestinal, que é tão crucial que permaneça muito seletiva na sua «filtra-
gem», é muitas vezes danificada em casos de depressão. O stress e a prática 
de exercício físico de elevada exaustão parecem também contribuir para a 
permeabilidade da barreira intestinal12,13. Todos nós, ainda que não neces-
sariamente a esta extensão, já sentimos «na pele» as consequências desta 
ligação entre o intestino e o estado psicológico. Quantas vezes, em alturas de 
stress e muita agitação, sentiu logo alterações na sua digestão? Esta ligação 
é tão forte que bastam duas horas de exposição a alguma fonte social de 
stress para afetar significativamente algumas bactérias intestinais14. Isto é 
altamente assustador e interessante ao mesmo tempo.

Uma dieta rica em gordura e açúcar também parece produzir efeitos seme‑ 
lhantes na barreira intestinal, aumentando o risco de exposição a toxinas 
presentes nos alimentos e no ambiente15. Mas, então, como manter as nos-
sas bactérias felizes, e a nossa microbiota e organismo e mente saudáveis? 
A resposta está nas próximas páginas… e em todas as receitas deste livro.

OS BENEFÍCIOS DE UMA ALIMENTAÇÃO DE BASE VEGETAL PARA A SAÚDE

Os benefícios de uma alimentação vegetariana integral e saudável são 
tremendos, tanto a nível físico, como psicológico (já para não falar dos ambi-
entais). Em 2019, foram publicados os resultados de um estudo16 que investi-
gou, durante 27 anos e em 195 países, a relação entre os hábitos alimentares  
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e a saúde. Este estudo mostra que os maiores fatores de risco para a mor-
talidade são as dietas ricas em sódio, pobres em cereais integrais, fruta, fru-
tos gordos e sementes, hortícolas, ómega 3 e fibra. Numa alimentação vege‑ 
tariana saudável, todos estes elementos estão presentes e fazem parte das 
refeições do dia a dia, evitando assim o aparecimento de doenças.

Alguns dos maiores benefícios comprovados de uma alimentação de 
base vegetal são:

 a  Redução da prevalência da doença oncológica.
 a  Redução da obesidade.
 a  Prevenção de doenças cardiovasculares.
 a  Diminuição da hipertensão.
 a  Prevenção da diabetes.
 a  Aumento da longevidade.
 a

É benéfico incluir o máximo de alimentos vegetais em qualquer tipo de 
regime alimentar, mas já está comprovado que é ainda melhor evitar ao 
mesmo tempo os produtos de origem animal. Foram estas as conclusões do 
estudo conduzido por Zhang F.17, no qual, durante oito anos, foram acom-
panhados 29 113 participantes. Os resultados mostraram que consumir ali-
mentos vegetais de qualidade (integrais e não processados) está associado 
a uma diminuição de 26% do risco de mortalidade total e de 38% do risco 
de mortalidade por cancro. O mesmo não foi observado com produtos de 
origem animal pouco processados… o que mostra que as plantas são real-
mente poderosas.

Uma das grandes causas da diminuição da qualidade de vida e de saúde, 
que afeta milhões de crianças e adultos em todo o mundo, é a obesidade. 
É ainda um fator de risco para desenvolvimento de doenças como a hiper-
tensão, diabetes e doenças cardíacas. Mas há boas notícias. No estudo18 em 
que foram acompanhados 126 982 participantes durante 20 anos, fazendo 
verificação da evolução de peso a cada 4 anos, os resultados mostraram 
que uma alimentação rica em produtos vegetais integrais (cereais integrais, 
frutos, vegetais e frutos secos) está associada a um menor aumento de 
peso. Isto acontece, em grande parte, graças à fibra presente em qualquer 
alimento vegetal, e que não existe em nenhum alimento de origem animal.
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É também graças à grande quantidade e variedade de fibras que a ali-
mentação vegetal também é a mais benéfica para os organismos no intes-
tino19,20. Isto acontece, em parte, porque as bactérias «boas» presentes em 
alimentos fermentados e no nosso intestino (conhecidas por probióticos) 
precisam de alimento constante para se manterem vivas e felizes… e, esse 
alimento é a fibra (conhecida por prebiótico). Por isso, os fermentados não 
são nenhuma «solução milagrosa», se o resto da alimentação for altamente 
processada… mais uma vez, a nossa saúde funciona de forma holística.

