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Tenho como paixão ajudar os outros a alcançarem a melhor versão de si mesmos. 

Esta vocação levou-me a escrever este segundo livro, a convite da minha querida edi-

tora, o qual pretende fazer um périplo pela alimentação saudável e pelos benefícios da 

mesma a médio e longo prazo. É um livro dirigido a crianças, mas de que todos podem 

usufruir, porque é na infância que começa a surgir a maior parte das doenças que nos 

irão acompanhar na vida adulta.

A alimentação saudável nas crianças é um importante pilar que devemos preservar e 

trabalhar, tal como fazemos com aspetos da higiene pessoal, da vida emocional ou da 

social. Também procurei introduzir alimentos que sejam relativamente fáceis de encon-

trar e que se encaixem no orçamento familiar.

Ao longo deste livro, irei dar-vos a minha opinião sobre vários temas que julgo ser im-

portante transmitir, com dicas, conselhos e estratégias para promoverem uma alimenta-

ção saudável, seja nos vossos filhos, em vós próprios ou em familiares e amigos.

Procurei adoçar o livro com fotografias apelativas e receitas simples de preparar.

Na minha vida pessoal e profissional, tenho vivido experiências extraordinárias sobre o 

poder da alimentação saudável. Mudar de vida é algo que depende da nossa determina-

ção e da capacidade que cada um tem de fazer essas transformações. Todos os dias vejo 

pessoas que melhoram o seu estado de saúde pelo simples facto de terem feito alterações 

nos seus hábitos alimentares. Fico de coração cheio ao saber que consigo ajudar tantas 

pessoas a melhorarem a sua vida, seja pelo compromisso com uma alimentação primária 

bem-sucedida seja por assumirem uma alimentação secundária bem-feita.

Como vos disse, estou perfeitamente convicta de que bons hábitos alimentares nos 

prolongam a vida e fazem existir de uma forma mais saudável e feliz, sem sermos ator-

mentados por tantas doenças e com muito mais qualidade.

Em nossa casa, gostamos de cozinhar, e todos participamos nessa tarefa. É um espaço 

de união familiar importante na azáfama do dia a dia. Há alguns tempos, comecei a apontar 

Introdução
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as receitas que ia confecionando na ideia de um dia as vir a utilizar. Os meus filhos têm sido 

uma boa fonte de inspiração e um barómetro afinado quanto aos sabores, texturas e aro-

mas. A minha grande preocupação, que procurarei passar ao longo deste livro, é a de que 

as nossas crianças sejam desde cedo bem encaminhadas para uma alimentação saudável, 

na mesma medida em que nós, enquanto pais, avós ou cuidadores, nos importamos com a 

sua educação, com as atividades desportivas, culturais ou outras que sirvam para formar a 

sua personalidade, num crescimento harmonioso.

Fará sentido descurar a alimentação, quando esta é o suporte de um corpo e de uma 

mente sãos? O que estamos a construir agora vai ter reflexos no futuro, por isso é im-

portante que os nossos filhos entendam que há mais mundo para além de refrigerantes e 

alimentos processados.

Os verdadeiros agentes da mudança somos nós, porque os nossos filhos adoram-nos, 

respeitam-nos e sabem que as opções que assumimos visam o seu bem e saem-nos do 

coração. Se as crianças acreditam em nós desta maneira, devemos ter esse aspeto em 

atenção e dar-lhes tudo aquilo que lhes possa fazer bem e ajudá-las a crescer de uma 

forma saudável e harmoniosa.

No entanto, de modo geral, é a alimentação que fica para trás. É mais fácil oferecer 

uma refeição pré-preparada ou que basta descongelar e aquecer no micro-ondas (que eu 

nunca uso… mas isso fica para outro livro). Mas será que essa comodidade significa dar 

aos nossos filhos o melhor que os alimentos nos podem fornecer?

Espero que este livro seja inspirador para alguns de vós, porque, se o for, nem que 

seja apenas para uma pessoa, valeu a pena. E, já agora, pensem no seguinte: sendo este 

livro essencialmente dedicado às crianças, as receitas são, porém, facilmente adaptá-

veis a todos, pais, avós, tios, amigos da família. Descubram-se, inovem, aproveitem as 

estratégias aqui apontadas e arrisquem neste maravilhoso mundo da alimentação sau-

dável, uma realidade que cura doenças, fortalece sistemas imunitários e nos dá a todos, 

e em especial aos nossos filhos, tesouros do coração, uma vida mais plena e mais próxi-

ma daquilo que deveria ser a essência humana: preservarmo-nos e dessa forma estimar 

tudo aquilo que nos rodeia.

