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O que constitui uma alimentação equilibrada 
nos dias de hoje? Somos constantemente 
bombardeados com dietas e regimes que 
se negam e contradizem uns aos outros. Já 
ouvimos falar dos benefícios da abordagem rica 
em proteínas, pobre em hidratos de carbono 
— emagrecimento garantido, aparentemente 
segura —, mas sabemos que cortar qualquer 
dos principais grupos alimentares vai acabar 
por nos deixar com fome.

Precisamos, isso sim, e ilustramos isso 
mesmo neste Programa Alcalino Honestly 
Healthy (PAHH), do equilíbrio certo entre todos 
os grupos alimentares — ou seja, hidratos de 
carbono, proteínas e gorduras, na forma mais 
limpa e natural — adaptando individualmente 
a dieta para garantir que ingerimos todos 
os nutrientes essenciais para sarar e reparar, 
reconstituir e produzir energia diariamente, 
momento a momento.

Benefícios da abordagem alcalina
Costuma sofrer de indigestão ou sentir que a 

refeição anterior continua a «pesar»? Pior 
ainda, sabe que comeu de mais, ou 

alimentos muito ricos ou pesados? 
Recorrer ao café ou ao chá para 
«desenfastiar» não é solução, 
e o álcool é outro fardo para o 
aparelho digestivo. Contudo, é 
esta a norma da dieta ocidental 
no século XXI, propiciadora dos 

tipos de doenças que enfrentamos 
cada vez mais: diabetes, doença 

coronária e cancro. 
São muitos os alimentos regularmente 

escolhidos na dieta ocidental a formar ácido no 
organismo — ou seja, quando digeridos, deixam 
resíduos ácidos na corrente sanguínea. Dentre 
eles, todas as carnes, laticínios e produtos 
processados e refinados, incluindo o açúcar, o 
pão, a pastelaria e a confeitaria industrial. Não 
será nocivo em pequenas quantidades, mas 

a ingestão regular de alimentos acidificantes 
sobrecarrega os rins e o fígado, que têm de os 
decompor. Os dois aparelhos, renal e hepático, 
precisam da ingestão acrescida de certos 
minerais para «amortecer» essa acidez. Por 
exemplo, os rins precisam de mais magnésio 
para alcalinizar a urina e não dispomos deste 
mineral em quantidade suficiente no organismo, 
que precisa de o ir buscar aos tecidos ósseos 
para apoiar a função renal.

Ingerir predominantemente alimentos 
alcalinos é mais leve para o aparelho digestivo 
e coincide com o pH do sangue, que se situa 
entre 7,35 e 7,45. O PAHH foi concebido 
partindo de ingredientes alcalinos vegetarianos 
em combinações equilibradas para o orientar 
nesta nova alimentação. Verá que, em  
poucas semanas, se sentirá melhor e com 
aspeto, concentração e memória melhorados, 
níveis de energia em alta e um sono  
de qualidade.

A alimentação alcalina traduz-se em 
alimentos frescos, próximos da natureza  
— completos e biológicos, predominantemente 
vegetarianos, com pequenas quantidades de 
grãos e leguminosas integrais a suplementar 
uma abundância de fruta e hortaliça. Estas duas 
podem ser cruas, ligeiramente cozinhadas ou 
germinadas para criar mais proteínas.

Quais os alimentos ácidos e os alcalinos?
Poderá admirar-se por certos alimentos 
consumidos diariamente serem altamente 
acidificantes e contribuírem para a sensação 
de enfartamento, inchaço, gases e mal-estar. 
O cumprimento de um programa sobretudo 
alcalino acabará com muitos desses sintomas, 
muitas vezes de um dia para o outro. Não 
sugerimos aqui a omissão de todos os 
alimentos acidificantes, mas sim a sua 
ingestão em menor quantidade que, aliada aos 
alimentos alcalinos, resultará numa refeição 
sobretudo alcalina no cômputo geral.

Os alicerces da alimentação equilibrada
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Muito 
acidificantes

GRÃOS E HORTALIÇAS 
COM AMIDO — Cereais 
de pequeno ‑almoço 
(industriais), ervilhas 
(secas), feijão (catarino, 
branco), grão‑de ‑bico, 
manteiga de amendoim, 
pães e massas com 
glúten, trigo

GORDURAS, ÓLEOS E 
GORDURAS ESSENCIAIS 
— Ghee, laticínios de vaca 
(incluindo leite, manteiga, 
queijo, iogurte, natas e 
gelado)

PROTEÍNAS — Carne 
de borrego, coelho, 
frango, ganso, pato, peru, 
porco, vaca, vitela, peixe, 
marisco, ovos, sementes 
(cozinhadas), gelatina

BEBIDAS  
E CONDIMENTOS — 
Todas as destiladas 
e fermentadas 
(alcoólicas), café, 
Coca‑Cola e afins, 
refrigerantes, chá, água 
tónica.

