


O todo é muito mais do que a soma das partes.

Somos feitos de matéria cósmica, fruto da 

nossa história e da história dos nossos,

da nossa educação, do sentimento de pertença 

a uma cultura, a uma geração…

da memória dos sabores, os de hoje 

e os de outros tempos.

Sónia
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Sou viciada no sentimento que nos invade quando algo nos ins-

pira verdadeiramente e, para mim, esse algo é a alimentação, é por 

isso que nos últimos anos tenho recorrido a ela para poder inspirar 

outras pessoas. 

Sou apaixonada pelo que faço: inspirar pessoas a viver em totali-

dade. Inspirá-las a procurar o caminho para a sua felicidade e a viver 

o seu verdadeiro potencial, para que não passem um único dia das

suas vidas com o sentimento de que poderiam ter feito mais por si,

pelas suas famílias, comunidade e, de uma forma mais abrangente,

pelo mundo onde vivem. É isso que me move — e também a fé — todos

os dias, muitas horas do meu dia.

Através da minha experiência com a alimentação saudável de base 

macrobiótica, a cozinhar e a ensinar, pude testemunhar que a comida 

é muito mais do que uma prevenção contra a fome, é uma fonte ine-

gável de nutrição para o corpo, para a mente e para a alma. Viver de 

forma saudável transformou a minha vida, e acredito que também 

poderá transformar a sua. 

Mas a mudança de alimentação e de hábitos não é um processo 

automático, requer tempo, foco e perseverança. Sobretudo, requer 

imensa autocompaixão, porque uns dias são feitos de enormes pro-

gressos, outros de alguns desafios. A minha mudança levou alguns 

anos, foi gradual e foi sempre guiada por uma enorme curiosidade 

e tenacidade. Demorou algum tempo até conseguir implementar os 

novos hábitos, mas rapidamente percebi que viver um estilo de vida 

mais saudável não só me fazia sentir mais feliz e com mais energia, 

como também me permitiu recuperar a minha saúde. 

A semente que deu origem a este livro foi germinada no verão 

de 2019 quando, no final de um dos meus showcookings, uma das 

participantes me perguntou em jeito de desafio: «Nunca pensaste 

em escrever um livro?» 

IN T RODUÇÃO
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Falar sobre o que me apaixona nunca foi um problema, seja em 

palestras ou em aulas de cozinha, seja num círculo mais íntimo de 

amigos, sempre fui movida por um enorme entusiasmo em poder 

mostrar o quão simples, deliciosa e medicinal pode ser uma alimen-

tação saudável. Mas confesso que a ideia de poder perpetuar esta 

minha paixão, na forma de livro, era uma realidade da qual estava 

bem distante. Hoje agradeço à Joana, por ter visto algo em mim que 

até àquele dia estava adormecido. 

A Macrobiótica entrou na minha vida em maio de 2018 e, desde 

então, transformou-a em muitos sentidos. Muito mais do que orientar 

as minhas escolhas alimentares, foi o guia que consolidou o estilo de 

vida que anos antes tinha decidido abraçar. Alinhou-me com a minha 

essência e com o meu coração, mas, mais do que isso, fez-me acreditar 

no meu potencial e abraçar uma Visão Maior.1

O meu propósito com este livro é o de me sentar consigo em parti-

lha, de coração para coração, e a partir desse espaço poder partilhar: 

a minha história, o que me inspirou a aprofundar os meus estudos em 

torno da nutrição e o porquê de ter escolhido resgatar a sabedoria 

milenar da Macrobiótica e integrá-la na minha vida. De uma forma 

leve, e ao mesmo tempo profunda, espero poder levá-lo numa viagem 

de descoberta de um mundo ainda conhecido por poucos. Desejo sin-

ceramente que, no final, se possa sentir de tal forma inspirado, que 

consiga também vir a abraçar a sua própria Visão Maior e fazer todas 

as mudanças que deseja para a sua vida, e tocar as vidas de todos 

aqueles à sua volta. Por si, e por todas as suas relações.