A alimentação de base vegetal também tem inúmeros benefícios para 
a saúde psicológica e neurológica. O consumo de vegetais, especialmente 
os de folhas verde‑escuras (couve portuguesa, kale, espinafres…) ajuda 
a diminuir o declínio cognitivo, segundo estudos prospetivos que acom‑ 
panharam os participantes durante largos anos21,22. Para além do declínio 
cognitivo, uma alimentação rica em alimentos como vegetais, frutos, olea‑ 
ginosas e cereais integrais também parece diminuir o risco de doenças neuro‑ 
degenerativas em geral23.

Até já foram identificados alguns alimentos específicos que contribuem 
mais fortemente para uma boa saúde mental e contêm propriedades anti-
depressivas2. Alguns deles são a soja em formas tradicionais (tofu, tempeh), 
a curcuma, o cacau, o chá verde os mirtilos, o café e a romã. Todos estes 
alimentos são ricos em chamados polifenóis, que são substâncias anti‑ 
oxidantes com efeitos maravilhosos para a saúde. Para além disso, tal como 
já vimos anteriormente, para uma boa saúde física e emocional é crucial 
cuidarmos bem das nossas bactérias intestinais. Por isso, defendo uma ali-
mentação de base vegetal com inclusão de alimentos e bebidas fermentadas.

A INCLUSÃO DOS FERMENTADOS

Porque precisamos de recuperar a tradição dos fermentados?

Eu sei que pode parecer um bicho de sete cabeças fazer fermentados 
caseiros. A temperatura, as bactérias, o gás… mas acreditem que não é. Sem 
qualquer conhecimento sobre micróbios, os nossos antepassados foram‑se 
apercebendo do potencial de preservação, criação de novos sabores, textu-
ras e nutrientes dos alimentos e bebidas fermentados24. Assim, há milénios 
que os micro‑organismos trazem benefícios para a humanidade e são uti-
lizados na produção de alimentos fermentados. Vasos de barro do período 
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neolítico indicam que a produção intencional de bebidas fermentadas à 
base de fruta e cereais tem sido uma prática comum desde há 10 mil anos25. 
Por isso, não se trata de todo de uma prática recente.

Apesar da sua longa história, a popularidade e a importância culinária 
dos alimentos diminuiu, especialmente no ocidente. Isto aconteceu, em 
parte, devido à industrialização e aceleração da produção alimentar, 
levando assim ao abandono dos processos artesanais. No entanto, nos últi-
mos anos, tem‑se verificado uma redescoberta destas práticas e alimentos, 
graças à emergente pesquisa sobre os seus benefícios26. Acho que há modas 
que vêm por bem, e essa foi uma delas.

Idealmente, a nossa microbiota deveria manter‑se saudável e diversa 
naturalmente. No entanto, fatores como o aumento dos partos por cesa‑ 
riana, a diminuição da amamentação, a toma cada vez mais frequente de 
antibióticos e a produção industrial dos alimentos (que não recebem devi‑ 
damente as bactérias do solo, da chuva, etc.) diminuem a capacidade do 
nosso intestino de produzir bactérias. Para além disso, o stress constante do 
dia a dia e a alimentação altamente processada criam um ambiente pouco 
feliz para as bactérias boas.

Não estou a dizer para não tomar antibióticos nem para nunca comer 
uma sobremesa com açúcar, de todo. Mas há que admitir que o nosso estilo 
de vida ocidental está muito longe do dos nossos antepassados, e quem 
fica a sofrer com isso são também as nossas bactérias intestinais. Assim, 
torna‑se importante recuperar algumas tradições ancestrais e incluir os 
alimentos e bebidas fermentados para promover a saúde digestiva e o 
bem-estar em geral.

OS BENEFÍCIOS DOS FERMENTADOS

De uma maneira geral, quando incluídos na alimentação do dia a dia, os 
alimentos fermentados exercem dois tipos de influência que se relacionam 
entre si. Por um lado, influenciam a nossa saúde mental através da ação 
microbiana presente na comida ou na bebida; por outro lado, através do 
efeito direto que estes micróbios têm na nossa própria flora intestinal2.