GRÃOS E HORTALIÇAS COM AMIDO — Cevada, 
favas, feijão de soja (fresco ou seco), lecitina  
de soja

FRUTA — Abacate, alperce, ameixa (fresca e 
seca), ananás, azeitona, bagas (todas), cereja, 
corintos, figo, laranja, lima, limão, maçã, manga, 
melancia, meloa, papaia, pera, pêssego, ruibarbo, 
sultanas, tâmara, tomate (cru), toranja, uvas

HORTALIÇA SEM AMIDO — Abóbora, acelga, 
agrião, aipo, alcachofra, alface (todas as 
variedades), alfafa, algas, alho, alho‑francês, 
azedas, beterraba (incluindo folhas), brócolos, 
cebolas, cenoura, chicória, coco (água e polpa), 
cogumelos, couve frisada, couve‑flor, couve‑
‑rábano, dente‑de‑leão, endívia, erva de trigo, 
ervilhas (frescas), espargos, espinafres, feijão‑
‑verde, nabos, pimentos, rabanetes, rábano, 
sementes germinadas

GORDURAS, ÓLEOS E GORDURAS ESSENCIAIS — 
Amêndoas, azeite, óleo de coco
 

BEBIDAS E CONDIMENTOS — Água (destilada), 
água de coco (fresca), água de limão, algas 
(incluindo clorela, espirulina e wakame), chás de 
ervas (exceto de fruta. Os esporos têm tendência 
a ganhar bolor no processo de secagem), 
cominhos (moídos), curcuma, erva‑príncipe, ervas 
frescas (todas), folhas de lima, gengibre, leite 
de amêndoa, leite de cabra (não pasteurizado), 
leite de soja, malagueta, mel (não pasteurizado), 
mostarda (pasta e sementes), pimenta‑de‑caiena, 
sal marinho, tamari (molho), vinagre de sidra, 
xarope de agave

Moderadamente 
acidificantes

GRÃOS E HORTALIÇAS 
COM AMIDO — arroz, 
aveia, batata‑doce, centeio, 
lentilhas, milho, milho 
painço, quinoa, trigo‑
‑sarraceno.

GORDURAS, ÓLEOS E 
GORDURAS ESSENCIAIS — 
Alcaravia, amendoim, avelã, 
óleo de borragem, caju, 
castanha‑do‑pará, cominhos 
em grão, funcho (sementes), 
girassol (sementes e óleo), 
linhaça (óleo e sementes), 
macadâmia, noz, pevide 
(sementes de abóbora), 
queijo feta, queijo halloumi, 
sésamo (óleo e sementes).

Alcalinos

NOTA: Incluímos neste livro 
alimentos considerados 
unicamente acidificantes, 
como sementes de linhaça, 
arroz integral ou quinoa. 
Encontram-se na listagem 
de alcalinos devido ao seu 
conteúdo nutricional, que é 
tão rico que, quando aliado 
a alimentos altamente 
alcalinos na mesma 
confeção, se mantém 
predominantemente 
alcalino.
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O que é alcalino? 
Existem dois géneros de alimentos alcalinos, os que são 
alcalinos de digerir e os que deixam «cinzas» alcalinas 
— ou seja, tornam-se alcalinos pela combinação das 
enzimas digestivas produzidas na boca, no estômago  
e no intestino delgado. São alimentos alcalinizantes  
e o sabor pode induzir no erro de pensar que são 
ácidos — o exemplo perfeito são os limões e as limas, 
ácidos no paladar mas, na verdade, muito alcalinizantes. 

Todos os alimentos precisam de ser decompostos 
na forma líquida para serem absorvidos no trato 
intestinal e entrarem na corrente sanguínea, e são os 
minerais contidos em cada alimento a determinar se 
estes são ácidos ou alcalinos. Regra geral, os alimentos 
com elevados níveis de potássio, magnésio, cálcio, 
sódio, zinco, cobre e ferro deixam cinzas básicas (ou 
seja, estão na fronteira entre ácido e alcalino, a 
categoria em que se insere a maioria dos alimentos 
naturais). 

Em termos simples, todos os alimentos 
vegetarianos, como por exemplo, a hortaliça e alguma 
fruta, frutos secos, grãos, leguminosas e cereais 
integrais, contêm uma gama de minerais 
predominantemente alcalinos e são alcalinizantes, ao 
passo que os produtos de origem animal, tal como os 
alimentos fermentados e cafeinados, os secos e  
os processados, são acidificantes. 

O espetro de pH
Serve para medir a acidez/alcalinidade das substâncias 
— o ácido no estômago tem pH 1, o amoníaco tem pH 14. 
No que toca a alimentos e bebidas, os valores de pH 
centram-se entre 3 e 9. Quanto mais elevado o pH na 
escala que se segue, mais alcalinizante será o alimento.

TESTAR OS NÍVEIS DE PH
Pode comprar na farmácia tiras de tornassol para 
medir o coeficiente ácido e alcalino da urina ou  
da saliva. Talvez a urina seja mais exata, embora  
a saliva esteja mais acessível e seja mais rápida  
(e não implica receita médica). Peça ao seu 
farmacêutico qualquer das tiras, mas repare que 
não pode testar saliva numa tira de urina — a cor 
do tornessol não mostra alteração.

Urina — O pH da urina varia consoante a 
desidratação e os níveis de alimentos acidificantes 
no organismo. Por exemplo, álcool e cafeína 
alteram substancialmente o pH da urina pois  
são desidratantes e, como tal, sobrecarregam  
os rins para amortecer a acidez. Deixe passar as 
primeiras gotas e recolha uma amostra, molhe  
a tira de tornessol e espere pela mudança das 
cores. Compare com os indicadores no rótulo  
para apurar o pH. A urina saudável situa-se  
entre 6,5 e 7,25. 