1. Em sentido literal, originariamente, Macrobiótica traduz-se
do grego como a «Grande Vida» ou «Visão Maior».
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1.  Gratidão: sentimento de amor pela vida, de valoriza-

ção de cada momento, em gratidão pelo que quer que

aconteça, de positivo ou negativo, como uma oportuni-

dade de crescimento pessoal.

2.  Um grão, dez mil grãos: um único grão, quando germi-

nado, dá origem a milhares de outros grãos.

3.  Aceitação: aprender a aceitar as pessoas como elas são

e a valorizar o caminho de vida de cada um, fomentando

relacionamentos honestos e positivos.

4.  Tudo muda: o ser humano desenvolve-se quando abraça

a mudança como parte do fluxo natural da vida.

5.  Autoconsciência: que nos permite ver a vida numa pers-

petiva mais ampla.

6.  Desenvolvimento da intuição: a ligação à natureza facilita

o acesso à nossa sabedoria interna.

7.  Abordagem de vida criativa e construtiva: capacidade

de influenciar a nossa vida e saúde.

8.  Corpo e natureza não são separados: a forma como cui-

damos do meio ambiente tem uma enorme influência na

nossa vida. A comida e a respiração são a nossa ligação

direta à natureza.

PRINCÍPIOS E VALORES MACROBIÓT ICOS
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9.  Alimentação: cada pessoa é única e, com base nos prin-

cípios macrobióticos, deverá ser livre para descobrir

quais são os melhores alimentos para a sua saúde. Muitos

optam por uma dieta vegana, outros optam por incluir

alimentos de origem animal na sua dieta.

10.  A Macrobiótica é uma abordagem aberta, flexível e

adaptável que pode incluir uma grande variedade de

alimentos para eventos e ocasiões especiais.

11.  Promoção do espírito do iniciante: a educação macrobió-

tica incentiva-nos a viver com uma mente de iniciante,

aberta a novas ideias e disponível para experimentar

por si mesmo.

12.  Sete aspetos da consciência: à medida que crescemos

e nos desenvolvemos, são guias para a autorreflexão.

São qualidades inatas ao ser humano e, para além do

amor incondicional, são físicas, sensoriais, emocionais,

intelectuais, socias e filosóficas.

aberta a novas ideias e disponível para experimentar 

  Sete aspetos da consciência: à medida que crescemos 

e nos desenvolvemos, são guias para a autorreflexão. 

São qualidades inatas ao ser humano e, para além do 

amor incondicional, são físicas, sensoriais, emocionais, 

intelectuais, socias e filosóficas.
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«Mudanças na dieta e estilo 
de vida podem prevenir mortes 

prematuras e doenças crónicas que 
afetam pessoas na meia-idade 

e nos anos posteriores.»
Organização Mundial da Saúde



Num sentido literal, somos o que comemos, pois, como vimos 

no capítulo anterior, são os alimentos que definem a qualidade do 

nosso sangue que, por sua vez, vai nutrir as células, os órgãos e sis-

temas do corpo e o nosso sistema nervoso.

 A alimentação tem uma forte influência na definição do nosso 

caráter e na gestão das nossas emoções, e este é um facto negli-

genciado por algumas correntes da psicologia comportamental.

Na filosofia macrobiótica procuram-se as alternativas alimentares 

mais equilibradas, pois estas fornecem a base biológica e uma con-

dição de saúde que nos permitem viver uma vida com mais energia 

e vitalidade.

Visão de saúde holística
O estilo de vida moderno é o responsável pela maioria das doen-

ças do nosso tempo. Em alguns casos, a medicina tradicional é 

ineficaz e envolve contraindicações, e foi essencialmente por este 

motivo que surgiu um movimento de cura, conhecido como «medi-

cina holística» ou «saúde holística».

Para a medicina holística, as funções do corpo humano são 

influenciadas por uma variedade de fatores, internos e externos, 

como a alimentação, o exercício, as emoções e o stress.

Os sintomas de doença expressam uma condição geral do orga-

nismo e o corpo é olhado de forma inteira, considerando as dimen-

sões de um ser que existe não apenas a nível físico, mas também 

nos níveis social, emocional e espiritual.

