
Um Guia Prático sobre Fitoterapia, Geoterapia, Hidroterapia e Trofoterapia

Os Melhores Tratamentos 

Naturais

Marcone Gomes



Sumário
Desintoxicação                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  17

A PRINCIPAL CAUSA DAS DOENÇAS DEGENERATIVAS                                                                                                               ................................................................................................  17

EFEITOS DAS TOXINAS                                                                                                                                                                     ................................................................................................................................................  17

COMO LIVRAR-SE DAS TOXINAS?                                                                                                                                                  ...............................................................................................................................  18

O QUE OCORRE DURANTE O JEJUM                                                                                                                                             ...........................................................................................................................  19

MEDIDAS DE APOIO                                                                                                                                                                         ...................................................................................................................................................  19

ORIGEM DO JEJUM TERAPÊUTICO                                                                                                                                                .............................................................................................................................  19

DOENÇAS QUE RESPONDEM BEM À TERAPIA                                                                                                                             ............................................................................................................  20

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O JEJUM TERAPÊUTICO                                                                                                       ........................................................................................  21

Fitoterapia                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................  24

USO MEDICINAL - FORMAS DE PREPARO                                                                                                                                    ...................................................................................................................  24

Chás                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  24

Sucos                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  24

Xarope                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  24

Banhos                                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................................  24

Cataplasma                                                                                                                                                                                   ............................................................................................................................................................  24

Gargarejo                                                                                                                                                                                      ...............................................................................................................................................................  24

Inalações                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  24

INDICAÇOES TERAPÊUTICAS                                                                                                                                                           ......................................................................................................................................  24

Ácido Úrico:                                                                                                                                                                                  ............................................................................................................................................................  24

Afecções Cutâneas                                                                                                                                                                      .................................................................................................................................................  25

Afecções Nervosas                                                                                                                                                                       .................................................................................................................................................  25

Afecções Pulmonares                                                                                                                                                                  .............................................................................................................................................  25

Afrodisíacos e Impotência                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  25

Albuminúria (Albumina na urina)                                                                                                                                              ...........................................................................................................................  25

Amamentação                                                                                                                                                                              ........................................................................................................................................................  25

Anemia                                                                                                                                                                                          ...................................................................................................................................................................  25

Antidiarreicos (diarreia, disenterias, enterocolites)                                                                                                              ...............................................................................................  25

Antidispépticos                                                                                                                                                                            ......................................................................................................................................................  25

Artritismo                                                                                                                                                                                      ..............................................................................................................................................................  25

Asma                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  25

Baço                                                                                                                                                                                               .......................................................................................................................................................................  26

Blenorragia e gonorreia                                                                                                                                                              .........................................................................................................................................  26

Bronquites                                                                                                                                                                                    .............................................................................................................................................................  26

Cabelos                                                                                                                                                                                          ..................................................................................................................................................................  26
1



Cálculos                                                                                                                                                                                         ..................................................................................................................................................................  26

Carminativos (azia, flatulência, gases)                                                                                                                                     ...................................................................................................................  26

Cérebro                                                                                                                                                                                          ..................................................................................................................................................................  26

Circulação                                                                                                                                                                                      ..............................................................................................................................................................  26

Cistite                                                                                                                                                                                             .....................................................................................................................................................................  26

Colesterol                                                                                                                                                                                      ...............................................................................................................................................................  26

Contusões                                                                                                                                                                                     ..............................................................................................................................................................  26

Convulsões                                                                                                                                                                                    .............................................................................................................................................................  26

Coqueluche                                                                                                                                                                                   ............................................................................................................................................................  26

Corrimentos                                                                                                                                                                                  ...........................................................................................................................................................  26

Diabetes                                                                                                                                                                                        .................................................................................................................................................................  26

Diuréticos                                                                                                                                                                                      ...............................................................................................................................................................  27

Emenagogos                                                                                                                                                                                 ...........................................................................................................................................................  27

Erisipela                                                                                                                                                                                         ..................................................................................................................................................................  27