Saliva — O pH da saliva também varia consoante  
o que se comeu ou bebeu nas últimas horas. Para 
salivar o suficiente, mexa a língua dentro da boca 
durante 30 segundos e engula. Repita mais duas 
vezes antes de colocar a tira de tornessol na língua 
(a «limpeza» da boca deste modo garante uma 
leitura mais apurada) e verifique a cor final nos 
indicadores para saber o pH. A saliva saudável 
situa-se entre 6,5 e 7,5.
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Mesmo muito alcalinos: pH 8,5 a 9 
Abacate, ágar-ágar, agrião, alcachofra, algas, alho-
-francês, ameixa umeboshi, ananás, brócolos, corintos, 
couve-flor, couve frisada, espargos, espinafres, funcho, 
lima, limão, melão, pimenta-de-caiena, quivi, sumo de 
vegetais (todos), tomate (cru), toranja, uvas

Mesmo alcalinos: pH 7,5 a 8 
Abóbora, aipo, alface, alfafa (rebentos de), alperce, 
bambu (rebentos de), banana (verde), batata, 
beterraba, cenoura, couve, couve-rábano, ervilha 
(fresca), feijão-verde, figo, goiaba, maçã, manga, milho 
doce, nabo, nectarina, papaia, pera, pêssego, pimento, 
quiabo, rábano daikon, rutabaga, tâmara, tamari 
(molho), vinagre de sidra

Alcalino(a): pH 7 
Amaranto, amêndoas, ananás, azeite, azeitonas 
(maduras), bagas (todas), beringela, cebola, 
cogumelos, couve-de-bruxelas, feijão de soja,  
grãos germinados, leite de cabra (não pasteurizado), 
leite de soja, malte de cevada, milho painço, pepino, 
picles, rabanete, sementes de sésamo, tempeh,  
tofu, tomate (cozinhado), vinagre (o de sidra  
é o mais alcalino)

Alimentos alcalinos
Os níveis alcalinizantes variam consoante  
os alimentos e entendemos ser útil dividi-los em  
três grupos. Classificamos a alcalinidade de cada uma 
das receitas, para que escolha refeições e merendas 
que ajudem a contrabalançar alimentos acidificantes, 
de modo a ter uma alimentação equilibrada e uma 
ótima saúde.
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24  a prevenção antes da cura

É um hábito arreigado e excessivo 
esperarmos que a doença se declare 
para mudarmos estilos de vida e de 
alimentação. Por experiência própria, 
sabemos o quanto nos podemos 
sentir bem se tratarmos bem de 
nós, garantindo que as doenças 
raramente se declaram. Trata-se de 
uma escolha e, embora implique 
tempo e dedicação, as recompensas 
da boa saúde continuada são tantas 
que o incentivamos a querer gozar 
de excelente saúde e não só «ter 
saúde».

Como se declara  
uma doença
A imunidade é vital para a saúde 
geral. Trata-se de um exército de 
diversos tipos de células da corrente 
sanguínea, especialmente no trato 
digestivo, pois é essa a nossa 
interface com o mundo exterior. 
Estima-se que o intestino tenha até 
70% do total das células imunitárias 
— o que sentimos bem presente 
quando sofremos de distúrbios no 
aparelho digestivo, ou pior, de 
gastroenterite ou intoxicação 
alimentar. Estas células imunitárias 
encontram-se em toda a extensão do 
trato digestivo, da boca aos intestinos, 
garantindo que patogénicos invasores 
sejam esmagados no ponto 
apropriado, ou expulsos do sistema 
com a rapidez possível.

Reconhecer a toxicidade 
do organismo
Observe os sintomas tóxicos do 
esquema que se segue e descubra 
o fardo que o seu organismo 
suporta. Alguns destes sintomas 

A prevenção antes da cura
podem ter outras causas mas, ao 
cumprir o PAHH durante meras 
três semanas, verá que muitos vão 
simplesmente desaparecer. Porque 
não investir desta vez e ver com  
os próprios olhos?

Alergias e intolerâncias 
como explicação
As alergias alimentares são reações 
imediatas, graves e potencialmente 
letais, como o inchaço da boca, 
dos lábios e da garganta, por 
exemplo, o que impede o afluxo 
de ar aos pulmões. Chama-se 
choque anafilático e ocorre muito 
raramente. Todavia, as intolerâncias 
alimentares registam maior 
frequência, mas, por vezes, são 
mais difíceis de detetar, dado que 
a reação pode ocorrer até 70 horas 
a contar da ingestão do alimento 
nocivo. São várias as formas 
de triagem das sensibilidades 
alimentares e, regra geral, as 
análises ao sangue proporcionam 
resultados mais fiáveis, pois é na 
corrente sanguínea que ocorre  
a maior parte das reações. 

Em termos mais práticos, um 
diário de «alimento e sintoma» 
registado ao pormenor pode dar 
algumas respostas simples antes 
de fazer análises ao sangue. Por 
exemplo, se sofrer de dores de 
cabeça com regularidade, crie 
um gráfico durante algumas 
semanas quando sobrevierem, 
veja a frequência com que 
ingere alimentos e como estes se 
relacionam com os sintomas. 

Dentre as correlações já 
conhecidas com as dores de 

Sintomas tóxicos
Reconheça muitos destes sintomas 
no seu organismo:

Dores de cabeça/enxaquecas
Dores articulares e/ou musculares
Indigestão
Azia
Enfartamento
Obstipação
Diarreia
Cãibras no estômago
Mau hálito
Travo metálico na boca
Gengivas sensíveis
Intolerâncias alimentares
Menstruação excessivamente 

dolorosa

Olhos lacrimejantes ou com 
prurido

Falta de fôlego
Transpiração excessiva
Irritações na pele (eczema, 

psoríase)
Pele seca
Queda de cabelo sem explicação
Cabelo escorrido ou baço
Acne ou borbulhas constantes
Celulite
Insónias
Sono interrompido
Fadiga

Oscilações de humor
Depressão
Falta de motivação
Incapacidade de concentração
Irritabilidade
Raiva
Desejos de açúcar
Desejos de salgados
Compulsão alimentar
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a prevenção antes da cura   25

cabeça, temos o chocolate (o de 
produção industrial, que inclui 
açúcar e adoçantes, ao invés das 
alternativas mais naturais de cacau 
cru, agave, yacon e xilitol presentes 
nas nossas receitas), queijo, 
vinho tinto e cafeína, que contêm 
substâncias ligadas a enxaquecas 
e dores de cabeça intensas.