Em primeiro lugar, fermentar os legumes, frutas e cereais permite 
aumentar as propriedades nutricionais dos alimentos, tornando-os 
ainda mais benéficos para a saúde26. Além disso, a fermentação torna os 
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nutrientes mais biodisponíveis e facilmente absorvidos pelo nosso corpo2. 
Daí o pão de fermentação natural, conhecido por sourdough, ser mais fácil 
de digerir que o habitual, por exemplo. Para além de transformar as vita‑ 
minas e os nutrientes já existentes nos alimentos, a fermentação cria tam-
bém novos nutrientes. As culturas microbianas têm a capacidade de criar 
vitamina B, com exceção da vitamina B12 (a B12 encontrada nos fermenta-
dos é um análogo e não é absorvida pelo nosso corpo27.). Alguns fermenta-
dos, como o miso (veja a receita Sopa miso à Oksi, pág. 124), parecem ter 
também um poder antioxidante no nosso corpo28.

Em segundo lugar, qualquer fermentado caseiro é riquíssimo em bac-
térias probióticas, que são benéficas ao nosso organismo. A nossa micro-
biota (flora intestinal) está povoada por milhões de bactérias que regulam 
a nossa digestão, função imunitária e outros aspetos da nossa saúde e do 
nosso bem‑estar. Sabemos que uma boa função imunitária é «meio caminho 
andado» para uma boa saúde. Não é por acaso que se diz a alguém que está 
sempre constipado para melhorar a imunidade (pelo que menos é o que eu 
digo!). Cerca de 70% do nosso sistema imunitário é localizado no nosso intes-
tino e um consumo regular de alimentos e bebidas fermentados ricos em 
probióticos ajuda a manter então uma boa saúde intestinal e imunitária29. 
Alguns dos alimentos fermentados mais comuns, como chucrute, kimchi, 
kefir, kombucha e miso, contêm normalmente células em quantidades con-
sideráveis, dentro das quais uma porção relativamente grande sobrevive 
no nosso trato digestivo30. Consumir este tipo de alimentos vivos no dia 
a dia pode ser equivalente à introdução de novos, ainda que transitórios, 
micróbios à nossa microbiota intestinal31 .

Por último, uma boa saúde intestinal contribui para uma boa saúde 
mental. Mas como acontece isso? Bactérias benéficas parecem influenciar 
o humor e a fadiga, através dos seguintes mecanismos32,33:

 a  Proteção direta da barreira intestinal.
 a  Influência indireta na produção de neurotransmissores.
 a  Prevenção contra as mudanças provocadas na microbiota pelo stress.
 a  Ativação direta das ligações neurais entre o intestino e o cérebro.
 a  Aumento da qualidade de nutrientes dos alimentos (ácidos gordos,  

minerais e fitoquímicos).
 a  Propriedades analgésicas.
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Mas será que temos de consumir probióticos e fermentados durante 
anos para sentir estes efeitos? A pesquisa mostra que não. Tillisch e cola‑ 
boradores, em 201334, mostraram que um mês de consumo de produtos fer-
mentados que contenham certas bactérias é o suficiente para ter influência 
nas áreas cerebrais responsáveis pelo controlo das emoções e sensações. 
Fascinante, não?

Assim, os alimentos fermentados podem melhorar a digestão, a função 
imunitária, a saúde mental e muito mais, contribuindo de formas impor-
tantes para a saúde em geral. Mas acredito que a nutrição e a saúde vão 
muito além da alimentação…

NUTRIR PARA ALÉM DA ALIMENTAÇÃO

Apesar de a alimentação saudável ser a minha paixão e o foco deste livro, 
acredito que a nossa saúde funciona de uma forma holística e que deve-
mos nutrir o nosso corpo e a nossa mente para além da comida. Será que é 
assim tão saudável e proveitoso comer todos os verdes e legumes do mundo, 
enquanto estamos em ambientes tóxicos, passamos a maior parte do dia 
sob tensão e stress e nos queixamos constantemente de tudo e mais alguma 
coisa? Precisamos de ser muito sinceros connosco: é tão importante cuidar 
da nossa mente, da vida pessoal e social como cuidar da nossa alimentação.