Estimulantes Gerais                                                                                                                                                                     ...............................................................................................................................................  27

Estômago                                                                                                                                                                                      ...............................................................................................................................................................  27

Expectorantes                                                                                                                                                                              ........................................................................................................................................................  27

Febrífugos                                                                                                                                                                                     ..............................................................................................................................................................  27

Fígado                                                                                                                                                                                            ....................................................................................................................................................................  27

Flebite                                                                                                                                                                                            ....................................................................................................................................................................  27

Fortificantes                                                                                                                                                                                  ...........................................................................................................................................................  27

Gânglios                                                                                                                                                                                         .................................................................................................................................................................  27

Garganta                                                                                                                                                                                        ................................................................................................................................................................  27

Gripe e resfriado                                                                                                                                                                          ....................................................................................................................................................  28

Hemorragias                                                                                                                                                                                 ...........................................................................................................................................................  28

Hemorroidas e fístulas anais                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  28

Hidropsia e edemas                                                                                                                                                                     ...............................................................................................................................................  28

Hipertenção Arterial                                                                                                                                                                    ..............................................................................................................................................  28

Leucorreia                                                                                                                                                                                     ..............................................................................................................................................................  28

Menopausa                                                                                                                                                                                   ............................................................................................................................................................  28

Menstruação                                                                                                                                                                                ..........................................................................................................................................................  28

Nevralgias                                                                                                                                                                                     ..............................................................................................................................................................  28

Oftálmicos                                                                                                                                                                                     ..............................................................................................................................................................  28

Orquite                                                                                                                                                                                          ...................................................................................................................................................................  28

Ovários                                                                                                                                                                                          ...................................................................................................................................................................  28

Paralisia                                                                                                                                                                                         ..................................................................................................................................................................  28

Reumatismo                                                                                                                                                                                 ...........................................................................................................................................................  28

2



Sífilis                                                                                                                                                                                               .......................................................................................................................................................................  29

Tosse                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  29

Ureia                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  29

Útero                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  29

Varize                                                                                                                                                                                             .....................................................................................................................................................................  29

Vermes                                                                                                                                                                                          ...................................................................................................................................................................  29

Vertigens                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  29

PLANTAS MEDICINAIS                                                                                                                                                                      ................................................................................................................................................  30

NOMES POPULARES - NOMES CIENTÍFICOS - INDICAÇÕES                                                                                                       ........................................................................................  30

Abacateiro                                                                                                                                                                                     ..............................................................................................................................................................  30

Abútua                                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................................  30

Absinto                                                                                                                                                                                          ...................................................................................................................................................................  30

Agoniada                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  30

Agrião                                                                                                                                                                                            .....................................................................................................................................................................  30

Alcachofra                                                                                                                                                                                     ..............................................................................................................................................................  30

Alcaçuz                                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................................  30

Alecrim                                                                                                                                                                                          ...................................................................................................................................................................  30

Alfafa                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  31

Alfavaca                                                                                                                                                                                         ..................................................................................................................................................................  31

Alfazema                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  31

Algodoeiro                                                                                                                                                                                    .............................................................................................................................................................  31

Alho                                                                                                                                                                                                ........................................................................................................................................................................  31

Ameixeira                                                                                                                                                                                      ...............................................................................................................................................................  31

Amoreira                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  31

Andiroba                                                                                                                                                                                        ................................................................................................................................................................  31

Angélica                                                                                                                                                                                         .................................................................................................................................................................  31

Aniz                                                                                                                                                                                                ........................................................................................................................................................................  31

Arnica                                                                                                                                                                                             .....................................................................................................................................................................  31

Aperta Ruão/Pimenta de Fruto Ganchoso                                                                                                                              .............................................................................................................  31

Aroeira                                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................................  32

Arruda                                                                                                                                                                                            ....................................................................................................................................................................  32

Artemísia                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  32

Assa Peixe                                                                                                                                                                                     ..............................................................................................................................................................  32

Avenca                                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................................  32