A urticária e outras erupções 
da pele costumam estar 
associadas aos morangos e outros 
frutos vermelhos (que podem 
ser demasiado ácidos para o 
organismo, apesar de doces ao 
paladar). Outras ligações menos 
conhecidas, são a dos produtos 
derivados do trigo — como, por 
exemplo, pão, bolos e bolachas 
— à fadiga e à depressão ligeira, 
a dos ovos às dores musculares 
e articulares, e a dos cogumelos, 
leveduras e bolores à fadiga 
crónica, sintomas perpétuos 
relacionados com a gripe, e baixa 
energia e disposição.

O que se passa aqui? 

A resposta é: inflamação 
Considera-se agora que a 
inflamação é a causa principal 
da maioria das doenças crónicas, 
incluindo as coronárias e 
cardiovasculares, problemas 
pulmonares e digestivos, 
problemas de pele. A inflamação 
de qualquer tecido no organismo 
atrai fluidos adicionais a essa 
zona, e redunda num desequilíbrio 
de eletrólitos (por exemplo, sódio, 
potássio, cálcio e magnésio) ao 
nível celular. É precisamente este 
equilíbrio de eletrólitos que o 
organismo pretende manter  
a cada momento.

Alimentos principais para energia alcalina
Nas nossas receitas, os alimentos são classificados pelo teor de 
alcalinidade e pelo que fazem pelo organismo, nas tabelas das pp. 
16-19. Queremos sempre criar ementas variadas e equilibradas com 
conteúdo ácido/alcalino, em busca da regra mágica 80:20 — ingerir 
cerca de 80% de alimentos alcalinos em cada refeição ou a cada 
dia garante o desempenho das funções naturais do seu corpo. Não 
queremos repetir-nos — tem mesmo de experimentar!

      Minerais mágicos
Os minerais cálcio, magnésio, potássio e fósforo encontram-se 
em todos os alimentos alcalinos e são vitais para regular o pH dos 
fluidos corporais. O cálcio e o magnésio trabalham em sintonia para 
regular o batimento cardíaco, a manutenção de ossos e ligamentos, 
a regulação e reação do sistema nervoso, a função cognitiva e o 
humor. O ferro e o iodo são necessários para o transporte do sangue, 
a saúde cardiovascular e o metabolismo, regulado pela glândula 
tiroide.

      Proteínas perfeitas
É importante salientar que as proteínas se encontram em qualquer 
fruto de casca rija, semente ou cereal que se possa semear e que 
cresça em flor ou árvore substancialmente maior do que o gérmen — 
o girassol, muitos milhares de vezes maior do que a semente que lhe 
deu origem. O feijão de soja e o tofu fornecem os oito aminoácidos 
essenciais para reparação e reconstituição, imunidade robusta e 
produção de energia. 

Incluímos alimentos considerados acidificantes em algumas 
receitas deste livro, por exemplo, arroz integral, quinoa, lentilhas ou 
macadâmias. Encontram-se na listagem de alcalinos nas tabelas das 
pp. 16-19 devido ao seu conteúdo nutricional tão rico que, quando 
aliados a alimentos altamente alcalinos na mesma confeção, o 
conteúdo combinado ou médio, mantém-se predominantemente 
alcalino. A natureza nunca nos teria dado estes alimentos se não 
tivessem benefícios próprios. Trata-se de um exemplo perfeito da 
inclusão de alimentos acidificantes no programa — usamos laticínios 
que não são de vaca, por exemplo, queijos feta e halloumi, pois 
são menos acidificantes do que o leite de vaca e fornecem cálcio e 
outros minerais essenciais — mas servimo-los sempre com hortaliça 
de elevado teor alcalino, molhos ou saladas. Não se esqueça de que 
quanto mais natural o sabor da comida, mais elevado o teor alcalino.
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Faça a prova dos nove!
Recomendamos que beba pelo menos dois 
sumos diários por um período de 10 dias, para 
avaliar melhoras no que a incomoda de momento 
— dores de cabeça, constipações e infeções 
recorrentes, dores e maleitas. Conforme o 
organismo começa a reequilibrar o nível de pH, os 
sintomas começam a diminuir e o poder de uma 
alimentação alcalina começa a revelar-se.

Como um estado alcalino  
pode ajudar na cura das afeções
Uma alimentação altamente acidificante baseada em 
proteína animal pode causar inflamação intestinal (colite 
ulcerosa, síndrome do cólon irritável, doença de Crohn, 
todos no extremo pior do espetro), bem como rinite 
crónica e problemas de pele (por exemplo, eczema e 
psoríase). Sendo a carne de digestão difícil, e os 
laticínios e produtos derivados de trigo consumidos 
diariamente, não admira que tanta gente sofra de uma 
série de afeções ligeiras. Infelizmente, são poucos os 
médicos a compreender — e até a conhecer — a ligação 
entre os alimentos que escolhemos comer e as doenças 
que daí resultam.