Um bom exemplo disso são as chamadas «blue zones», que são zonas 
do mundo em que há maior concentração de pessoas centenárias, como 
a Sardenha (Itália) e Okinawa (Japão). A observação e o estudo dos hábi-
tos das populações destas zonas, que se mantêm saudáveis durante toda 
a vida, mostram que o «segredo» vai muito além da alimentação local, de 
base integral e vegetal. Comer refeições e fazer atividade em conjunto com 
família e amigos, aproveitar a natureza e o ar puro, e ter passatempos como 
pintar ou cuidar da horta fazem parte do dia a dia dos centenários e con-
tribuem em grande parte para a sua saúde. De certeza que lhe aconteceu 
recusar um convívio com amigos ou família em prol de um treino no ginásio 
ou mais tempo para trabalhar… bem, para a próxima reconsidere.

Os estudos também já mostram que o contacto social tem um poderoso 
efeito neuroprotetor, ajudando a manter o nosso cérebro saudável35. Num 
mundo corrido como o de hoje, torna‑se complicado ter tempo para tudo 
e nem sempre temos os «nossos» por perto, por isso o voluntariado, aulas 
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ou qualquer tipo de atividade em grupo podem ser soluções perfeitas para 
nutrir a alma. E por falar em nutrir a alma, sabia que práticas ligadas à espi‑ 
ritualidade, como meditação, caminhadas na natureza ou simplesmente 
estar em silêncio também promovem a função cognitiva36?

Ter passatempos criativos como pintar (experimente mandalas), fazer 
trabalhos manuais, dançar ou tocar um instrumento também são uma 
ótima maneira de estimular o cérebro e desconectar da agitação do dia a 
dia. Esse tipo de atividades ajuda ainda a prevenir a perda de memória37.

Assim, apesar de a alimentação ser uma importante fonte de energia e 
nutrição, as nossas relações, rotinas e passatempos também têm um impacto 
no nosso bem‑estar… cabe a cada um nós tornar esse impacto positivo.

Bases da alimentação vegetariana saudável

O QUE COMPRAR E COMER NA PRÁTICA

Eu sei que passar de uma alimentação tradicional para uma alimen-
tação vegetariana parece ser complicado e há muitas dúvidas no início. Nas 
páginas que se seguem vou apresentar de maneira simples o que se deve 
comprar e comer na prática numa alimentação 100% vegetal.

A tabela da página seguinte contém alguns ingredientes essenciais a 
incluir na alimentação do dia a dia, agrupados pelas seguintes categorias: 
proteínas, hidratos de carbono, gorduras, vitaminas e extras. Apesar de ne‑ 
nhum alimento se encaixar exclusivamente numa só categoria (as legumi-
nosas têm proteínas, mas também hidratos, tal como os hidratos também 
têm alguma proteína), esta divisão facilita a perceção. Este é o meu con-
junto de essenciais a comprar e consumir para uma alimentação vegetari-
ana saudável, fácil e variada.

E como deve ser então composto um prato vegetariano? Um prato vege‑ 
tariano nem sempre está claramente dividido em três elementos distintos: 
a proteína, os hidratos de carbono e a salada/legumes. Estamos habituados 
a esta divisão tradicional, mas não tem de ser assim. Uma mesma receita 
pode ter ao mesmo tempo os vários elementos, sendo necessário comple-
mentá‑la, apesar disso, com legumes/salada a gosto. É o caso, por exemplo, 
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PROTEÍNAS HIDRATOS DE 
CARBONO

GORDURAS 
SAUDÁVEIS VITAMINAS EXTRAS

Feijão (qualquer 
tipo) e farinha 
de feijão

Arroz

Oleaginosas 
(nozes, 
amêndoas, 
cajus...)

Vegetais 
crucíferos 
(couves, 
brócolos...)

Fermentados 
(chucrute, 
kimchi...)

Grão‑de‑bico 
e farinha de 
grão‑de‑bico

Millet «Manteigas» de 
oleaginosas

Verduras (alface, 
rúcula, agrião...)

Levedura 
nutricional

Lentilhas 
(qualquer tipo) Quinoa* Frutos gordos 

(abacate e coco

Verduras de cor 
verde‑escura 
(kale, couve 
portuguesa...)

Algas (nori, 
wakame, 
arame...)

Tremoços Trigo‑sarraceno* Sementes de 
linhaça moídas

Outros legumes 
(cenoura, 
pimento, 
pepino... )

Frutos secos 
(tâmaras, 
passas...)

Favas Pão integral Sementes de 
cânhamo

Alho, 
alho‑francês Pickles

Ervilhas Massa integral Sementes de 
chia Cebola Cacau puro

Tofu Aveia (em grão /
floco)

Outras sementes 
(sésamo, giras-
sol, abóbora...)