Ana Garcez
12
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Proteína no mundo vegetal e sem glútenOleaginosas ou Frutos secos Amêndoas, nozes, cajus, castanhas, avelãs, pinhões e por aí fora.

Leguminosas Todo o tipo de feijão, grão, ervilhas, favas, lentilhas, amendoins, etc.Sementes Sésamo, linhaça, chia, abóbora, girassol, papoila, etc. Duas colheres de chá de sementes de chia contêm 5 gramas de proteína completa.Tofu Derivado do feijãode soja.

Cereais e Pseudocereais Arroz integral, arroz-vermelho, arroz-selva-gem, arroz-preto, millet ou milho-painço, aveia, trigo-sarraceno, quinoa, amaranto, etc. A quinoa, por exemplo, tem a proteína completa, possuindo todos os aminoácidos de que precisamos. Outros produtostransformadosIogurtes e bebidas vegetais, pão, man-teiga de amêndoa, de amendoim, de caju, entre muitos outros.

Tempeh Derivado do feijão de soja ou do grão.

Quando falamos de proteína, referimo-nos aos «tijolos» que constroem os nossos músculos. Estamos também a fazer alusão a aminoácidos essenciais (o corpo não os produz e precisa de os ir buscar aos alimentos que ingerimos) e a aminoácidos não essenciais (o corpo produ-los).As proteínas são construídas através da combinação de aminoácidos. Cada combina-ção vai corresponder a um tipo diferente de proteína, a qual, contudo, não deixa de ser proteína, seja vegetal ou animal.As plantas conseguem sintetizar todos os aminoácidos existentes e fazer uso deles para construir proteínas. Com os animais e os seres humanos já não é bem assim. Estes conseguem produzir alguns aminoácidos, os não essenciais, mas os essenciais não (fe-nilalanina, histidina, isoleucina, lisina, leucina, metionina, treonina, triptofano e valina). Estes têm de ser obtidos através da ingestão de outras proteínas presentes nos animais ou nos produtos de origem vegetal. Isto é válido para os seres humanos e para os animais. As vacas, os gorilas e os elefantes, entre outros, vão buscar a proteína ao mundo vegetal e são gigantes! Músculo não lhes falta.Quando se ingere carne, temos essa combinação completa, porque os animais consu-miram plantas ou outros animais que se alimentam de plantas.Na alimentação vegetariana, temos de fazer algumas combinações para ter todos os aminoácidos de que precisamos.A combinação de leguminosas com um cereal integral contém todos os aminoácidos essenciais e não essenciais, sendo que, ao juntarmos verduras, será difícil não termos to-dos os aminoácidos de que necessitamos.A proteína que vem destes alimentos tem um valor nutricional muito superior ao da carne. Previne doenças, fortalece o sistema imunológico e reforça a ingestão de nutrientes de boa qualidade.Quantidade de proteína diária necessária:0,8 gramas por quilo de peso1,4 a 2 gramas por quilo (no caso dos desportistas)1,1 gramas por quilo (no caso das grávidas) 19

Leguminosas Todo o tipo de feijão, grão, ervilhas, favas, lentilhas, amendoins, etc.Sésamo, linhaça, chia, abóbora, girassol, papoila, etc. Duas colheres de chá de sementes de chia contêm 5 gramas de proteína completa.

Outros produtostransformadosIogurtes e bebidas vegetais, pão, man-teiga de amêndoa, de amendoim, de caju, entre muitos outros.

Proteína no mundo vegetal e sem glúten

Oleaginosas ou Frutos secos 
Amêndoas, nozes, cajus, castanhas, avelãs, 

pinhões e por aí fora.

Leguminosas 
Todo o tipo de feijão, 

grão, ervilhas, favas, lentilhas, 

amendoins, etc.

Sementes 

Sésamo, linhaça, chia, abóbora, girassol, 

papoila, etc. Duas colheres de chá de sementes 

de chia contêm 5 gramas de proteína completa.

Tofu 

Derivado do feijão

de soja.

Cereais e Pseudocereais 

Arroz integral, arroz-vermelho, arroz-selva-

gem, arroz-preto, millet ou milho-painço, aveia, 

trigo-sarraceno, quinoa, amaranto, etc. A quinoa, 

por exemplo, tem a proteína completa, possuindo 

todos os aminoácidos de que precisamos.

Outros produtos
transformados

Iogurtes e bebidas vegetais, pão, man-

teiga de amêndoa, de amendoim, de 

caju, entre muitos outros.