A boa notícia é que, assim que sabemos equilibrar 
alimentos ácidos e alcalinos na dieta, podem ocorrer 
mudanças em larga escala. Poucos dias após a  
remoção de alimentos causadores de inflamação ou 
intolerâncias, as dores e maleitas começam a 
desaparecer e o organismo começa a sarar e a reparar-
se. Por isso recomendamos a fase da depuração, em 
que todos os alimentos e bebidas potencialmente 
nocivos são retirados, as toxinas são reduzidas, e se 
recomenda uma abundância de alimentos vitalizantes e 
energéticos (como sementes de cânhamo, algas clorela 
e espirulina) para depurar o organismo e alcalinizar  
o corpo. Em seguida, a fase do Estilo de Vida, um 
programa para a eternidade, que visa garantir uma 
excelente saúde.

Os alimentos alcalinizantes começam por, 
literalmente, «equilibrar» cada célula do organismo, 
sustentando a produção energética e os processos de 
remoção de resíduos que lhe são naturais, criando o 
equilíbrio de eletrólitos correto entre sódio e potássio. 
Sem nos enredarmos em termos técnicos, a vitalidade 
de uma célula depende dos nutrientes adequados para 
funcionar no seu melhor, o que acontece mais em 
ambiente alcalino. Se os fluidos circundantes a cada 
célula forem muito ácidos, há um desequilíbrio sódio/
potássio e desidratação celular. Quando falamos em 
«hidratar» o corpo, não nos referimos apenas a beber 
muita água — falamos de sumos ricos em nutrientes, 
batidos verdes e gotas com pH alcalinizante a juntar à 
água. Hoje, encontram-se disponíveis online e na maioria 
das lojas de produtos naturais.
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Qual é o seu vício?
É inevitável que haja alimentos difíceis de descartar 
— não admira, pois foram concebidos para serem 
viciantes! Quando pensamos na mistela de açúcares e 
adoçantes, aditivos e sal que se encontra nos cereais 
ou nos pães industriais, por exemplo, a farinha e a 
água com que os fizeram são quase incidentais em tal 
lista de ingredientes!

Todavia, é de facto importante observar com 
atenção o quanto se consome tais produtos 
diariamente, e é especialmente relevante quando 
queremos apurar o equilíbrio ácido/alcalino, pois a 
maioria desses ingredientes é acidificante — e a ironia 
está nessa condição acidificante ser a razão do vício. 
Ao aderir a um programa de alimentação 
predominantemente alcalina, dará consigo, logo ao 
início, menos atraído por tais produtos consoante  
o palato se for alterando.

Os vícios e os desejos alimentares costumam 
indicar um organismo desequilibrado e revelar 
deficiências nutricionais específicas. Embora a maioria 
das vitaminas esteja prontamente disponível em todos 
os frutos e vegetais, são os minerais presentes nos 
cereais completos, frutos secos e sementes, bem como 
em produtos de soja, que nos alimentam ao nível 
celular, nos deixam satisfeitos e calmos, mas 
energizados. Divorciar-se da comida rápida é a solução 
para um humor fantástico, e vale bem o tempo e  
o esforço para alcançar os benefícios. 

Reconhecer os mecanismos
Há situações específicas que acionam a ingestão de 
alimentos «rápidos» sem valor real para o organismo, 
e é importante identificá-las para estarmos 
preparados e dispormos de melhores opções. 

Pergunte a si mesmo quais as emoções negativas 
(estar entediado, cansado ou antes da menstruação) 
ou situações particulares (trabalhar até tarde ou saltar 
o pequeno-almoço) em que é mais provável devorar 
num pacote de bolachas, batatas fritas, chocolates ou 
aperitivos, bebidas alcoólicas ou com gás, ou ainda 
mais um café. Pode dar-se o caso de passar por essas 
situações ou emoções com regularidade, e aproveitar 
a desculpa de que «merece» ou «necessita» de mimo. 
Mas serão esses produtos um mimo, e fá-lo-ão 
sentir-se realmente bem? 
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O importante a lembrar é que quaisquer alimentos 
ou bebidas que deem impulso instantâneo só podem 
esgotar o efeito bem depressa e deixar a pessoa  
pior do que antes de os consumir. Isto porque  
aditivos, açúcares e adoçantes, bebidas com cafeína e 
outros estimulantes interferem com o equilíbrio delicado 
da regulação da glicemia, ou açúcar no sangue. Entramos 
numa eterna montanha-russa de altos e baixos, 
terminando sempre em baixo — mais cansados, mais 
irritados e menos motivados para tratar bem de nós. 

Começar o dia como se pretende 
continuar
Recomendamos começar o dia com um tónico de 
qualidade alcalina. Não há nada mais eficaz do que um 
batido ou um sumo verde logo de manhã para regular  
o nível de glicemia. Adicionar uma pequena quantidade 
de proteína ao sumo (sementes de cânhamo ou de 
linhaça moídas, por exemplo) prolonga a libertação da 
energia de tal bebida e impede os altos e baixos 
associados ao café ou chá forte. O início do dia 
determina a continuação desse mesmo dia. A escolha 
de torradas ou pastelaria e compota fará com que 
queiramos mais do mesmo dentro de poucas horas, 
acabando por provocar cansaço e falta de 
concentração. Demora apenas uns minutos preparar um 
sumo fresco e os nossos estão concebidos para serem 
uma refeição de pleno direito. 