Fruta

Leites vegetais 
de cereais e 
frutos gordos 
(coco, amêndoa, 
aveia...)

Tempeh Cevada (em 
grão/floco)

Tahini («man-
teiga» de 
sementes de 
sésamo)

Bagas / frutos 
vermelhos

Iogurtes vegetais 
de frutos gordos

Seitan Batata / 
batata‑doce

«Queijos» de 
frutos secos Cogumelos Molho de soja /

tamari

Edamame 
(feijão de soja 
«novo»)

Farinhas de 
cereais (espelta, 
trigo, arroz...)

Azeitonas Especiarias Vinagre de maçã

Leite e iogurte 
de soja

Cuscuz, sêmola 
de milho Azeite Ervas 

aromáticas Óleo de coco

*Apesar de a quinoa e o trigo‑sarraceno estarem na coluna dos hidratos de carbono, são também pseudocereais 
bastante proteicos e que contêm todos os aminoácidos essenciais. Assim, podem ser a base de uma receita, não 
sendo necessária mais nenhuma fonte proteica (ex: hambúrgueres de quinoa e beterraba, pág. 172).
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das 3 receitas dos hambúrgueres deste livro (pp. 168–172), em que é combi-
nada uma fonte proteica, um cereal (hidratos) e legumes, tornando‑as nutri-
cionalmente completas.

Assim, de uma maneira geral, o prato vegetariano deverá incluir:
 a  Uma porção proteica (¼ do prato).
 a  Uma porção de hidratos (¼ do prato).
 a  Uma porção de legumes/salada (½ prato).
 a  Uma porção de gordura saudável (adoro polvilhar os pratos com 

sementes de sésamo/girassol torradas.)
 a  Uma porção de legumes fermentados — ½ garfada (não são essenciais, 

mas ajudam na digestão e não só… ver pág. 16 ).
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PROCESSO

Usar esta receita em:

INGREDIENTES

Papas de trigo‑sarraceno (Kasha) (pág. 92); Os meus batidos preferidos (pág. 94); 
Creme de avelã e cacau (pág. 108); A melhor mousse de chocolate (pág. 220).

Lave os pedaços de coco para retirar os resíduos da casca. Depois, corte os pedaços em 
tiras finas e coloque‑os numa liquidificadora, juntamente com as tâmaras e a canela.
A seguir adicione água quente (mas não a ferver) suficiente para cobrir o coco e pro-
cesse até obter uma pasta. Junte a restante água e volte a triturar. No final coe o leite 
com a ajuda de um saco de pano ou pano de cozinha limpo. 
Deve guardar no frigorífico, em garrafas ou frascos fechados, até 3 dias. Se acontecer 
a separação entre a parte sólida e a água, passe o recipiente por água quente cor-
rente (ou então mergulhe‑o em água quente) e agite antes de usar o leite.

*Para partir o coco, deve furar, com a ponta de uma faca, uma das três saliências no topo do mesmo 
(uma delas é sempre mole) e retirar a água de coco. Coloque o coco inteiro em vários sacos velhos e 
bata algumas vezes contra o chão (faça isto no exterior) até ficar em pedaços, ou com um martelo em 
cima de uma toalha. Retire a restante casca com a ajuda de uma faca (coloque a ponta da faca entre a 
casca exterior e a pele e faça pressão até descolar).

Rende: 1 litro

• 1 coco inteiro* ou 200 g de coco ralado
• 900 ml de água quente
• 1 pitada de canela em pó (opcional)
• 2 tâmaras sem caroço (opcional)

