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Ter filhos mudou a nossa vida mais do que qualquer outra coisa. 

Apercebemo ‑nos agora, mais do que nunca, de que a maior parte 

das coisas que queremos para nós também as queremos para o 

mundo — paz, felicidade, amor, prosperidade e, acima de tudo, 

saúde. Costumávamos pensar na saúde como uma espécie de die‑

ta — há umas que funcionam connosco e outras não. A partir do 

momento em que olhámos para a saúde como uma verdade, em 

vez de uma dieta, tornou ‑se, para nós, uma missão partilhar essa 

verdade e esse estilo de vida com tantas pessoas quanto possível.

Não pretendemos promover uma determinada maneira de viver 

a sua vida. O leitor deve decidir o que é melhor para si. Estamos, 

sim, a encorajar toda a gente a incorporar mais refeições de base 

vegetal na sua vida quotidiana. Como diz o nosso querido amigo 

e guru da alimentação de base vegetal: «Quanto mais pender para 

as plantas, mais beneficiará.»

Os factos acerca da alimentação de base vegetal são difíceis 

de ignorar. Os benefícios de uma refeição de base vegetal por dia 

podem ter um impacto profundo na sua saúde e no seu ambiente. 

As doenças crónicas parecem mais predominantes do que nunca 

— em especial naqueles que têm os rendimentos mais baixos e um 

menor acesso a alimentos a sério. Não é uma questão de pobreza. 

Não é uma questão de minorias. É uma questão que nos afeta  

a todos. O mundo não mudará sozinho. Nós temos de o mudar. 

Uma só decisão tomada por uma só pessoa pode desencadear 

mudanças não apenas dentro dessa pessoa, mas também no seio 

da sua família, da sua comunidade e do planeta.

Queremos desafiá ‑lo, como nos desafiamos a nós, a avançar 

em direção a uma alimentação de base vegetal. Todos temos a 

responsabilidade de defender a nossa saúde e a do nosso planeta. 

Tomemos uma posição juntos. Espalhemos a verdade. Façamos 

desta missão um movimento. Tornemo ‑nos «Greenprint».

Jay ‑Z 
bEyONCÉ
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Como 
começar

BEM ‑VINDOs  
AO GREENPRINT!

Está prestes a embarcar na maior viagem que 

pode realizar para impedir e reverter a doença, um 

programa para uma perda de peso rápida, sustentável 

e para melhorar a saúde. Mudará a sua vida, o seu 

corpo e o planeta, de um modo revolucionário.  

E tudo começa com as plantas.
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NO    
seu coração, Greenprint – A Pe ‑ 
gada Verde é um conjunto de 
leis revolucionárias que foi cria‑
do utilizando dados clínicos e 

anos de especialização que lhe permitirão 
assumir o controlo da sua saúde de uma vez 
por todas. À medida que o mundo se torna 
mais consciente dos benefícios de uma ali‑
mentação de base vegetal do que alguma vez 
esteve ao longo da sua história, o Greenprint 
é mais do que um livro — é um movimento,  
e o leitor está prestes a juntar ‑se ‑lhe.

Enquanto fisiologista do exercício e CEO 
e fundador da 22 Days Nutrition, dediquei 
a minha vida a ajudar as pessoas a viverem 
melhor as suas vidas. Tal significa encorajá‑
‑las a realizarem a transição para uma ali‑
mentação de base vegetal para que possam 
perder peso, impedir (e por vezes reverter) 
as doenças crónicas, aumentar a sua energia,  
e transformar a sua saúde.

Porque faço isto? Porque me preocupo 
consigo, preocupo ‑me com os meus filhos e 
preocupo ‑me com os filhos deles. quero vê‑
‑lo a viver uma vida melhor e mais saudável. 
Sabe, nos últimos cem anos, a nossa alimen‑
tação alterou ‑se radicalmente — para pior. 
Passámos de uma alimentação baseada em 
alimentos integrais, que nutrem e saram o 
corpo, para uma alimentação à base de junk 
food processada, rica em gordura, açúcar, 
aditivos, tóxicos e elementos sem valor nutri‑
tivo, à qual faltam nutrientes vitais. Saltámos 
da ingestão de cerca de 45 quilos de carne 
(criada em quintas, alimentada nos pastos e 
sem químicos) por ano, para mais de 90 qui‑
los, quase toda proveniente de explorações 
intensivas e repleta de antibióticos e hormo‑
nas de modo a satisfazer a necessidade de 
carne barata, prontamente disponível. Não é 

de admirar que, como um todo, nos tenha‑
mos tornado a geração mais obesa e menos 
saudável até à data.

A maneira como estamos 

a viver, simplesmente, 

não é sustentável.

Nem para nós.

Nem para o planeta.

E é aqui que entra o movimento Greenprint. 
Este oferece um plano extraordinário para que 
possa comer de modo a ficar em forma e sau‑
dável com alimentos que são mais verdes para 
a Terra e melhores para si. O que é único em 
relação ao Greenprint é que este oferece os 
passos essenciais para o leitor começar a pros‑
perar com uma alimentação de base vegetal  
e para levar essa alimentação tão longe quanto 
desejar, de modo a alcançar os seus objetivos 
em termos de saúde e perda de peso. Irá des‑
cobrir a maneira mais eficaz de transformar o 
seu corpo e a sua vida através de uma alimen‑
tação de base vegetal, uma refeição de cada 
vez. As 22 leis Greenprint oferecem bastan‑
tes conselhos e inspiração, e pode começar a 
aplicá ‑las uma de cada vez.

Pelo caminho, encontrará uma melhor 
maneira de comer e de viver — uma maneira 
que contribui significativamente para a saúde 
e sustentabilidade da Terra. Até será capaz de 
encontrar provas tangíveis de que as suas es‑
colhas funcionam: oferecer ‑lhe ‑ei uma ferra‑
menta divertida e fácil para calcular o seu im‑
pacto pessoal sobre o planeta. Por isso, não 
se preocupe, está prestes a embarcar numa 
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viagem espantosa comigo, uma viagem que 
o ajudará a viver mais tempo, a ter uma vida 
melhor e a tornar o mundo mais habitável 
para as gerações futuras.

Antes de entrar em mais pormenores, 
aposto que se está a perguntar: O que é uma 
«pegada verde»?

uma pegada verde é uma medida do im‑
pacto das nossas escolhas alimentares sobre 
o nosso peso e saúde geral, bem como sobre o 
nosso planeta. Por exemplo, imaginemos que 
muda para uma alimentação 100% vegetal (es‑
pero que o faça). O impacto — a pegada ver‑
de — desta mudança sobre a sua saúde pode 
ser estudado em anos: estudos revelam que as 
pessoas que seguem uma alimentação de base 
vegetal, em especial se não fumarem e só be‑
berem pouco, ou nenhum, álcool, vivem qua‑
tro a sete anos mais do que as pessoas cujas 
alimentações incluem produtos de origem ani‑
mal. Também pode ser medido em alterações 
positivas nos parâmetros de saúde: pressão 
arterial mais baixa, níveis de lípidos no sangue 
mais baixos, níveis de açúcar no sangue mais 
baixos, e perda de peso. Em relação ao peso, 
em média, quem segue uma alimentação de 
base vegetal é, naturalmente, 9 quilos mais 
leve do que quem come carne.

quanto ao seu impacto pessoal no plane‑
ta, este pode ser colossal. Pode salvar animais, 
por exemplo. Os que são criados para consu‑
mo humano não têm grandes vidas. Mesmo 
que sejam de origem biológica e de campo, 
têm vidas curtas e com pouca liberdade. Se o 
leitor e a sua família deixarem de comer car‑
ne, laticínios e ovos, poderá, de acordo com a 
PETA, salvar duzentos animais por ano.