Comer o bolo e ficar com ele também 
Quando passar pelo capítulo dos Pães, verá que os de 
melhor qualidade e com grãos integrais, confecionados 
sem açúcar ou com adoçantes como a canela, a noz-
moscada, o xarope de coco ou de agave, lhe permitem 
deleitar-se com alternativas deliciosas, ricas em vitaminas 
do complexo B, que lhe dão energia e minerais essenciais 
para os sistemas imunitário, nervoso e cardiovascular. Estas 
receitas também incluem frutos de casca rija e sementes, 
cujas proteínas proporcionam energia duradoura.  
A confeção a baixa temperatura conserva os ácidos 
gordos essenciais inerentes a todos estes alimentos. 

Banir o desânimo «chocoólico»
Os grãos de cacau crus, de que provém o chocolate, 
contêm nutrientes com propriedades antioxidantes 
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que protegem as células dos estragos. Também 
constituem uma rica fonte de magnésio, que ajuda a 
relaxar e, geralmente, causa uma sensação de bem-
-estar. O cacau cru tem gosto amargo e por isso é que 
se adiciona açúcar aos chocolates de fabrico industrial. 
A adição de açúcar acontece especialmente no 
chocolate de leite, para impedir os sólidos lácteos de 
rançarem. É o açúcar que causa dependência, e não  
o cacau, o que não traz benefícios, obviamente.

Nós adoramos cacau — e daí a abundância de receitas 
que incluem este ingrediente tão antigo e benéfico, 
descoberto na América do Sul há milhares de anos. 

Sal do mar e dos Himalaias 
O sal começou por servir para conservar carne e peixe 
num tempo anterior à invenção dos frigoríficos, quando 
os pescadores saíam para a faina várias semanas 
seguidas. Já não é o caso. Agora somos picuinhas com 
datas de validade e temos o luxo de comprar peixe 
fresco todos os dias. A maioria das hortaliças contém 
níveis apropriados de sal e nutrientes, e não deveria ser 
preciso adicionar praticamente nenhum aos cozinhados. 
Em contrapartida, usamos ervas e especiarias para dar 
mais sabor. O sal dos Himalaias que usamos nas receitas 
é rico em minerais e equilibra o sódio com muitos outros 
nutrientes, o que ajuda a criar um equilíbrio melhor no 
organismo, sem constituir ameaça de desidratação.  
A maioria do sal industrial é processado e refinado,  
o que lhe retira muitos dos minerais essenciais, ao passo 
que o sal dos Himalaias tem séculos, senão mesmo 
milénios, de qualidade.

Os desejos de sal geralmente indicam deficiência 
de minerais — especialmente zinco, que ajuda a regular 
a sensibilidade das papilas gustativas, além de ser vital 
ao sistema imunitário e à função das glândulas 
suprarrenais, que regulam a reação ao stress. Esta 
última aceção explica porque optamos por salgados 
quando estamos cansados ou stressados — quando 
seria muito melhor comer arroz integral, quinoa ou 
cuscuz de cevada com pevides e sementes de girassol, 
para aumentar os depósitos de zinco.

Efervescências boas e más
O verdadeiro champanhe, da região de Champagne em 
França, não tem nada adicionado para fazer bolhinhas 

— o método de fermentação e a maneira de virar garrafas 
estão na origem delas. O gás que encontramos em latas 
de Coca-cola e afins é sintético, criado por uma mistela 
de substâncias químicas e injeção de ar. O resultado no 
organismo afeta o sistema nervoso, espevita-nos 
artificialmente, com a inevitável e subsequente queda de 
energia quando o nível de glicemia é afetado outra vez. 
O único ingrediente natural numa lata de Coca-cola é a 
água!  Porque não beber água naturalmente gaseificada 
com umas rodelas de gengibre, um talo de citronela ou 
um raminho de hortelã fresca para animar? Se adicionar 
uma pitada de pimenta-de-caiena à água, ficará com 
bastante energia, e há pós superverdes, como a 
espirulina e a clorela, que veiculam os nutrientes 
biodisponíveis de que o organismo necessita, além de 
serem mesmo, mesmo alcalinos.

Cafeína: boa ou má?
Embora o café seja um grão natural, a cafeína que 
contém é mais prejudicial do que benéfica a longo 
prazo. Um café ocasional acabado de moer não faz 
mal, mas o seu consumo diário rouba minerais 
essenciais aos ossos e outros tecidos para ajudar os 
rins na sua função eliminatória. A cafeína adicionada 
às Coca-colas é sintética e muito mais nociva, interfere 
com o sistema nervoso e com as vias da serotonina/ 
/dopamina. É praticamente depressiva quando 
consumida em excesso.

Acabar com hábitos
O hábito é aquilo que temos arreigado só pela repetição 
e decidir acabar com ele não passa de uma escolha. Os 
receios do género «Como me irei sentir?» ou «Como 
poderei passar sem?» só se podem diminuir tomando 
efetivamente a decisão de parar com o que nos faz mal 
e substituir esse hábito por uma opção melhor. Não 
deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje.

Certos alimentos e bebidas são tão tóxicos que 
deixar de os consumir pode causar dores de cabeça, 
musculares e outras maleitas, mas só duram uns dias e 
o exercício físico acelera o processo libertação dessas 
substâncias químicas prejudiciais. É isto que acontece 
na Depuração — a limpeza do corpo de resíduos 
tóxicos que acabam armazenados nas células adiposas 
e que nos atrapalham o desempenho.
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36  a depuração honestly healthy

1.º DIA 
Manhã
Água quente e limão ao acordar
Batido Despertar por Excelência 
(p. 47)
Papas de Quinoa com Leite de 
Macadâmia (p. 53)

Almoço 
Wraps de Falafel, molho e iogurte 
(p. 70)

Lanche 
Húmus de espinafres e grão-
-de-bico com Bolachas Cruas de 
Linhaça (p. 167)