Tempeh 

Derivado do feijão 

de soja ou do grão.
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Mais uma vez, é tudo uma questão de organização e de visão, para podermos reapro-

veitar cada ingrediente em novas receitas ou utilizações distintas.

Por vezes, sobras de legumes ou de alguma receita, combinadas com uma base sem 

glúten, servem para preparar uma bela quiche ou até o recheio para uma crepioca.

O que não pode faltar na despensa e no frigorífico
É importante termos na despensa ingredientes que nos permitam ser o mais versáteis 

possível na cozinha. Podemos criar facilmente receitas supernutritivas, rápidas, fáceis de 

elaborar e com muito sabor. Ora dê uma vista de olhos à tabela que criei para si.

ÓLEOS E VINAGRES

Azeite virgem extra

Óleo de coco

Óleo de linhaça

Vinagre de sidra

Vinagre balsâmico

MOLHOS E NATAS

Natas de aveia

Natas de arroz

Natas de soja

Leite de coco

Natas de trigo-sarraceno

Molho Tamari

Pasta de Miso Brow Rice

Molho de tomate

Manteiga de amendoim

Manteiga de amêndoa

CONSERVAS

Grão-de-bico

Feijão-branco

Feijão-preto

Feijão-encarnado

Tahini

MASSAS E CEREAIS
INTEGRAIS

Massa de grão-de-bico

Massa de feijão

Massa de ervilha

Massa de arroz

Massa de quinoa

Massa de trigo-sarraceno

Arroz basmati integral

Arroz-vermelho

Arroz-negro

Arroz-selvagem

Arroz integral

Millet

Folhas de arroz

Folhas de wrap sem glúten

FARINHAS

Farinha de aveia

Farinha de arroz

Farinha de grão-de-bico

Farinha de trigo-sarraceno

Tapioca hidratada

ESPECIARIAS
E TEMPEROS

Curcuma em pó
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Como fazer a transição para alimentos mais saudáveis
• Passar do arroz branco para outro cereal

Depois de cozinhar

aos poucos, aumentar os cereais integrais Até FICAREM apenas cereais integrais

Deitar o arroz branco em maior quantidade

Acrescentar a porção menor do integral

Levar ao lume

Separar o arroz branco e o integral

Acrescentar a água
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• Passar das massas refinadas para massas não processadas
O procedimento é igual ao do arroz. Mistura-se a massa a que a criança está habi-

tuada com a nova. Começamos com um cheirinho da nova e vamos aumentando até 

termos apenas a «nova» massa.

• Reduzir a carne e o peixe no prato
A ideia, como podem ver no exemplo, é ir diminuindo a quantidade no prato. Para ren-

tabilizar em termos de sabor, sugiro cortar a carne em pedaços cada vez mais pequenos, à 

medida que formos diminuindo a quantidade da mesma. O sabor vai estar presente, mas a 

quantidade de carne será cada vez menor, até desaparecer. Nessa altura, a criança já não 

sentirá a falta dela.
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• Como introduzir mais legumes no prato
Como referi, os legumes são fundamentais. Fazer uma alimentação de origem vegetal  

sem legumes não faz sentido.

As fibras presentes nos verdes são uma das principais fontes de alimento das bactérias 

intestinais. É terrível haver crianças que não ingerem nada verde. Abrem-se largos cami-

nhos para doenças crónicas num futuro que se avizinha cada vez mais próximo.

Introduzir legumes na alimentação das crianças segue um pouco a linha dos cereais e 

das massas. Um pouco de cada vez, para começarem a moldar o gosto.

Basta disfarçá-los com outros ingredientes, como vão poder ver em algumas das recei-

tas deste livro. Não se percebe, e aos poucos estaremos a formatar o paladar da criança.

Pode incluí-los num batido de morango, por exemplo, ou num smoothie de cacau. 

Ninguém vai adivinhar que lá dentro vai uma folha de couve ou um pouco de espinafres. 

O sabor permanece igual, e o verdinho estará presente, a dar saúde a quem o ingerir.

Muitos molhos podem ser preparados com legumes. Tritura-se uma tigela de brócolos 

cozidos com 1 pacote de natas de aveia e umas especiarias por cima e voilà! Temos os 

brócolos num molho para uma massa ou para um arroz, por exemplo.

Tudo depende da nossa imaginação e vontade. Ideias não faltam por aí. 

Estratégias para os pais: 
Como introduzir a alimentação consciente em casa

O papel da família nas mudanças alimentares é crucial. Não se muda a alimentação de 

uma criança. Muda-se a alimentação da casa.