De um ponto de vista alimentar, expandir 
a sua pegada verde pelo planeta através de 
uma vida de alimentação vegetal poupa uma 

quantidade espantosa de energia. Somos to‑
dos culpados de tomar como certas as nossas 
fontes de energia. Apenas 1 caloria de proteí‑
na animal exige 8,5 vezes mais energia a criar 
do que 1 caloria de proteína de cereais — 
incrível! Isso sem contar quanto da floresta 
tropical é derrubado todos os anos para criar 
terrenos de pasto para os animais.

eis outra maneira de olhar para a questão: 
A alimentação Greenprint é a versão dietética 
de uma «pegada de carbono» — o impacto 
que as pessoas e as empresas têm sobre o 
ambiente, em termos da quantidade de gases 
de efeito de estufa que geraram, direta ou in‑
diretamente, medidos em unidades de dióxi‑
do de carbono. O CO2 é um grande poluente e 
provoca danos dramáticos ao nosso ambien‑
te ao aumentar o efeito de estufa e provocar o  
aquecimento global. A pegada verde mede  
o impacto das suas escolhas alimentares so‑
bre a sua saúde para além de apagar a sua 
pegada de carbono.

Ao seguir uma alimentação de base vege‑
tal, pode reduzir a sua pegada de carbono em 
1560 quilos de equivalentes de dióxido de car‑
bono por ano. Trata ‑se de uma redução maior 
do que se passar de um SuV sugador de com‑
bustível para um híbrido elétrico Prius.

O leitor pode ter um impacto enorme 
com as mais pequenas alterações à sua ali‑
mentação. Mesmo que coma menos um 
hambúrguer por semana durante um ano, 
seria o equivalente a conduzir menos 515 qui‑
lómetros.

Por isso, pense no impacto sobre o am‑
biente, se todos, no seu país, cortassem para 
metade o consumo de carne e compensas‑
sem a diferença consumindo alimentos ve‑
getais: como cereais integrais, leguminosas,  
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NASCIMENTO  
DE UMA REVOLUÇÃO  
DE bASE VEGETAL
A minha pegada verde está relacionada com 
aquilo que como, com as escolhas que faço e 
como levo a minha vida. Sendo pai de quatro 
filhos, sei que as escolhas que faço agora irão 
afetar a saúde dos meus filhos e a Terra que 
herdarão no futuro.

O desenvolvimento do programa Green ‑ 
print foi algo que evoluiu no interior da mi‑
nha história familiar. Cresci nos anos de 1970 
e tenho imensas memórias espantosas da 
minha juventude. A minha mãe criou o meu 
irmão, a minha irmã e eu como mãe solteira, 
e víamos o nosso pai mais ou menos semana 
sim, semana não.

Passávamos imenso tempo em casa da 
minha avó. Mima, como lhe chamávamos, 
era tão divertida, e nem sequer fazia de pro‑
pósito. Ela dizia ou fazia qualquer coisa to‑
dos os dias que nos levava, de imediato, a rir.  
Depois, olhava para nós e perguntava ‑nos 
porque nos ríamos («De que se ríen?»), o que 
nos fazia rir ainda mais.

O meu irmão, Alfredo, a quem eu chama‑
va Tito desde tenra idade porque não conse‑
guia pronunciar Alfredito (é bastante comum, 
na cultura espanhola, acrescentar  ‑ito no final 
do nome de uma criança para o tornar mais 
juvenil, adorava visitar a casa da Mima, por‑
que sabia que seria sempre uma aventura. 
Ainda consigo ouvir a carrinha dos gelados 
a passar na rua com a sua música a tocar 
nos alto ‑falantes. um grito quase orquestra‑
do erguia ‑se dos miúdos da vizinhança —  
«El heladero!!!! El heladero!!!!» [O homem 
dos gelados!!! O homem dos gelados!!!] —, 

vegetais, fruta, frutos secos e sementes. é por 
isso que abraçar os menus sem carne pode 
significar muito para a nossa terra — ainda 
que não o faça a todas as refeições ou todos 
os dias.

No que diz respeito à saúde, a sua pegada 
verde tem um impacto extraordinário. Permi‑
ta que lhe apresente um breve resumo de al‑
guns dos benefícios para a saúde dos alimen‑
tos vegetais. Estudos têm vindo a demonstrar 
que uma alimentação de base vegetal, e este 
plano em particular:

    Permite ‑lhe perder quilos rápida e con‑
sistentemente, para além de impedir o 
excesso de peso e a obesidade porque 
os alimentos vegetais o fazem sentir ‑se 
cheio com menos calorias.

    Combate a diabetes. um em cada três 
americanos padece de diabetes ou pré‑
‑diabetes, e é uma das principais causas 
de morte.

    Mantém o seu coração saudável ao bai‑
xar os fatores de risco de doença cardio‑
vascular como a hipertensão, o entupi‑
mento das artérias e a formação anormal 
de coágulos.

    Desintoxica naturalmente o seu corpo 
contra os agentes causadores do cancro.

    Alivia a dor artrítica e das articulações.

    Fortalece o seu sistema imunitário de 
modo que raramente fique doente.

    Aumenta a memória e afasta a demência.

    Preserva a visão e protege os olhos de 
cataratas e degeneração macular.

    Ajuda a pele, o cabelo e as unhas a bri‑
lhar.

Este é o poder dos vegetais!
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Na verdade, tudo piorou. O meu avô do lado 
do meu pai ficou cego devido à diabetes.  
A minha bisavó do lado da minha mãe fale‑
ceu de cancro. Tal como o meu avô materno.  
O meu pai morreu de enfarte cardíaco. Mima 
sofreu uma trombose e ficou paralisada como 
consequência; acabaria por falecer, mas viveu 
imóvel, na cama, durante anos.

Todos estes elementos da família viveram 
até aos seus oitentas — o meu avô sobrevi‑
veu, na realidade, até aos 96 —, mas a sua 
qualidade de vida era fraca. E, para mim, essa 
era a tragédia — viver com uma saúde fraca 
não é viver realmente.

Pensei nisto com afinco. O meu pai to‑
mava medicamentos para a pressão arterial 
desde que nasci, quando ainda tinha 30 anos. 
Mima estava apenas nos 40 quando eu nasci 
e já tomava os medicamentos que iria conti‑
nuar a tomar para o resto da sua vida.

Porque é que ninguém lhes disse que 
mudar a maneira como comiam ajudaria? 
Porque não fizeram nada para melhorar o seu 
estilo de vida? Porquê? Não queriam saber? 
Sim, queriam — simplesmente não tinham  
a informação correta para os ajudar a mudar.

Eu queria tão desesperadamente aju‑
dar Mima e os outros elementos da famí‑
lia a recuperarem a sua saúde. Este desejo 
permaneceu comigo durante o liceu. Foi a 
principal razão porque me quis tornar mé‑
dico. Eventualmente, escolhi não frequentar  
a faculdade de medicina porque senti que 
podia ajudar mais pessoas através de um es‑
tilo de vida preventivo em vez de um sistema 
médico reativo. queria tocar as suas vidas e 
assegurar ‑me de que as pessoas não tinham 
de sofrer uma qualidade de vida em declí‑
nio devido às fracas escolhas e aos hábitos  
herdados.

e todos corriam para o exterior com os trocos,  
perseguindo a carrinha. Muitas vezes, o con‑
dutor fazia de conta de que não nos tinha vis‑
to a correr atrás da carrinha. Conduzia aquilo 
que nos pareciam ser mais alguns quartei‑
rões (na verdade eram apenas mais alguns 
metros), depois ria juntamente connosco 
enquanto recuperávamos o fôlego e fazíamos 
os nossos pedidos. que tempos espantosos.