Jantar 
Caçarola de Feijão de Soja e 
Miscelânea de Vegetais (p. 82)

2.º DIA 
Manhã
Água quente e limão ao acordar
Sumo Redutor de Toxinas (p. 37)
Panquecas Americanas com Trigo-
-sarraceno (p. 52) (sem doce de 
amora) com iogurte de soja

Almoço
Alcachofras ao Vapor com Endro 
(p. 75) e salada verde

Lanche 
Molho Cremoso de Beterraba e 
Nozes (p. 166) e bolachas sem 
glúten 

Jantar
Sopa de Funcho e Pera (p. 80)

3.º DIA 
Manhã
Água quente e limão ao acordar
Sumo «Amor ao Fígado» (p. 37)
Granola Crua de Trigo-sarraceno 
e Canela  (p. 54) com Leite de 
Amêndoas (p. 57)

Almoço
Salada de Agrião, Cebola Assada  
e Pistácio (p. 88)

Lanche
Molho Cremoso de Beringela 
Fumada (p. 166) com vegetais crus 
frescos 

Jantar 
Empadão de Vegetais (p. 112)

4.º DIA 
Manhã
Água quente e limão ao acordar
Batido Fresco (p. 46)
Granola de Frutos Secos (p. 56) 
com Leite de Amêndoas (p. 57)

Almoço 
Espetadas de Tofu Picante (p. 124) 
e Esparguete de Curgete Marinada 
em Manga e Hortelã (p. 126)

Lanche 
“Batatas fritas” de Couve frisada 
com queijo (p. 159)

Jantar 
Salada de Cogumelos Portobello e 
Funcho (p. 100)

5.º DIA
Manhã
Água quente e limão ao acordar
Sumo Hidratante (p. 37)
Torrada com Abacate (p. 57) e um 
ovo escalfado

Almoço
Sopa de Abóbora Manteiga (p. 79)

Lanche 
Manteiga de Frutos Secos (p. 160) 
com vegetais crus frescos 

Jantar 
Dhal de Tomate e Cogumelos 
(p. 127) com Tabulé de Tomate 
Doce (p. 146)

Ementa para a Fase de Depuração
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Batidos verdes
Um batido verde não é sumo, mas sim uma mistura  

de água, hortaliça de folha verde e fruta, passada  

pelo liquidificador. Este aparelho quebra a estrutura  

de celulose da hortaliça, abrindo caminho aos valiosos 

nutrientes. Pode escolher a fruta que desejar, e juntar  

outros ingredientes, experimentando vários sabores. 

Mantenha cerca de 40% para o liquidificador criar  

densidade ao seu gosto. Os batidos são fáceis e rápidos  

de preparar e complementam qualquer dieta ou estilo  

de vida.

Para confecionar estes batidos, basta passar os ingredientes por um 
liquidificador de alta velocidade até homogeneizar.  

Serve 2 doses.

Fresco

1 pera madura, cortada e sem caroço

1 molho de couve frisada 

1 ramo de hortelã

250 ml de água purificada ou filtrada 

250 ml de sumo de maçã

Doce Hidratação

1 pêssego maduro

1 banana

30 g folhas de espinafre baby

1 c. chá de xarope de agave

250 ml água de coco
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DICAS
•  Pode adicionar água de coco em vez 

de água.

•  Adicione xarope de agave para adoçar 
ao seu gosto.

COMPLEMENTOS…
Probióticos em pó

Óleos ricos em ácidos gordos ómega 

Sementes de linhaça cruas

Espirulina

Erva-trigo

Maca

Lúcuma (de sabor doce)

Proteína de cânhamo em pó (de 

sabor terroso)

Pode adicionar «superverdes» 

em pó em vez dos ingredientes 

individuais.

Fora com o Frio

1 molho de couve pak choi cortada 
grosseiramente

1 banana

125 g de framboesas ultracongeladas

125 g de mirtilos ultracongelados
350 ml de água purificada ou filtrada

Picante

1 punhado de espinafres

25 g de mirtilos ultracongelados

1 pera madura, cortada e sem caroço

½ banana madura; 1 c. chá de gengibre 

fresco ralado

250 ml de água purificada ou filtrada

O Despertar Matinal 
por Excelência

1 cabeça de couve pak choi cortada 

grosseiramente

½ papaia

½ manga

125 ml de água purificada ou filtrada

250 ml de água de coco

1 c. sopa de sementes de linhaça moídas

1 c. chá de espirulina em pó (ou qualquer 

pó de «superverdes»)

2 cápsulas de probióticos (abra a cápsula  

e deite o conteúdo)

1 c. sopa de óleo da marca Udo’s

Energia para a Pele

10 cm de pepino cortado  

grosseiramente

1 punhado de espinafres

Sumo de 1 limão

2 talos de aipo cortados  

grosseiramente

1 quivi

¼ de abacate

475 ml de água purificada  

ou filtrada
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Batidos de Fruta

Manga e Coco

½ manga fatiada

1 banana

475 ml de água de coco

40 g de coco desidratado (flocos  

de coco seco sem açúcar)

½ c.chá de extrato de baunilha

Frutos Silvestres ao Poder 

125 g de mistura de frutos silvestres

150 g de amêndoas cruas

1 banana madura

1 pitada de canela

1-2 c. de sopa de xarope de agave (ou algumas gotas  

de stevia), consoante a maturação dos frutos 

Chocolate com Frutos Secos

475 ml de Leite de Macadâmia (p. 53)

2 bananas muito maduras

2 c. sopa de cacau cru em pó sem açúcar

1 c. chá de extrato de baunilha

2 c. sopa de xarope de agave (ou a gosto)

Estes batidos são incomparáveis, muito completos, com fibras 

redutoras do colesterol, hidratos de carbono complexos 

energizantes e proteínas para reconstituir e reparar.