U MA E DUCAÇÃO
PARA A  SAÚDE
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A visão holística define a comida considerando a sua relação com 

o contexto, propriedades, efeitos, sabor, aroma, origem, direção do

crescimento, cor, textura e também com a sua composição química.

A nutrição não é feita apenas em termos dos macro e micronu-

trientes presentes nos alimentos, mas também da sua energia. 

Da mesma forma que os nutrientes nutrem o nosso corpo, a 

energia subtil dos alimentos — a chamada energia ki ou prana 

— é aquilo que nutre o nosso corpo energético. 

Um pouco mais à frente, irei falar-vos mais sobre o conceito de 

energia subtil dos alimentos.

Considerando esta visão, os alimentos têm um impacto deter-

minante na nossa vida, muito maior do que se possa pensar, têm 

influência na nossa saúde, bem-estar e felicidade, por isso, a ali-

mentação deve ocupar uma parte essencial da nossa vida. 

A forma como nos relacionamos com o alimento depende de 

cada um de nós: podemos olhar para a comida como puro alimento 

físico, ou podemos expandir um pouco a nossa visão, e entender 

que aquilo que comemos pode estar intimamente ligado às nos-

sas paisagens internas — nutrindo as nossas emoções, criativi-

dade, expressão, intuição, a nossa ligação com o meio e com todos 

os seres vivos. Quando falamos de paisagens, geralmente somos 

automaticamente remetidos para a imagem de um determinado 

local físico, mas nesta vida existem outras paisagens que somos 

convidados a considerar: as paisagens do nosso interior. Como 

seres humanos, recebemos o dom da autorreflexão e, através desse 

dom, podemos experimentar todo o potencial do que significa ser 

humano. Para entrar em contacto com a nossa vida interior, deve-

mos aprender a cultivar a autorreflexão, algo que iremos aprofun-

dar mais adiante.

Para mim, a alimentação resulta desta relação alquímica e é por 

isso que acredito que a alimentação está na base da verdadeira 

transformação pessoal.
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Comer é um dos comportamentos mais básicos e primordiais de 

qualquer espécie. É o ato mais íntimo das nossas vidas, pois os ali-

mentos que ingerimos fundem-se connosco profundamente. Como 

Hipócrates afirmou há muitos séculos, «somos aquilo que comemos».

Com o stress e a agitação das nossas vidas, os alimentos consumidos 

por um grande número de pessoas têm baixa qualidade nutricional, 

estão repletos de substâncias químicas nocivas para a saúde e são 

extremamente industrializados, com um impacto muito negativo a 

nível físico, emocional e intelectual.

A dieta macrobiótica
Para a Macrobiótica, a alimentação determina a saúde e a condição 

dos nossos órgãos vitais, incluindo do cérebro. As qualidades dos nos-

sos pensamentos, saúde mental e felicidade dependem largamente 

da quantidade e qualidade dos alimentos ingeridos.

A abordagem macrobiótica é especial, pois convida-nos a regressar 

às origens, adotando um modelo alimentar tradicional assente nos 

ingredientes mais consumidos no tempo dos nossos antepassados que, 

durante milhares de anos, consumiam uma dieta assente em cereais, 

hortícolas e leguminosas. Com base neste modelo tradicional, Michio e 

Aveline Kushi criaram um modelo alimentar que se distingue de outros 

regimes alimentares pelo tipo de alimentos e pela sua preparação e 

confeção. Provavelmente, é a única forma de comer que se baseia no 

padrão alimentar de todas as civilizações antigas do mundo. Embora 

os alimentos e a preparação variem de acordo com a tradição das 

cozinhas à volta do mundo, todas elas refletem a adaptação ao meio 

ambiente e a sua relação com a natureza.

BASES DA 
ALI MEN TAÇÃO
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«A abordagem macrobiótica 
é especial, pois convida-nos 
a regressar às origens.»



Os princípios básicos da dieta macrobiótica incluem hábitos e prá-

ticas simples e fáceis de adotar.