Mima não conduzia, mas adorava sair. 
Ainda me lembro de andar durante horas, 
todos os dias, enquanto visitávamos lojas, 
bodegas, e casas onde ela nos levava.

Em casa da Mima, nunca se parava. Ela 
fazia ‑nos o almoço em casa (normalmente 
algo com frango), e era sempre delicioso. Por 
volta da hora do almoço, ela também toma‑
va uns comprimidinhos minúsculos. Mima 
sofria de problemas de coração. Costumava 
dizer ‑me que eram hereditários e que todos 
na sua família tinham. Bem, presumi que se‑
ria normal porque ela era velha. Lembro ‑me 
de que, de vez em quando, ela ficava sem fô‑
lego e colocava um daqueles comprimidinhos 
minúsculos debaixo da língua, e, poucos mi‑
nutos depois, sentia ‑se muito melhor. Mais 
tarde, fiquei a saber que eram de nitroglice‑
rina, para as suas anginas, uma dor de peito 
provocada pela redução do fluxo sanguíneo 
ao coração.

Mima não era o único elemento da mi‑
nha família com problemas de saúde. Outros 
estavam doentes ou tomavam algum tipo de 
medicação para a hipertensão, a diabetes ou 
a ansiedade. Ver tudo isto, em criança, desen‑
cadeou o meu desejo de estudar medicina. 
Lembro ‑me de dizer à Mima: «quando cres‑
cer, vou ser médico e tomar conta de ti.»

Avancemos vários anos, e apesar dos me‑
dicamentos, não houve grandes melhorias.  
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APRESENTAÇÃO  
DO GREENPRINT
No fundo, o Greenprint é um programa para 
uma transformação de saúde. é, também, um 
mapa para uma alimentação de base vegetal. 
E sim, é vegana, mas com uma diferença. 
uma alimentação vegana não é, necessaria‑
mente, de base vegetal. Pode ser vegana e 
viver de batatas fritas, pretzels e cachorros‑
‑quentes veganos servidos em pão sem glú‑
ten. Mas estes alimentos processados podem 
deixá ‑lo tão doente e tão pouco saudável 
quanto uma alimentação que inclua carne,  
e não fazem parte de uma alimentação de 
base vegetal. quando digo «de base vegetal», 
estou ‑me a referir a alimentos vegetais, não 
alimentos que fingem sê ‑lo. Estou a falar de 
uma alimentação que consiste a 100% em ali‑
mentos deliciosos que provêm da terra. Estou 
a falar de algo que o seu corpo adora.

Em última análise, o sucesso de uma 
vida de base vegetal advém de alguns fatores 
que se influenciam uns aos outros. Se quiser 
florescer, se quiser apreciar a sua vida mais 
plena, existem dois componentes ‑chave no 
Greenprint: 22 leis da vida de base vegetal,  
e a aplicação dessas leis na sua vida.

Enquanto estudava nutrição, aprendi 
acerca do poder dos vegetais, mas queria 
saber ainda mais. Continuei a ler, a estudar, 
a investigar e a falar com outros defensores 
de uma alimentação de base vegetal, onde 
quer que fosse. quanto mais aprendia, mais 
me inclinava para uma alimentação de base 
vegetal. Por fim, apercebi ‑me de que uma 
vida de base vegetal era algo que eu tinha de 
experimentar por mim mesmo. E foi precisa‑
mente isso que fiz. Primeiro, deixei de beber 
produtos lácteos. Senti ‑me tão bem que parei 
de comer carnes vermelhas e porco, depois 
frango e ovos. Até aqui tudo bem. O último 
produto animal a ir foi o peixe.

Fi ‑lo gradualmente, mas à medida que o 
tempo foi avançando, fui ‑me tornando mais 
arrojado. Tornei ‑me um sonoro defensor de 
um estilo de vida de base vegetal. «Coma ve‑
getais» tornou ‑se o meu mantra.

O que me fez aderir a este novo estilo de 
vida foi saber que estava, pela primeira vez, 
a controlar verdadeiramente a minha saúde 
e a ter um impacto positivo sobre o planeta, 
ao mesmo tempo que influenciava outros a 
fazer o mesmo. Este tornou ‑se o conceito que 
acabaria por batizar como Greenprint.

Muitos dos meus parentes viveram vidas 
longas. Mas o Greenprint não tem por obje‑
tivo uma vida mais longa — tem por objetivo 
uma vida melhor. uma vida mais plena. uma 
vida em que se possa continuar a divertir de‑
pois de chegar aos 60, aos 70, aos 80, aos 90 
e mais além. A sua melhor vida. A vida que a 
minha irmã merecia. A vida que todos mere‑
cemos. A vida que o nosso planeta merece.

Mas por onde começar? O que é preciso 
para fazermos a diferença? Como transforma‑
mos as nossas vidas e o planeta com a nossa 
pegada verde pessoal?
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A verdade é que as dietas não funcionam 
simplesmente porque são irrealistas e não 
oferecem à pessoa a oportunidade de desen‑
volver toda uma vida de hábitos alimentares 
saudáveis — «toda uma vida» sendo aqui a 
principal questão. As dietas são um penso 
rápido para um problema de longa duração, 
que está frequentemente relacionado com os 
fracos hábitos alimentares. uma dieta pode 
funcionar durante um mês ou dois, mas a 
maior parte das pessoas abandona‑a ao fim 
de um curto período de tempo.

Devido a esta confusão, não existe ne‑
nhum padrão claro, não existem fronteiras, 
não existe uma meta real para o que comer  
e o que evitar. As pessoas já se esqueceram 
de como tomar boas decisões nutricionais.  
é por isso que precisamos destas 22 leis. Em 
termos de nutrição, vivemos num mundo 
confuso — como emergimos dessa confusão 
será determinado pela maneira como imple‑
mentará as 22 leis diferentes que revelo neste 
livro.

Aprender as leis do Greenprint oferece‑
‑lhe o conhecimento essencial que necessita 
para manter a sua saúde e da sua família.  
As leis cristalizam o seu pensamento e ser‑
vem de mapa para o sucesso. Na parte 1 des‑
te livro, apresento as 22 leis do Greenprint. 
Trata ‑se de um prelúdio para a ação — um 
plano mestre para um estilo de vida que irá 
alterar a sua saúde, aumentar a sua energia, 
fortalecer o seu corpo e salvar o planeta. quer 
já esteja a comer imensos vegetais, ou seja 
mais do tipo «bife todos os dias», implemen‑
tar as leis do Greenprint alterará a sua vida. 
Conhecê ‑las e compreendê ‑las é o primeiro 
passo no programa Greenprint. Se optar por 
aplicá ‑las, levá ‑lo ‑ão onde quiser ir.

As 22 LEIs 
DO GREENPRINT
quer concordemos ou não, faz parte da natu‑
reza humana procurar um conjunto de regras 
pelas quais viver. E se nunca antes fez uma 
alimentação 100% vegetal, irá querer aprender 
as regras mais eficazes e mais poderosas se‑
gundo as quais deve reger a sua vida. No caso 
do Greenprint, são 22. Pode optar por ignorar 
estas regras e, provavelmente, estará à procu‑
ra de ganhar peso e sofrer alguns desastres 
de saúde, ou pode aprendê ‑las, adotá ‑las e 
moldar as suas escolhas alimentares e os seus 
hábitos à sua volta, e viver uma vida espanto‑
samente saudável.

Desenvolvi estas leis através de ciência e 
de dados clinicamente provados, vivendo eu 
mesmo um estilo de vida de base completa‑
mente vegetal, e ajudando outros a realizar  
a transição para uma alimentação de base ve‑
getal. Se aprendi alguma coisa durante estes 
mais de vinte anos é que o que funciona num 
enquadramento clínico nem sempre funciona 
no mundo real, razão pela qual estas leis são 
tão práticas quanto científicas.