a Leite de coco a
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Kombucha consiste em chá fermentado, sendo uma bebida probiótica. O chá 
é fermentado através da bactéria da kombucha — uma espécie de disco viscoso, 
conhecido por «bolacha» ou SCOBY (Symbiotic Colony Of Bacteria and Yeast). Esta 
«bolacha» é a colónia de bactérias necessária para produzir kombucha (e que pode 
encomendar em dicasdaoksi.pt).
A kombucha fermenta apenas o chá verde ou preto, sendo que todo o tipo de outras 
infusões não é adequado para produzir esta bebida. Aconselho o uso de chá solto 
em vez de pacotes de chá, nomeadamente chá dos Açores.
Além do chá e SCOBY, para produzir kombucha é necessário açúcar, que vai alimentar 
a bolacha e permitir que produza bactérias e micro‑organismos benéficos para nós. 
Pode ser usado açúcar branco ou mascavado. Não devem ser usados outros tipos de 
adoçantes (açúcar de coco, geleias, xaropes, etc.), pois as bactérias não irão conse-
guir alimentar‑se adequadamente deles e será um investimento desnecessário, pois 
estes tipos de adoçantes são mais dispendiosos.
Apesar da significativa quantidade inicial do açúcar adicionado, o produto final é 
baixo em açúcar. Esta transformação acontece graças aos fermentos da kombucha, 
que utilizam o açúcar como fonte de alimento, consumindo‑o durante a fermen-
tação. Assim, desde que deixe a kombucha fermentar durante tempo suficiente, ela 
será pouco doce.
Além de ser uma bebida com sabor muito agradável, possui incríveis propriedades 
para a saúde e o bem‑estar. De uma maneira resumida, os estudos científicos têm 
mostrado que esta bebida parece ter propriedades antimicrobianas, antioxidantes, 
anticancerígenas38, antidiabéticas39,40, como tratamento para úlceras gástricas41, alto 
colesterol42, reforço da imunidade43 e muitas outras.
Sendo uma bebida fermentada, tem uma influência positiva na digestão, saúde in-
testinal e bem-estar em geral44. É ainda uma bebida levemente energética, graças à 
cafeína do chá, sendo perfeita para quem pratica desporto, evita o café ou simples-
mente quer aumentar os níveis de vitalidade de maneira natural.

a Kombucha a



Algumas combinações da segunda
fermentação da kombucha:
Cascas de limão com rodelas de 
gengibre; maçã e canela; frutos 
vermelhos ou sumo de frutos 
vermelhos; spirulina e sumo de 
limão.

Como e quanto consumir? 
Em qualquer altura do dia, mas 
especialmente para acompanhar as 
refeições principais (simbiose entre 
as propriedades dos alimentos e 
do fermentado, em que ambos se 
complementam e auxiliam a boa 
digestão).
Para quem nunca consumiu, não 
ultrapassar meio copo por dia, até 
se habituar. Para consumidores de 
kombucha, não ultrapassar dois 
copos por dia. A dose «ideal» é 
1 copo por dia.
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INGREDIENTES

PROCESSO

Tempo de fermentação: 7–15 dias
Rende: 2,5 litros

• Cultura de kombucha (SCOBY)
• 300 g de açúcar (branco ou mascavado)
• 3 colheres de sopa de chá preto ou verde

• 200 ml de kombucha já fermentada
(«starter»)

• 2 l de água

1.ª FERMENTAÇÃO

Numa panela, coloque a água, o açúcar e o chá e leve ao lume. Deixe levantar fervu-
ra, desligue e deixe apurar e arrefecer.
Coe o chá arrefecido (pode estar levemente morno) para um frasco de vidro e junte a 
cultura SCOBY e a kombucha de «starter». Tape com um pano ou rede e coloque por 
cima a tampa (sem enroscar — deve haver sempre circulação de ar).
Deixe o frasco num local protegido de luz solar direta, durante 7 a 15 dias. Durante 
esse tempo vai‑se formando uma nova bolacha em cima, que no início vai ser muito 
fina, mas passado algum tempo, vai engrossando. A duração do processo vai de-
pender da temperatura ambiente, sendo mais rápida nas estações quentes.
Quando a nova bolacha adquirir grossura suficiente para ser possível pegar‑lhe, 
prove um pouco da kombucha. O sabor deve ser pouco doce e ligeiramente gasoso. 
Se a kombucha ainda estiver muito doce, deixe fermentar mais alguns dias.
Nesta fase, a primeira fermentação está finalizada, sendo que pode consumir a kom-
bucha obtida ao natural e repetir o processo. Se quiser aumentar o seu gás e criar 
diferentes sabores, faça a segunda fermentação.