Banchá                                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................................  32

Barbatimão                                                                                                                                                                                   ............................................................................................................................................................  32

Bardana/folha                                                                                                                                                                              ........................................................................................................................................................  32

3



Boldo Chileno                                                                                                                                                                               .........................................................................................................................................................  32

Borragem                                                                                                                                                                                      ...............................................................................................................................................................  32

Cabelo de Milho                                                                                                                                                                           .....................................................................................................................................................  32

Cacto/Mandacaru                                                                                                                                                                        ..................................................................................................................................................  33

Cajueiro                                                                                                                                                                                         ..................................................................................................................................................................  33

Calêndula                                                                                                                                                                                      ...............................................................................................................................................................  33

Camomila                                                                                                                                                                                      ...............................................................................................................................................................  33

Cana do Brejo                                                                                                                                                                               .........................................................................................................................................................  33

Canela                                                                                                                                                                                            ....................................................................................................................................................................  33

Caramboleira                                                                                                                                                                                .........................................................................................................................................................  33

Carapiá                                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................................  33

Carvão Vegetal                                                                                                                                                                             .......................................................................................................................................................  33

Capim Cidrão                                                                                                                                                                                ..........................................................................................................................................................  33

Cardo Santo                                                                                                                                                                                  ...........................................................................................................................................................  33

Carobinha                                                                                                                                                                                      ...............................................................................................................................................................  33

Carqueja                                                                                                                                                                                        .................................................................................................................................................................  34

Cáscara Sagrada                                                                                                                                                                           .....................................................................................................................................................  34

Castanha da Índia                                                                                                                                                                        ...................................................................................................................................................  34

Catuaba                                                                                                                                                                                         ..................................................................................................................................................................  34

Cavalinha                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  34

Centella Asiática                                                                                                                                                                           .....................................................................................................................................................  34

Chapéu de Couro                                                                                                                                                                         ...................................................................................................................................................  34

Cipó Cabeludo                                                                                                                                                                              ........................................................................................................................................................  34

Cipó Mil Homens                                                                                                                                                                         ....................................................................................................................................................  34

Composto/Bronquite                                                                                                                                                                  .............................................................................................................................................  34

Composto Calmante                                                                                                                                                                    ..............................................................................................................................................  34

Composto/Circulação                                                                                                                                                                  .............................................................................................................................................  34

Composto/Cólicas Menstruais                                                                                                                                                  ...............................................................................................................................  34

Composto/Colesterol                                                                                                                                                                  .............................................................................................................................................  35

Composto Depurativo                                                                                                                                                                 ............................................................................................................................................  35

Composto/Diabetes                                                                                                                                                                    ...............................................................................................................................................  35

Composto/Cálculos Renais                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  35

Composto Emagrecedor                                                                                                                                                             ........................................................................................................................................  35

Composto Equillbrium                                                                                                                                                                ...........................................................................................................................................  35

Composto Energético                                                                                                                                                                  .............................................................................................................................................  35

Composto/Estômago                                                                                                                                                                  .............................................................................................................................................  35

Composto/Fígado                                                                                                                                                                        ...................................................................................................................................................  35

4



Composto/Gripe                                                                                                                                                                          ....................................................................................................................................................  35

Composto/Menopausa                                                                                                                                                               ..........................................................................................................................................  35

Composto/Problemas de Pele                                                                                                                                                   ................................................................................................................................  35

Composto Contra Pressão Alta                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  35

Composto Contra Reumatismo                                                                                                                                                 ..............................................................................................................................  36

Composto/Sinusite/Asma                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  36

Confrei                                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................................  36

Cordão de Frade                                                                                                                                                                          .....................................................................................................................................................  36

Cravo da Índia                                                                                                                                                                              ........................................................................................................................................................  36

Dente de Leão                                                                                                                                                                              ........................................................................................................................................................  36

Douradinha                                                                                                                                                                                   ............................................................................................................................................................  36

Embaúba                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  36

Emburana                                                                                                                                                                                      ...............................................................................................................................................................  36