Há muitas pessoas que acham que se 
estão a sair «bem» com as suas escolhas nu‑
tricionais. Outras hesitam e falham. Há ainda 
outras que se sentem confusas acerca do que 
comer ou de que alimentação seguir, porque 
há demasiadas dietas «da moda» à sua vol‑
ta. Estas dietas são muito badaladas, mas há 
pouca credibilidade por detrás de tanto falató‑
rio. Algumas pessoas podem estar à procura 
daquela poção secreta, do elixir mágico para a 
perda de peso, mas, sinceramente, não existe. 
Se acredita que existe, passará toda a sua vida 
numa montanha ‑russa de dietas, repleta de 
promessas vazias que, muito provavelmente,  
o deixarão fraco, com excesso de peso e doente.
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eficazes — de modo a fazer a diferença no 
seu corpo, na sua saúde e no planeta. O pro‑
grama vai ter consigo, onde quer que se en‑
contre na sua viagem e ajuda ‑o a melhorar a 
sua pegada verde pessoal, afunilar a sua linha 
de cintura, alcançar uma saúde superior e se‑
car a sua torrente de carbono.

No Nível 1, irá comer uma refeição de 
base vegetal por dia durante 11 dias. No Nível 
2, irá comer duas refeições de base vegetal 
por dia durante 11 dias. E no Nível 3 — voilà! 
—, estará pronto para a transição plena para 
uma alimentação 100% vegetal. O Nível 3 in‑
clui um plano de 44 dias com sugestões espe‑
cíficas, receitas deliciosas e dicas fáceis para 
encher a sua despensa.

Esta abordagem passo a passo torna 
mais fácil experimentar refeições deliciosas, 
permitindo ‑lhe incorporar os alimentos que 
adora. Concentrando ‑se, inicialmente, ape‑
nas numa ou duas refeições de cada vez, irá 
ganhar a confiança para abraçar plenamente 
uma alimentação de base vegetal durante 
toda a vida. Com o Greenprint, terá tempo 
para acertar.

A ALIMENTAÇÃO GREENPRINT
Na parte 2, irei mostrar ‑lhe como pôr em ação 
estas leis, com um programa nutricional que o 
irá ajudar a começar a sua viagem de um modo 
alcançável que irá gerar resultados poderosos: 
perda de peso sustentável, mais energia e pro‑
teção contra doenças que encurtam a sua vida.

O programa é estruturado em três níveis 
de transição que lhe irão permitir progredir 
ao seu ritmo, experiência e aprendizagem. 
Peço ‑lhe que aborde a alimentação de base 
vegetal uma refeição de cada vez — tal como 
eu fiz no início — até, por fim, se entregar 
a 100% à base vegetal. Não irei assoberbá‑
‑lo no primeiro dia. Não lhe irei pedir uma 
mudança instantânea. Não lhe irei dizer que 
abdique da maneira como come da noite para 
o dia e me siga num tudo ou nada — a menos 
que o queira fazer! Tem essa opção. Ao longo 
dos anos, trabalhei com milhares de pessoas 
que alteraram com êxito a sua alimentação e 
a sua saúde, mas aquilo de que me aperce‑
bi, durante a minha própria viagem, é de que 
não existe um plano que funcione para todos. 
uma proposta de tudo ou nada pode ser uma 
receita para o falhanço, dependendo da sua 
personalidade. é aqui que o Greenprint é di‑
ferente.

O programa Greenprint mostra ‑lhe como 
realizar pequenas alterações — as 22 mais 

o GrEENpriNt NÃO É APENAs UMA 
QUEsTÃO DE VIVER UMA VIDA MAIs 

LONGA — É UMA QUEsTÃO DE VIVER 

UMA VIDA MELhOR.»

«
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   Uma tomografia StYKU de corpo inteiro
Trata ‑se de um sistema de tomografia 
verdadeiramente topo de gama que rea‑
liza medições à cintura, à anca, ao busto 
e a centenas de outras partes do corpo 
e as calcula com uma margem de erro 
inferior a 1%. Basta que se ponha de pé 
numa mesa giratória e que se mantenha 
imóvel durante 30 segundos, enquanto 
a plataforma gira. Com as suas imagens 
de infravermelho de alta resolução, esta 
tecnologia capta milhões de pontos de 
dados numa questão de segundos, num 
processo rápido e não invasivo.

   painel de análises ao sangue
• Hemograma completo (CBC)
• Perfil lipídico (incluindo colesterol total, 

colesterol LDL e triglicéridos)
• B12 (para o grupo vegano)
• HgA1C (uma medição de glicemia que 

determina o risco de diabetes)

Ao final de 22 dias, os resultados das análises 
foram espantosos quando se compararam os 
veganos e os vegetarianos:

   A diminuição de 5% no IMC (uma diminui‑
ção 5 vezes superior à dos vegetarianos)

   Diminuição de 19% no LDL (uma dimi‑
nuição 85% superior à dos vegetarianos)

   Diminuição 13% no colesterol (uma di‑ 
minuição de mais 400% do que os  
vegetarianos)

   uma diminuição da gordura corporal 
superior a 400% do que os vegetarianos 
(tal como medido como STYKu)

   uma diminuição média no peso de 3,5 
quilos perdidos (uma perda de peso quase  
5 vezes superior à dos vegetarianos)

O EsTUDO DO hOLY NAME  
E O GREENPRINT
Para pôr o Greenprint à prova, a minha equi‑
pa e eu trabalhámos com o Holy Name Medi‑
cal Center, considerado um dos hospitais de 
topo em Nova jérsia pelo U. S. News & World 
Report, para estudar os benefícios sobre o 
corpo de uma alimentação de base vegetal.

O estudo nasceu de uma conversa entre 
o diretor de cateterização cardíaca do Holy 
Name Medical Center, Dr. Angel Mulkay,  
e o presidente e CEO Michael Maron. Maron 
queria comparar um estilo de vida vegano 
com um vegetariano e analisar o impacto que 
poderia ter no bem ‑estar geral e nos marca‑
dores clínicos. A partir daí, foi desenvolvido 
um estudo e obtida a aprovação do Institutio‑
nal Review Board (IRB).

Este teste clínico pioneiro mediu os efeitos 
de três alimentações diferentes, ao longo de  
22 dias. Mais de 200 participantes foram re‑
crutados e aleatoriamente distribuídos por 
um de três grupos: 1. Alimentação ocidental  
(de base animal); 2. Alimentação vegetariana 
(de base láctea e vegetal); e 3. Alimentação ve‑
gana (sem produtos lácteos ou animais). Cada 
participante assinou um formulário de consen‑
timento e manteve um diário alimentar.

Além disso, o grupo de base vegetal 
recebeu, em casa, refeições veganas pré‑
‑preparadas provenientes da minha empresa 
durante 22 dias. O grupo vegetariano recebeu 
alimentos preparados para eles pelo departa‑
mento de alimentação e nutrição. O grupo 
de alimentação ocidental limitou ‑se a seguir 
uma típica alimentação ocidental que incluía 
alimentos animais.

Todos os participantes realizaram os se‑
guintes testes antes e depois do período de 
teste de 22 dias:
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não saudáveis e cortará a sua ingestão 
calórica — sem padecer de fome e dese‑
jos de açúcar.