2.ª FERMENTAÇÃO

Coe a kombucha para garrafas de vidro com fecho hermético, colocando nos mes-
mos fruta, frutos secos e especiarias para criar sabores diferentes (cascas de citrinos, 
pedaços de gengibre, hortelã, sumo ou pedaços de fruta...).
Feche as garrafas (nesta fase é crucial para desenvolver a carbonização) e deixe a 
kombucha fermentar, fora do frigorífico, durante 24h a 48h (mais uma vez, quanto 
mais quente for a temperatura ambiente, mais rápido será).
A segunda fermentação está pronta quando a bebida criar gás.
Uma vez gaseificada, guarde a kombucha no frigorífico, até 1 mês.

a Kombucha a
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INGREDIENTES

PROCESSO
Num tacho, coloque o millet, a maçã cortada, a raspa de limão, a canela e a água. 
Leve ao lume, deixe levantar fervura e cozinhe em lume brando durante 15 minutos, 
mexendo algumas vezes para não deixar agarrar ao fundo do tacho.
Uma vez cozido o millet, retire a raspa de limão e passe a mistura com a varinha 
mágica (ou processe num liquidificador) até obter uma consistência cremosa.
Coloque as papas numa taça e finalize com a granola de trigo‑sarraceno (pág. 96).

• 150 g de millet (de preferência demolhado na véspera)
• 1 maçã, cortada grosseiramente e sem caroços
• Raspa de ¼ de limão
• 1 pitada de canela
• 500 ml de água

Rende: 2 doses

a Creme de millet e maçã a
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INGREDIENTES

PROCESSO
Num tabuleiro, coloque todos os ingredientes da sopa, com exceção da água: o tomate, 
a batata, a cenoura, a cebola, os alhos, o azeite e tempere com sal grosso e orégãos.
Leve estes legumes ao forno preaquecido a 180 °C durante 1h, até ficarem comple-
tamente cozinhados.
Entretanto, prepare os croutons. Para isso, corte o pão duro em cubos e tempere com 
azeite, orégãos, tomilho, alho em pó e um pouco de sal.
Coloque os croutons num tabuleiro forrado com papel vegetal ou folha de silicone 
e leve a assar durante 10 a 15 minutos, até ficarem torrados (aproveite enquanto o 
forno está ligado por causa dos legumes).
Uma vez prontos os legumes, retire‑os com cuidado e coloque‑os num copo de li‑ 
quidificador, ou panela, juntamente com os 300 ml de água a ferver.
Processe os legumes com um liquidificador ou varinha mágica até obter um creme 
bem cremoso.
Sirva o creme com os croutons.

• 1 kg de tomates maduros cortados
grosseiramente

• 2 batatas pequenas cortadas
grosseiramente

• 1 cenoura cortada em rodelas
• 1 cebola cortada em meias-luas
• 6 dentes de alho inteiros
• 1 colher de chá de orégãos
• 3 colheres de sopa de azeite
• 300 ml de água a ferver
• 2 colheres de chá de sal grosso

PARA OS CROUTONS
• 5 fatias de pão duro
• 1 colher de sopa de azeite
• ½ colher de chá de orégãos
• ½ colher de chá de tomilho
• 1 pitada de alho em pó
• 1 pitada de sal

Rende: 4 doses

a Creme de tomate e cenoura com croutons a
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INGREDIENTES

PROCESSO
Numa panela, coloque a sêmola de milho, a água, o sal, a curcuma, o dente de alho 
ralado e a pimenta-preta.
Leve ao lume e deixe cozinhar durante 5 a 10 minutos, até obter uma consistência 
grossa, como se fosse fondue. Mexa constantemente com uma vara de arames.
Prepare uma travessa de forno untada com 1 colher de sopa de azeite e coloque nela 
o preparado engrossado, alisando o mesmo com uma colher de sopa molhada.
Ponha este tabuleiro no frigorífico e deixe repousar durante 30 minutos, até solidificar.
Uma vez solidificado, retire a polenta do tabuleiro (virando‑o ao contrário) e corte 
em palitos. Unte um tabuleiro de forno com papel vegetal e azeite e disponha nele os 
palitos. Por cima dos palitos, adicione tomilho seco e leve a assar a 180 °C, durante 
30 minutos. Acompanhe com ketchup caseiro (pág. 50).

• 150 g de sêmola de milho
• 450 ml de água
• 1 colher de chá de curcuma
• 1 dente de alho ralado

• 1 pitada de pimenta-preta
• 2 colheres de sopa de azeite
• 1 colher de chá de sal
• Tomilho q.b.

Rende: 4 doses

a Palitos dourados de polenta a






