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Introdução

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nutrir o corpo e a mente

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

A RELAÇÃO ENTRE A ALIMENTAÇÃO E O BEM-ESTAR PSICOLÓGICO

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

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

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

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

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

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

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

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

OS BENEFÍCIOS DE UMA ALIMENTAÇÃO DE BASE VEGETAL PARA A SAÚDE

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

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

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

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

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

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

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

A INCLUSÃO DOS FERMENTADOS

Porque precisamos de recuperar a tradição dos fermentados?

Eu sei que pode parecer um bicho de sete cabeças fazer fermentados 
caseiros. A temperatura, as bactérias, o gás… mas acreditem que não é. Sem 
qualquer conhecimento sobre micróbios, os nossos antepassados foram‑se 
apercebendo do potencial de preservação, criação de novos sabores, textu-
ras e nutrientes dos alimentos e bebidas fermentados24. Assim, há milénios 
que os micro‑organismos trazem benefícios para a humanidade e são uti-
lizados na produção de alimentos fermentados. Vasos de barro do período 