   ACELErE A pErDA DE pESo. Irá do‑
minar uma estratégia conhecida como 
jejum intermitente, ou privação de ali‑
mento durante períodos de tempo es‑
pecíficos, normalmente durante a noite. 
Estudos têm vindo a revelar que o jejum 
intermitente não só acelera a perda de 
peso como confere nova energia ao seu 
metabolismo, reduz a inflamação, e me‑
lhora a função celular ao mesmo tempo 
que promove a longevidade.

   EXpEriMENtE SABorES iMprESSio‑
NANtES, QUE o DEiXArÃo SAtiSFEi‑
to — que é o que torna este programa 
tão espantoso. Irá aprender a apreciar 
um conjunto espantoso de vegetais, fru‑
tas, cereais e proteínas de base vegetal. 
As pessoas já me disseram: «Não posso 
seguir uma alimentação de base vege‑
tal… gosto demasiado de comer.» Bem, 
sabe que mais? Eu adoro comer. Acredite 
em mim, a comida nunca lhe terá sabido 
tão bem quanto os pratos que irá desco‑
brir aqui. Até um inveterado consumidor 
de carne com batata frita poderá efetuar 
esta mudança sem grandes ajustes.

   poUpE o SEU CorAÇÃo. já não terá de 
se preocupar com o facto de estar a in‑
gerir demasiadas gorduras saturadas que 
lhe entopem as artérias, como quando 
seguia uma alimentação de base animal. 
Em vez disso, ao optar por gorduras não 
saturadas saudáveis — acima de tudo 
frutos secos, sementes, abacate e outros 

Os participantes do grupo vegano relataram:

   que se sentiam mais enérgicos

   que a pele e o cabelo estavam melhores

   que a digestão estava melhor

   que tinham melhorado a qualidade do 
seu sono, incluindo uma menor necessi‑
dade de dormir

Dois participantes que padeciam de enxa‑
quecas relataram não ter tido nenhumas en‑
quanto faziam esta alimentação, e deixaram 
de necessitar da sua medicação preventiva.  
Outros reportaram uma diminuição do uso 
ou eliminação de medicamentos relaciona‑
dos com o colesterol e a pressão arterial.

O mesmo pode acontecer consigo!  
Ao longo deste livro, conhecerá várias pes‑
soas que beneficiaram de uma alimentação 
100% vegetal. Fizeram ‑no facilmente, com 
resultados espantosos, e poderão inspirá ‑lo a 
fazer o mesmo. De facto, depois de realizar o 
programa Greenprint espere:

   pErDA DE pESo — até meio quilo por dia 
— à medida que se vai concentrando in‑
teiramente em alimentos vegetais e livra 
o seu corpo de conservantes e aditivos. 
Semana a semana, irá sem dúvida ganhar 
mais energia e sentir ‑se mais leve na ba‑
lança, ao mesmo tempo que deixa a sua 
marca na crise do aquecimento global. Se 
já tentou perder peso no passado, talvez 
pense que é tão simples como ingerir me‑
nos calorias do que aquelas que queima. 
Bem, nem todas as calorias são iguais;  
o Greenprint prova ‑o. Ao eliminar a carne, 
os produtos lácteos e os alimentos pro‑
cessados da sua alimentação, também 
eliminará as principais fontes de gorduras  
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O primeiro passo na viagem para uma 
vida de base vegetal de êxito é uma mudan‑
ça na sua mentalidade: decida o que é im‑
portante para si, e o que quer alcançar. quer 
uma saúde melhor? um número mais baixo 
na balança? Dormir melhor? Saber que teve 
um impacto positivo no planeta? Ou talvez 
seja uma combinação de todos estes fatores. 
qualquer que seja a sua razão, o tipo de pes‑
soa que é começa e termina na sua própria 
mente. Isto não é uma ideia nova — existe 
desde tempos antigos. Tornar ‑se ‑á aquilo em 
que mais pensar, por isso se quiser ser mais 
saudável, ou perder peso, ou reduzir a sua 
pegada de carbono, terá de mudar a maneira 
como pensa.

Concentre ‑se não naquilo que irá abdicar, 
mas antes em todas as coisas boas que irá ga‑
nhar —, que podem ser resumidas numa só 
palavra: vida. uma vida feliz, uma vida sau‑
dável. uma vida em que irá derramar alegria.

A escolha é sua.

— Marco 
borges

alimentos integrais —, poderá diminuir os 
seus níveis de colesterol e triglicéridos.

   DESiNtoXiQUE o SEU Corpo NAtU‑
rALMENtE. Irá consumir menos pestici‑
das, químicos, hormonas e antibióticos, 
e irá comer mais desintoxicantes vegetais 
que irão ajudar o seu corpo a limpar na‑
turalmente durante todo o dia.

   rEvErtA o ENvELHECiMENto E ACE‑
LErE A SUA SAÚDE. Irá aprender como 
abraçar este estilo de vida poderá aju‑
dar a aumentar a sua energia; reduzir a 
inflamação; melhorar a sua saúde geral; 
ajudar a reduzir o risco de, e impedir, 
doenças como doenças cardíacas, cancro 
e diabetes, os principais assassinos: e até 
poderá aumentar a sua esperança média 
de vida. Não lhe fará mal nenhum saber 
que os principais especialistas de saúde 
estão a avançar com provas científicas 
acerca dos benefícios das alimentações 
de base vegetal quando comparadas com 
as de base animal. Irá descobrir esse co‑
nhecimento ao longo do livro.

E isso é apenas tocar a superfície!
Enquanto estiver a aplicar as 22 leis, irá 

expandir significativamente a sua pegada ver‑
de. De facto, o que torna este programa único 
é que o pode usar não apenas como um guia 
para uma alimentação de base vegetal para 
obter uma saúde ótima e perda de peso, mas 
também como um mapa para reduzir ativa‑
mente a produção de carbono, de gases de 
efeito de estufa, salvar os animais e reduzir o 
aquecimento global com as suas escolhas ali‑
mentares. E terá as ferramentas para calcular 
a sua pegada verde pessoal.
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As 22 LEIs 
DO GREENPRINT

Elencam o que é preciso para ser bem ‑sucedido na sua 

transição para uma vida de base vegetal. Apresentam ‑lhe os 

padrões a que deve aspirar, ao mesmo tempo que oferecem 

sugestões práticas para desenvolver uma vida de hábitos 

alimentares mais saudáveis. Começo com leis que abordam 

as escolhas alimentares que podem criar o estado de saúde 

que deseja para si mesmo. Continue a ler a partir daqui,  

e irá descobrir mais acerca de como estas leis também o 

podem ajudar a tornar ‑se parte da solução para a nossa 

crise do aquecimento global.



As leis são vitais porque contêm pormenores 
que até as pessoas com uma alimentação 
mais consciente não se têm apercebido — 
pormenores que podem poupar a sua saúde 
e são concebidos para uma perda de peso de 
longo prazo sustentável.

Todas as leis revelam passos críticos para 
criar uma saúde duradoura de êxito. A minha 
sugestão é que leia sequencialmente as leis 
tal como são apresentadas, e depois refli‑
ta sobre cada uma. O que ressoa consigo?  
O que o inspira? O que o impele a agir?

As leis são igualmente concebidas para  
o ajudar a formar melhores hábitos. quando 
eu estava a crescer, sentia ‑me curioso em re‑
lação aos comportamentos que conduziam 
ao êxito em todos os reinos da vida. Havia 
uma questão que me perturbava: porque con‑
seguem umas pessoas dar uma volta comple‑
ta às suas vidas ao passo que outras lutam 
com o mesmo problema uma e outra vez?

À medida que fui continuando a ob‑
servar os comportamentos das pessoas,  
a resposta tornou ‑se óbvia: realizar escolhas 
positivas conduzia a resultados positivos. Vi 
a força dos hábitos positivos cada vez mais 
através do meu trabalho na indústria do  
fitness. A maior parte das pessoas que al‑
cançam grandes êxitos cuidam de si mesmas 
com exercício e bons hábitos alimentares.  
Sem boa saúde não conseguem alcançar  
os mesmos feitos.