Endro                                                                                                                                                                                             .....................................................................................................................................................................  36

Erva Baleeira/Salicínia                                                                                                                                                                 ............................................................................................................................................  36

Erva Cidreira                                                                                                                                                                                 ...........................................................................................................................................................  36

Erva de Bicho                                                                                                                                                                                .........................................................................................................................................................  36

Erva Macaé                                                                                                                                                                                   ............................................................................................................................................................  36

Erva Santa Maria/Mentruz                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  37

Erva de Bugre                                                                                                                                                                               .........................................................................................................................................................  37

Erva de São João                                                                                                                                                                          ....................................................................................................................................................  37

Erva Doce                                                                                                                                                                                      ...............................................................................................................................................................  37

Espinheira Santa                                                                                                                                                                          ....................................................................................................................................................  37

Eucalipto Aromático                                                                                                                                                                    ...............................................................................................................................................  37

Fáfia/Ginseng Brasileiro                                                                                                                                                              .........................................................................................................................................  37

Feno-grego                                                                                                                                                                                    .............................................................................................................................................................  37

Fucus (Alga)                                                                                                                                                                                  ............................................................................................................................................................  37

Garra do Diabo                                                                                                                                                                             .......................................................................................................................................................  37

Genciana                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  37

Gengibre                                                                                                                                                                                        ................................................................................................................................................................  37

Gervão                                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................................  38

Ginkgo Biloba                                                                                                                                                                               .........................................................................................................................................................  38

Ginseng Coreano                                                                                                                                                                          ....................................................................................................................................................  38

Guaco                                                                                                                                                                                             .....................................................................................................................................................................  38

Guaçatonga                                                                                                                                                                                   ............................................................................................................................................................  38

Guaraná                                                                                                                                                                                         .................................................................................................................................................................  38

Guiné                                                                                                                                                                                             ......................................................................................................................................................................  38

5



Graviola                                                                                                                                                                                         ..................................................................................................................................................................  38

Hamamelis                                                                                                                                                                                    .............................................................................................................................................................  38

Hera                                                                                                                                                                                               .......................................................................................................................................................................  38

Hibisco                                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................................  38

Hipérico                                                                                                                                                                                         ..................................................................................................................................................................  38

Hortelã Japonesa                                                                                                                                                                         ...................................................................................................................................................  39

Ipecacuanha (Papaconha)                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  39

Ipê Roxo                                                                                                                                                                                        .................................................................................................................................................................  39

Jaborandi                                                                                                                                                                                       ...............................................................................................................................................................  39

Jambolão                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  39

Jasmim                                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................................  39

Jatobá                                                                                                                                                                                            .....................................................................................................................................................................  39

Juá                                                                                                                                                                                                  ..........................................................................................................................................................................  39

Jurubeba                                                                                                                                                                                        ................................................................................................................................................................  39

Laranjeira                                                                                                                                                                                      ...............................................................................................................................................................  39

Louro                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  39

Losna                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  40

Lúpulo/Flor                                                                                                                                                                                   ............................................................................................................................................................  40

Macela/Flor                                                                                                                                                                                  ............................................................................................................................................................  40

Malva                                                                                                                                                                                             .....................................................................................................................................................................  40

Mamica de Cadela                                                                                                                                                                       ..................................................................................................................................................  40

Manjericão                                                                                                                                                                                    .............................................................................................................................................................  40

Maracujá                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  40

Marapuama                                                                                                                                                                                  ...........................................................................................................................................................  40

Mastruço                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  40

Mil Folhas/Novalgina                                                                                                                                                                  .............................................................................................................................................  40

Morangueira                                                                                                                                                                                 ..........................................................................................................................................................  40

Mulungu                                                                                                                                                                                        .................................................................................................................................................................  40

Nogueira                                                                                                                                                                                        ................................................................................................................................................................  40

Noz-Moscada                                                                                                                                                                                .........................................................................................................................................................  40

Oliveira                                                                                                                                                                                          ...................................................................................................................................................................  41