Mirtilos com Frutos Secos 

250 ml de Leite de Cânhamo (p. 57)

250 ml de sumo de maçã

2 bananas

250 g de mirtilos

30 g de amêndoas cruas

30 g de nozes cruas

2 c. sopa de sementes de linhaça cruas

Frutos Silvestres à Brasileira 

125 g de morangos

125 g de framboesas

125 g de mirtilos

50 g de castanhas-do-pará

750 ml de água purificada ou filtrada

2 cubos de gelo

3 ameixas secas prontas a comer

1 c. de sopa de sementes de linhaça moídas

¼ c. de chá de canela.

Passar os ingredientes por um liquidificador ficar um 

líquido homogéneo. Serve 2 doses.
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Torrada de Abacate
serve 1 dose

1 abacate maduro

1 c. sopa de azeite virgem extra

Sumo de 1 limão

1 fatia de pão torrado (de 

qualquer uma das nossas 

receitas de pão)

Pimenta preta acabada de moer

Rapidíssima e fácil de confecionar, muito nutritiva e saciante, 

para começar o dia. Também pode servir de lanche a meio da 

tarde para lhe dar energia. 

Tirar o caroço ao abacate e cortá-lo no sentido longitudinal em fatias 
finas. Misturar, com cuidado, as fatias de abacate com o azeite e o 
sumo de limão. Dispor as fatias de abacate no pão torrado. Mais 
simples é impossível!

Servir de imediato, polvilhado com pimenta preta.

044-061 HH Breakfast_R1_dp_PT.indd   49 16/05/17   14:13



TEXT 
BLACK

Saladas
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88  saladas

Salada de Agrião, Cebola 
Assada a Pistácio
serve 1 dose

½ cebola roxa em pedaços
1 c. sopa de azeite
30 g de grão-de-bico de conserva 

lavado e escorrido
1 dente de alho pequeno, 

finamente picado
½ malagueta vermelha, finamente 

cortada na diagonal
15 g de pepino sem sementes  

em fatias finas
15 g de pevides cruas
15 g de pistácios crus
70 g de agrião
1 cebolinha cortada em fatias  

na diagonal

Para o molho
2 c. sopa de azeite
Sumo de 1 limão
1 c. sopa de tamari
1 c. chá de xarope de agave

(Imagem nas páginas 86-87.) Esta salada é um espetáculo 

— adoro fazer uma grande travessa, colocar no meio da mesa 

e deixar os comensais servirem -se, mas também constitui 

um ótimo jantar para uma pessoa, quando queremos um 

serão sossegado.

Preaquecer o forno a 170 °C, termóstato a 3 ½.

Colocar os pedaços de cebola num tabuleiro, temperar com azeite  
e levar ao forno durante 30 minutos até amaciar.

Colocar o grão-de-bico numa tigela com a cebola assada e o alho  
e misturar bem. Adicionar malagueta, pepino, pevides e pistácios.

Envolver os ingredientes para o molho com um garfo.

Para servir, espalhar o agrião, cobrir com a salada e a cebolinha,  
e temperar com o molho.

DICA 
Também pode caramelizar as cebolas com vinagre balsâmico e  
xarope de agave para um sabor mais doce, mas nada pecaminoso!  
Siga o método para caramelizar peras da página 94.
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Salada de Abacate,  
Manga e Endro
serve 1 dose 

30 g de folhas de espinafres baby
1 c. sopa de azeite
1 pitada de sumagre
Sumo de 1 lima
¼ de abacate maduro em cubos
100 g de manga em cubos
5 g de endro cortado em pedaços 

de 1 cm
1 dente de alho pequeno ralado
2,5 cm de malagueta vermelha, 

finamente cortada na diagonal, 
para guarnição

Rebentos, para guarnição.

Uma salada de verão é algo imbatível! Esta é deliciosa e não 

nos deixa com sensação de inchaço — ideal para os meses 

de primavera e verão em que usamos roupa mais leve!

Misturar os espinafres com azeite, sumagre e sumo de lima e dispor 
numa tigela.

Colocar o abacate e a manga, a maior parte do endro e o alho noutra 
tigela e misturar. Deitar sobre os espinafres e servir de imediato, 
guarnecida com malagueta, rebentos e o restante endro.
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92  saladas   saladas  93

TEXT 
BLACK

serve 2 doses (acompanhamento)

2 talos de aipo
1 cenoura em fatias finas na 

diagonal
50 g de mistura de rebentos (por 

exemplo, feijão-mungo, alfafa  
e girassol)

Para o molho
150 g de cajus crus
1 c.de chá de mostarda inglesa
Sumo de 1 limão
125 ml de água (aprox.)

Salada de Funcho e Halloumi Salada Crua com Molho de Caju
Em vez de optar pela habitual maionese, que entope artérias, 

experimente cobrir esta salada com uma alternativa 

saudável, deliciosa, cremosa e rica em proteínas.

Com um descascador de batatas, cortar o aipo em fitas finas como 
esparguete e colocar numa tigela com cenoura e rebentos.

Levar cajus, mostarda e sumo de limão ao liquidificador com a maior 
parte da água e triturar até formar uma pasta lisa e cremosa, juntando 
um pouco mais de água de cada vez, se necessário.

Deitar o molho na tigela e misturar com cuidado para temperar bem.
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