No que diz respeito aos hábitos, é dema‑
siado frequente colocarmos palas emocionais. 
Recusamos olhar para nós objetivamente por‑
que podemos não gostar daquilo que vemos. 
Mas para alterar aquilo que faz, tem de obser‑

var os seus hábitos de um modo objetivo, sem 
emoção. Porque faz aquilo que faz? Porque se 
sente como se sente? Porque pensa como pen‑
sa? As leis irão ajudá ‑lo a tornar ‑se mais cons‑
ciente de si mesmo, para que possa perceber 
quem quer ser, como se quer sentir e para onde 
quer ir com a sua saúde.

Se gastar a sua energia a preocupar ‑se 
com a dificuldade que sentirá em mudar 
para um estilo de vida de base vegetal, ficará 
para sempre preso aos seus velhos hábitos.  
Os nossos alimentos estão a mudar, não para 
melhor, e a sua saúde depende da sua capa‑
cidade para se adaptar. quanto mais assumir 
este estilo de vida, um passo de cada vez, 
mais confiante se tornará na sua capacidade 
para se adaptar e criar hábitos positivos na 
sua vida.

A verdade é que, independentemente de 
quem seja, do dinheiro que tenha, de ter cinco 
filhos ou nenhum, quer seja homem ou mu‑
lher, quer seja jovem ou não tão jovem, tem 
hábitos — essas pequenas coisas que faz to‑
dos os dias, a toda a hora, quer esteja ou não  
a pensar nelas. São as ações que o levaram 
aonde está e que o manterão aí no futuro.

As leis servem para o ajudar a forjar há‑
bitos positivos — e a fazer escolhas diárias 
positivas que irão afetar, de facto, quem é a 
longo prazo. Por isso, por favor, siga à risca as 
leis. Siga as diretrizes que propõem para criar 
a saúde que quer. Elas poderão, realmente, 
fazer a diferença se as seguir de um modo 
consistente.

No final, seguir as leis garantirá que o seu 
futuro é melhor do que o seu passado.



LEI

E MENOs DE TUDO O REsTO
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mais 
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toda a sua vida ouviu: «Come os vegetais.» quem quer que o tenha dito poderia não saber exata‑
mente porquê, mas isso não fazia com que estivesse errado. Sabe porquê? As plantas são vida! é por 
isso que esta é a Lei #1. Deixe que lhe recorde: coma mais vegetais, e, já agora, coma mais vegetais.

junte fruta, feijões, leguminosas, sementes, frutos secos e cereais integrais, e o vasto mundo 
das plantas pode facilmente tornar ‑se toda a sua alimentação. As plantas oferecem ‑nos uma tão 
impressionante variedade de alimentos que, de certeza, há alguma coisa que até o maior cético 
dos vegetais conseguirá gostar.

uma alimentação de base vegetal pode revitalizar o seu corpo e a sua saúde de maneiras que 
poderia nunca ter julgado possíveis. Os resultados do estudo do Holy Name provam ‑no: o seu co‑
lesterol LDL pode descer, talvez até 19%, como aconteceu no estudo. Perderá centímetros em todo 
o corpo. Lembre ‑se, no estudo aqueles que praticaram uma alimentação de base vegetal perde‑
ram, em média, 3,5 quilos em apenas 22 dias. Também reduziram a pressão arterial e melhoraram  
a digestão, entre outras melhorias espantosas.

uma das participantes que ficou no grupo da alimentação de base vegetal foi Bridget, dire‑
tora de registos médicos do Holy Name Medical Center. Ficou feliz por ter sido aleatoriamente 
selecionada para ficar no grupo do nosso estudo com alimentação de base vegetal. Não era 
vegana, embora seja uma dedicada amante dos animais e se preocupe com a ética da agrope‑
cuária — de tal modo que ela e o marido acolhem todo o tipo de animais, de coelhos a cabras, 
passando por ovelhas e qualquer outro animal que tenha sido abandonado. «O nosso objetivo 
é dar uma boa vida aos animais», explicou, e Bridget e o marido têm conseguido realizar a sua 
missão na quinta que possuem.

As pessoas precisam de comer alimentos  

vegetais integrais, acima de tudo…  

cereais integrais, fruta, vegetais, frutos secos e sementes. 

Essa alimentação apoia a nossa vida. Devíamos conseguir  

viver até aos 90 ou aos 100 sem ficarmos doentes.

— JoHN MACKEY,
cofundador do Whole Foods Market  

e líder empresarial americano
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tão boa para o planeta quanto para nós. Tenho 
uma diretriz simples: não como nada pro‑
duzido a partir de ou por algo que tenha um 
rosto. Isto significa nada de frango, peru, vaca,  
porco, borrego, ou peixe de qualquer tipo. Tam‑
bém significa que não como produtos lácteos, 
incluindo leite, queijo ou manteiga e não como 
ovos. Também não uso maionese ou mel.

uma das perguntas que me fazem mais 
vezes é: «O que é que comes?» A resposta 
é que como tudo, desde que não tenha uma 
origem animal. Como vegetais, fruta, feijões, 
leguminosas, cereais, sementes e frutos se‑
cos, e não, nunca me sinto lento ou fraco,  
e consigo sempre ingerir proteína suficiente.

Claro que essa é a grande questão que 
lhe fazem sempre que deixa de comer carne: 
«Como é que consegue proteína suficiente?» 
Sinceramente, estamos todos a comer mais 
proteína do que aquela de que alguma vez 
necessitaríamos. Não temos nenhum défice 
proteico, e não permita que nada nem nin‑
guém lhe diga o contrário. Há bastantes estu‑
dos que comprovam isto para além de qual‑
quer dúvida. De facto, os estudos têm vindo 
a revelar que quanto mais proteína animal 
ingerimos, mais doentes ficaremos.

As necessidades médias diárias de in‑
gestão de proteína são de 46 gramas para as 
mulheres e 56 gramas para os homens. Cien‑
tistas da Loma Linda university, na Califór‑
nia, conduziram o maior estudo da história 
acerca dos perfis nutritivos dos vegetarianos, 
veganos e não‑vegetarianos. Este ofereceu, 
assim, a resposta definitiva a esta questão 
perene: «Será que os vegetarianos e os vega‑
nos conseguem ingerir proteína suficiente?» 
O estudo seguiu mais de setenta mil adultos 
durante perto de seis anos e calculou a sua 
ingestão de proteína, juntamente com outros 

Os resultados da participação de Bridget 
no estudo de 22 dias foram surpreendentes. 
As manchas que tinha na pele desaparece‑
ram. O cabelo começou a brilhar. Perdeu  
3 quilos. Sentia ‑se melhor e mais alerta. 
«Nunca, nunca senti fome. Estava sempre sa‑
tisfeita», disse ela. «Tudo o que permita avan‑
çar na mudança para comer menos produtos 
de origem animal em vez de mais é bom.»

A prova está nas alterações ao nível das 
suas medições vitais, o que espantou Bridget. 
Antes do estudo os seus dados eram:

Triglicéridos: 125
Colesterol: 230
LDL: 136
Peso: 70 quilos
Índice de massa corporal (IMC): 30.4

Depois de 22 dias, vejam o que aconteceu  
a Bridget:

Triglicéridos: 104
Colesterol: 219
LDL: 122
Peso: 67,5 quilos
Índice de massa corporal (IMC): 29.1

«Tenho pensado mais acerca daquilo que 
como do que alguma vez pensara antes,  
e preocupo ‑me com aquilo que introduzo no 
meu corpo», concluiu Bridget.