ALIMENTAÇÃO MACROBIÓTICA PADRÃO 

Proporções de alimentos que devem ser ingeridos diariamente: 

 50 % a 60 % - cereais integrais em grão;

 25 % a 30 % - hortícolas;

 5 % a 10 % - leguminosas, derivados de leguminosas e algas;

 5 % a 10 % - sopa, 1 a 2 vezes ao dia;

 Alimentos adicionais - fruta da época, temperos e condimentos.

CEREAIS INTEGRAIS

Pelo menos 50 % do volume de cada refeição deve incluir cereais 

integrais em grão, preparados das mais variadas formas. Nestes 

incluem-se: arroz integral, cevada, millet, aveia, milho, centeio, trigo e 

trigo-sarraceno. Uma pequena parte poderá consistir em noodles ou 

massas e pães integrais não fermentados. 

Benefícios para a saúde:

 Fonte de vitaminas, minerais, fibras e proteínas.

  Fonte de energia, excelentes para o equilíbrio emocional e para dietas 

de perda de peso.

HORTÍCOLAS (VEGETAIS, LEGUMES E VERDURAS) 

Aproximadamente 20 % a 30 % da 

ingestão diária deve incluir hortíco-

las que podem ser cozinhados através 

de diferentes métodos. Para uso diário, 

recomendam-se hortícolas como bró-

colos, couve-flor, couve-lombarda, 

couve-coração, feijão-verde, abó-

boras, agrião, nabiças, cebolinho, 

cebolas, nabo, bardana, daikon, 

cenouras e outras variedades 

sazonais disponíveis.

HORTÍCOLAS (VEGETAIS, LEGUMES E VERDURAS) 

Aproximadamente 20 % a 30 % da 

ingestão diária deve incluir hortíco-

las que podem ser cozinhados através 

de diferentes métodos. Para uso diário, 

recomendam-se hortícolas como bró-

colos, couve-flor, couve-lombarda, 
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C REME DE ARRO Z

• 1  chávena de arroz
integral

• 5 /6 de chávena de água

• 1 tira de alga kombu

• Uma pitada de sal

• Geleia de arroz q.b.

Opção: raspa de limão

Demolhe o arroz de véspera, juntamente 
com a alga kombu. Escorra a água do 
arroz e coloque-o na panela de pressão, 
com uma pitada de sal. 

Deixe levantar fervura e, depois, coloque 
a tampa e deixe cozinhar em lume 
brando durante, pelo menos, 2 horas. 
Verifique se já está cozinhado, a água 
deve tornar-se num creme suave.

Sirva com geleia de arroz e raspa 
de limão. Também fica delicioso com 
uma colher de sobremesa de pasta 
de amêndoa ou sésamo.

NOTA: esta quantidade deverá dar 
para cerca de 4 pequenos-almoços 
de 2 pessoas. Conserva-se bem no 
frigorífico durante cerca de 5 dias. 

Pode substituir o arroz integral pela 
mesma medida de cevada, ou usar uma 
proporção de 70 % de arroz integral  
+ 30 % de cevada, variando a receita.
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BOLAS DE A Z UKI  
E CACAU

•  2 chávenas de  
feijão azuki 

•  1 tira de alga kombu

•  2 chávenas de tâmaras

• 2 chávenas de noz

•  2 colheres de sopa  
de cacau cru em pó 

•  Coco ralado q.b. 

Demolhe o feijão e a alga durante a noite. 
Descarte a água da demolha. Coloque os 
feijões e a kombu na panela de pressão 
com água suficiente para cobrir os 
feijões. Leve a ferver numa panela de 
pressão, reduza o lume para o mínimo e 
deixe cozinhar durante 20 minutos.  
Deixe a pressão diminuir naturalmente.

Num processador de alimentos, coloque 
o feijão escorrido, o cacau em pó, as 
tâmaras e as nozes (ambas previamente 
demolhadas durante pelo menos 4 horas). 
Triture até formar uma massa consistente.

Enrole a massa no formato de pequenas 
bolas e passe por coco ralado.

NOTA: depois de cozido, reserve a  
água da cozedura. É um remédio 
medicinal eficiente para nutrir os rins  
e combater a fadiga adrenal.  
Beba como se fosse um chá!
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