As crianças seguem modelos, têm referências que influenciam os seus dias e a sua vida 

a curto e longo prazo.

A principal referência é a família. Se toda a família beber refrigerantes ou não consumir legu-

mes, torna-se menos fácil mudar a alimentação da criança no sentido de ingerir mais vegetais 

ou de beber mais água em vez de refrigerantes. Depois temos pais a dizerem que o filho não 

gosta de fruta ou de brócolos e que não sabem o que hão de fazer para a criança comer melhor.

Há duas coisas muito importantes a reter:
* Quem manda são os pais, e não a criança. *

* A criança come o que houver em casa. *
As crianças seguem a tendência dos pais e da família. Se eu não gostar de cogumelos e 

não os confecionar em casa, é natural que os meus filhos não ganhem o hábito de os comer 

e até nem sejam grandes apreciadores.
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DicaDica
Pode preparar esta receita em mais 

quantidade e guardar no frigorífico para 
utilizar numa refeição do dia seguinte. 

Use variações do feijão e até 
da farinha, desde que seja sem glúten.
As crianças adoram estas pataniscas!
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Ingredientes

Preparação:
• Numa frigideira, saltear a cebola num fio de azeite. 

• Quando estiver dourada, desligar o lume e reservar.

• Numa tigela grande, colocar todos os ingredientes e desfazer ligeiramente 

(não deixar empapar, mas manter alguns feijões por desfazer). 

• Juntar a cebola e envolver bem, até obter uma mistura homogénea, que não seja 

demasiado líquida. Se necessário, juntar mais um pouco de farinha ou feijão.

• Provar a mistura para ver se satisfaz o paladar e, se necessário, retificar os temperos.

• Numa frigideira, deitar um fio de azeite, óleo de coco ou óleo de sésamo.

• Usando uma colher de sopa, dispor pequenas porções da mistura no azeite 

ou óleo de coco já quente. Virar quando lhe parecer que está mais consistente 

e deixar no lume até a patanisca ficar dourada e firme.

Pataniscas de feijão

1 chávena e meia de feijão-encarnado

3 ovos biológicos

1 cenoura, ralada

3 a 4 raminhos de salsa, picados

3 colheres de chá de sumo de limão

1 colher de chá rasa de gengibre em pó

1 colher de chá de alho em pó

1 colher de sopa de farinha de trigo-sarraceno

1 cebola média

Sal q.b.

Azeite q.b.
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Ingredientes

Preparação:
• Cozer o arroz durante 15 a 20 minutos.

• Desligar o lume e adicionar os espinafres cortados aos pedaços.

• Adicionar 1 colher de chá de ghee e envolver bem.

Arroz-selvagem com espinafres

1/2 chávena de arroz-selvagem

1 chávena de espinafres

1 chávena e meia de água

Ghee

Sal q.b.
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Ingredientes

Preparação:
• Cozinhar todos os ingredientes numa panela, exceto a spirulina.

• Triturar tudo com a varinha mágica quando estiver 

cozinhado, juntar a espirulina e servir com um pouco de natas 

ou croutons, sementes de abóbora ou girassol e hortelã.

Creme de ervilhas super power

1 embalagem de ervilhas congeladas

1 folha de couve-portuguesa

1 cenoura média

1 cebola grande

6 dentes de alho

2 batatas-doces médias

1 colher de café de spirulina

Água q.b.

1 pitada de sal
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Ingredientes

Ingredientes

Preparação:

Preparação:

• Juntar todos os ingredientes, um a um, numa tacinha 
e misturar muito bem até obter um aspeto homogéneo.

• Colocar todos os ingredientes num processador de alimentos 
e triturar até obter uma mistura homogénea.

• Guardar no frigorífico ou congele.

Molho de amendoim

Natas de ervilhas

1 colher de sopa de manteiga de amendoim

1 colher de chá de tahini

1 colher de chá de vinagre de sidra

1 colher de sopa de azeite

1 pitada de sal

                    1 chávena de ervilhas cozidas descongeladas

                    1/2 cebola salteada num pouco de azeite

                    1 colher de sopa de levedura nutricional

                    1 pitada de sal

                    165 ml de leite de coco ou natas de arroz

                    1 colher de sopa de sumo de limão

                    1 pitada de gengibre em pó

Acrescente esta mistura 
ao arroz, à quinoa, ao 
trigo-sarraceno ou a 

massas e obterá rapidamente 
uma receita diferente, 

fácil e saborosa.
Também pode servir como 
dip para molhar nuggets, 

«batatas fritas» de 
mandioca ou doces.

Dica
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