Para mim «Coma mais vegetais» é uma 
lei bastante simples de se seguir. Eu e a minha 
família gozamos de uma alimentação 100% 
vegetal, que estudos por todo o mundo con‑
cluíram que é a única dieta capaz de impedir, 
deter e, em muitos casos, reverter problemas 
cardíacos. Sabemos igualmente que é uma 
maneira livre de crueldade de se viver que é 
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Logo — deixemos de viver obcecados 
com a proteína como «cura» para a obesi‑
dade, o excesso de peso, a diabetes e outras 
doenças. Comecemos antes a sentir ‑nos ob‑
cecados — de um modo positivo — acerca de 
ingerir mais alimentos que crescem do chão 
ou nascem nas árvores.

As plantas fazem parte das melhores ali‑
mentações para proteger contra doenças car‑
díacas, AVC, cancro, pressão arterial elevada, 
cataratas e degeneração macular. O cancro 
é, frequentemente, atribuído a genes maus. 
Mas, de acordo com Colin Campbell, profes‑
sor emérito da Cornell university e autor de  
The China Study, «não é uma questão de 
genes. O cancro é uma função da nutrição.» 
De facto, chamou ao componente do leite 
da vaca conhecido como caseína «o mais 
relevante químico carcinogénico alguma vez 
identificado.» Outro defensor da alimenta‑
ção de base vegetal, o Dr. Caldwell Esselstyn, 
realiza afirmações igualmente inequívocas 
acerca dos problemas cardíacos: «As doenças  
cardíacas não precisam de existir. São doen‑
ças provocadas pela alimentação.»

Claramente, a ciência e um número cres‑
cente de cientistas apoiam a alimentação de 

importantes nutrientes como as vitaminas e 
os minerais.

De acordo com este estudo de referên‑
cia, os não‑vegetarianos ingerem muito mais 
proteína do que aquela que necessitam, tal 
como todos os outros. Em média, os veganos 
e os vegetarianos ingerem 70% mais proteína  
do que aquela que necessitam, e 97% de  
todos os americanos consomem proteína  
suficiente.

Portanto, não falta proteína a ninguém. 
Mas há um outro nutriente em relação ao 
qual 97% dos americanos têm deficiência: 
fibra. A deficiência em fibra contribui para 
todo o tipo de doenças ameaçadoras da vida, 
da obesidade aos problemas cardíacos, pas‑
sando pela diabetes e o cancro. Este nutriente  
é algo que nos deveria preocupar, não a pro‑
teína! (Mais sobre a fibra na Lei #3.)

Pensamos normalmente na proteína 
como proveniente de produtos de origem ani‑
mal. Mas as melhores fontes de proteína são 
de base vegetal: feijões, cereais integrais, fru‑
tos secos e sementes. Até os vegetais como 
os espinafres têm proteína. quando faz uma 
alimentação de base vegetal variada e com‑
pleta, recebe toda a proteína de que precisa.

tenho uma diretriz simples: 

NÃO COMO NADA PRODUZIDO A PARTIR DE, 
OU POR ALGO QUE TENhA UM ROsTO.

isto significa nada de frango, peru, vaca, porco,  
borrego ou peixe de qualquer tipo.»

«
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base vegetal. Estudos têm vindo a revelar 
que tanto a pressão arterial elevada quanto 
os elevados níveis de glicemia — fatores de 
risco para a diabetes, doença cardiovascular, 
e o AVC — começam a descer e a normalizar 
apenas uma semana depois de iniciar uma 
alimentação de base vegetal.

Também não precisa de comer animais 
para ingerir nutrientes para além da proteína. 
Pode obter todos os hidratos de carbono, gor‑
duras, vitaminas e minerais de que necessita 
a partir das plantas.

Pense nisto: de onde veio a nutrição dos 
animais que tem estado a comer? Das plan‑
tas! As plantas são a fonte original de todos 
os nutrientes. Refeições de base vegetal ri‑
cas em nutrientes torná ‑lo ‑ão mais magro 
e, a longo prazo, mais saudável. Irá sentir ‑se 
ótimo com o seu corpo a fervilhar de energia 
e nutrição. A vida tornar ‑se ‑á muito mais fá‑
cil. Desenvolver o hábito de ingerir vegetais 
confere ‑lhe a energia, a força e a saúde para 
lidar com a vida com êxito — a energia para 
viver a sua vida de um modo positivo, gen‑
til, e compassivo, e a fazer as escolhas certas 
para si, para que possa ser uma versão mais 
saudável de si, por dentro e por fora. que es‑
colhas são essas? Vamos ver.

FEiJÕES E LEGUMiNoSAS  quando se 
trata de fontes de proteína de base vege‑
tal, nunca poderá errar com alguns feijões.  
Ou lentilhas. uma tigela de lentilhas pode 
fornecer uns espantosos 18 gramas de proteí‑
na. Outras fontes excelentes incluem feijão‑
‑preto, feijão  encarnado, grão ‑de ‑bico, mas, 
na verdade, as opções são infindáveis no que 
diz respeito a feijões e leguminosas. Procure 
feijões diferentes nas lojas da especialidade 
ou em mercados biológicos. Comer feijões ou 

leguminosas em combinação com cereais é a 
forma mais saudável de conseguir todos os 
aminoácidos — o tecido vital da composição 
da proteína — de uma assentada.

vEGEtAiS vErDES  Sou muito a favor 
dos vegetais verdes. Como imensos, porque 
são uma fonte de todo o tipo de vitaminas 
e minerais saudáveis, bem como de fibra.  
Se sente dificuldade em encontrar um espaço 
no seu prato para vegetais, então coloque ‑os 
no copo. Faça um batido verde todos os dias. 
Bastam 5 minutos e, além disso, sabe bem. 
Até os meus filhos os pedem. use os frutos 
frescos e os vegetais que o inspiram: espina‑
fres, couve ou acelga, banana, frutos silves‑
tres ou pera. Adicione o líquido de sua elei‑
ção — eu uso água (sem calorias e vegetal), 
mas pode experimentar bebida de amêndoa.  
As possibilidades são infinitas — o seu bati‑
do terá um gosto diferente de todas as vezes, 
mas será sempre nutritivo.

vEGEtAiS CoLoriDoS  Vegetais de co‑
res vibrantes são mais do que simplesmente 
belos; contêm fitoquímicos que enriquecem a 
sua vida. Estes químicos oferecem sabor, cor, 
cheiro e valiosos nutrientes como os anti‑ 
oxidantes e anti ‑inflamatórios, que protegem 
contra muitas doenças, incluindo diabetes, 
cancro, e doenças cardíacas. quanto mais 
cor, melhor.

FrUtA  Comer uma pequena quantidade 
de fruta por dia pode reduzir o risco de doen‑
ça cardíaca e melhorar a saúde. De acordo 
com um artigo publicado no New England 
journal of Medicine em 2016, investigadores 
na China seguiram mais de meio milhão de 
pessoas durante sete anos. Concluíram que 
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aS DIFERENÇaS 
Na aLIMENTaÇÃO 
DE baSE VEGETaL

Muitas pessoas não compreendem a diferença entre  
uma alimentação vegetariana, uma alimentação vegana,  

e uma alimentação 100% vegetal.

VEGETARIANO
Come leite e ovos, cereais e vegetais, mas não 
come carne, caça ou peixe. Existem variantes 
na alimentação vegetariana: os ovolactovegeta‑
rianos comem ovos, produtos dietéticos e mel, 
ao mesmo tempo que excluem a carne, o peixe 
e a caça. Os lactovegetarianos excluem os ovos,  
a carne, o peixe e a caça, mas comem produtos 
lácteos e mel. Os piscitarianos comem peixe, 
mas não a carne de outros animais. E os ovove‑
getarianos comem ovo, mas excluem das suas 
alimentações os produtos lácteos.

VEGANO
Não come carne, caça, peixe, leite, ovos ou mel. 
Come cereais, vegetais, fruta e, frequentemente, 
alimentos veganos excessivamente processados.

DE bASE VEGETAL
Come alimentos 100% vegetais — cereais, vege‑
tais e frutas. Não come carne, caça, peixe, leite, 
ovos, mel ou alimentos veganos processados.
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A quinoa (frequentemente classificada e 
considerada um cereal, é, na verdade, uma 
semente), em especial, é uma excelente op‑
ção e também lhe permite aumentar o seu 
consumo de proteína. uma chávena de qui‑
noa cozinhada contém 8 gramas de proteína 
completa (que contém todos os aminoácidos 
essenciais), e, se a combinar com outros ali‑
mentos ricos em proteína, alcançará rapida‑
mente o seu consumo diário recomendado 
de proteína, ao mesmo tempo que oferece  
ao seu corpo imensos nutrientes essenciais.

protEíNA EM pÓ vEGANA  Para uma 
gestão rápida de proteína, pode sempre utili‑
zar uma boa proteína em pó de base vegetal. 
Consuma ‑a num batido como um pequeno‑
‑almoço rápido e saudável ou para lhe dar 
energia à tarde. Até pode combinar a proteína 
em pó com algumas das suas receitas prefe‑
ridas, como brownies, muffins e panquecas, 
para garantir que as suas refeições estão re‑
pletas de proteína. Procure proteínas em pó 
orgânicas certificadas com perfis de ingre‑
dientes limpos e simples.

GorDUrAS vEGEtAiS  Assegure ‑se de 
que ingere deliciosas gorduras de base vege‑
tal como manteigas de frutos secos e abaca‑
te. As gorduras boas abrandam a absorção 
de hidratos de carbono, ajudam a impedir 
doenças e oferecem importantes nutrientes. 
As gorduras também o ajudam a sentir ‑se sa‑
tisfeito durante mais tempo. São excelentes 
para lhe conferirem energia, e pode acres‑
centar uma colher de sopa ou duas nos seus 
batidos verdes.

cerca de 100 gramas (aproximadamente uma 
chávena) de frutas frescas por dia era sufi‑
ciente para baixar o risco de doença cardíaca 
e AVC. Maçãs, pêssegos, peras, frutos silves‑
tres e outros frutos contêm valiosos nutrien‑
tes que protegem o coração.

FrUtoS SECoS E SEMENtES  Ambos 
são excelentes fontes de proteína. Apenas 1/4 
de chávena de amêndoas contém 8 gramas 
de proteína, ao passo que 2 colheres de sopa 
de manteiga de amêndoa contêm 7 gramas. 
Nozes ‑pecã, nozes, pistácios e cajus também 
são escolhas excelentes. No que diz respeito 
a sementes, procure girassol, abóbora, cânha‑
mo, chia e linhaça. Repletas de gorduras sau‑
dáveis e proteína, estas são excelentes snacks, 
para além de as poder juntar a saladas e acom‑
panhamentos. No entanto, assegure ‑se de que 
mantém sob controlo as doses de frutos secos 
e sementes, dado que têm imensas calorias.

CErEAiS iNtEGrAiS  As mais recentes 
diretrizes dietéticas para os americanos, da 
uSDA, realçaram o facto de a maioria das 
pessoas comerem cereais suficientes, mas 
não cereais integrais suficientes. Os cereais 
integrais têm mais energia em cada denta‑
da, incluindo o maior valor nutritivo e mais 
sabor. Os nutrientes variam dependendo do 
tipo, mas em geral os cereais integrais são 
mais ricos em fibra, ferro, potássio, magné‑
sio, cálcio e vitaminas B e E. um estudo de 
2016 do jornal Circulation relatou que pelo 
menos 3 doses de cereais integrais por dia es‑
tavam associadas a um risco 20% inferior de 
doenças de todos os tipos, e a um risco 25% 
mais baixo de morte por doença cardiovascu‑
lar. Os meus preferidos são o arroz integral,  
a quinoa e a aveia em flocos.
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COMA MENOS «PORCARIA»
Façamos aqui uma pausa para considerar a 
segunda parte desta lei: coma menos de tudo 
o resto.

«E o que é tudo o resto?», ouço ‑o pergun‑
tar. Bem, para começar, são os alimentos que 
não prestam, e tenho a certeza de que sabe 
exatamente a que me refiro: são os alimen‑
tos de questionável valor nutritivo repletos 
de açúcar e sal. São os refrigerantes e outras 
bebidas açucaradas. São os alimentos emba‑
lados fortemente processados com sabores 
produzidos em laboratório para serem irre‑
sistíveis. é a fast food vendida em cada esqui‑
na de cada cidade. Sabe bem o que é quando 
a vê. quando a vir, não a coma.

Muita desta «porcaria» está repleta de 
aditivos e sabores artificiais. Enganam as 
suas papilas gustativas de tal modo que es‑
tas ficam confusas quando come alimentos 
verdadeiros porque está muito habituado  
aos químicos. Mas quando remove os alimen‑
tos com sabores artificiais da sua alimentação, 
acontece algo mágico. Passados alguns dias, 
as suas papilas gustativas começam a funcio‑
nar como deviam. De repente, sente o verda‑
deiro sabor de uma laranja ou de uma cenoura.  
Ou de uma maçã, ou de uma manga. Redes‑
cobre o verdadeiro gosto do doce.

Além disso, sob o título «tudo o resto», 
estão os alimentos de base animal, como a 
carne e o queijo. Aquele estudo gigantesco que 
referi na página 32 também comparava as ali‑
mentações dos que, ao participar no estudo,  
faleceram e dos que não faleceram. Os vegeta‑
rianos e os veganos tinham um risco de mor‑
te inferior aos não ‑vegetarianos. No fundo, 
comer demasiados alimentos de base animal 
poderá encurtar a sua vida. Porquê arriscá ‑lo?

quando seguir esta lei, irá sentir resulta‑
dos poderosos. À medida que os seus novos 
hábitos alimentares se começam a instalar, 
sentir ‑se ‑á cada vez melhor — e aprenderá 
que, na verdade, adora comer mais frutas e 
vegetais de um modo constante. De facto, 
sentir ‑se ‑á espantoso, e começará a desejar 
alimentos vegetais frescos e deliciosos.

Aperceber ‑se ‑á desta diferença quase de 
imediato. Sentir ‑se ‑á melhor e mais saudá‑
vel, e isso fá ‑lo ‑á mais feliz. A sua energia 
espantosa provirá dessas plantas. quando 
as plantas crescem, o sol brilha, a energia 
é absorvida a partir do ar e através do solo,  
e a química da natureza transforma a luz em 
alimento que lhe dará, a si, energia — energia 
pura, natural, curativa que irá mudar a manei‑
ra como vive no mundo.

a sua pegada verde
Ao seguir a Lei #1

Tornar ‑se ‑á mais magro, viverá mais 
tempo e será mais saudável — uma 
ideia estabelecida pelo nosso estudo 
do Holy Name, bem como pelas dire‑
trizes dietéticas da uSDA, que defen‑
dem que os padrões de alimentação 
vegetariana, incluindo a alimentação 
vegana, podem aumentar a saúde ao 
impedir a obesidade, diminuir o ris‑
co de doença cardiovascular e baixar 
a mortalidade total.



LEI

As PEssOAs APENAs 
FALhAM NO PLANEAMENTO

Nunca 
ninguém 
planeia 
falhar: 

2