Palma Christy                                                                                                                                                                                .........................................................................................................................................................  41

Parietária                                                                                                                                                                                       ...............................................................................................................................................................  41

Pariparoba/Jaguarandi                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................  41

Pata de Vaca                                                                                                                                                                                 ..........................................................................................................................................................  41

Pau Pra Tudo                                                                                                                                                                                ..........................................................................................................................................................  41

Pau Tenente                                                                                                                                                                                  ...........................................................................................................................................................  41

6



Pedra Ume Caá                                                                                                                                                                             ......................................................................................................................................................  41

Picão Branco                                                                                                                                                                                 ..........................................................................................................................................................  41

Picão Preto                                                                                                                                                                                    .............................................................................................................................................................  41

Pitangueira                                                                                                                                                                                    .............................................................................................................................................................  41

Poejo                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  41

Porangaba                                                                                                                                                                                     ..............................................................................................................................................................  41

Pulmonária                                                                                                                                                                                    .............................................................................................................................................................  41

Quebra-Pedra                                                                                                                                                                               ........................................................................................................................................................  41

Quina-Quina                                                                                                                                                                                 ...........................................................................................................................................................  42

Romã/Cascas                                                                                                                                                                                ..........................................................................................................................................................  42

Sabugueiro                                                                                                                                                                                    .............................................................................................................................................................  42

Sálvia                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  42

Salssaparilha                                                                                                                                                                                 ..........................................................................................................................................................  42

Sassafrás                                                                                                                                                                                        ................................................................................................................................................................  42

Sene Indiano                                                                                                                                                                                 ..........................................................................................................................................................  42

Sete Sangrias                                                                                                                                                                                ..........................................................................................................................................................  42

Stévia                                                                                                                                                                                             .....................................................................................................................................................................  42

Sucupira                                                                                                                                                                                         .................................................................................................................................................................  42

Taiuiá                                                                                                                                                                                             .....................................................................................................................................................................  42

Tanchagem                                                                                                                                                                                   .............................................................................................................................................................  42

Tília                                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................................  43

Unha de Gato                                                                                                                                                                               .........................................................................................................................................................  43

Urtiga                                                                                                                                                                                             .....................................................................................................................................................................  43

Uva Ursi                                                                                                                                                                                         ..................................................................................................................................................................  43

Valeriana                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  43

Velame do Campo                                                                                                                                                                       ..................................................................................................................................................  43

Verbasco                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  43

Verbena                                                                                                                                                                                         .................................................................................................................................................................  43

Zedoária                                                                                                                                                                                        .................................................................................................................................................................  43

Zimbro                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  43

TRATAMENTOS                                                                                                                                                                                 ..........................................................................................................................................................  43

Água no joelho                                                                                                                                                                             .......................................................................................................................................................  43

Alcoolismo                                                                                                                                                                                    .............................................................................................................................................................  44

Amidalite                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  44

Anemia                                                                                                                                                                                          ...................................................................................................................................................................  44

Azia                                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................................  44

Baço (dor no baço)                                                                                                                                                                      .................................................................................................................................................  44

7



Bócio ou tireoide                                                                                                                                                                         ....................................................................................................................................................  44

Bronquite alérgica                                                                                                                                                                       ..................................................................................................................................................  44

Bronquite crônica                                                                                                                                                                        ...................................................................................................................................................  44

Bursite                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  44

Calmante                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  44

Câncer de intestino                                                                                                                                                                     ................................................................................................................................................  44

Caroço no seio                                                                                                                                                                              .......................................................................................................................................................  44

Coração, arritmia                                                                                                                                                                         ...................................................................................................................................................  45

Catarata                                                                                                                                                                                         .................................................................................................................................................................  45

Derrame cerebral                                                                                                                                                                         ...................................................................................................................................................  45

Diabetes                                                                                                                                                                                        .................................................................................................................................................................  45

Dormência nas mãos ou pés                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  45

Engordar                                                                                                                                                                                        ................................................................................................................................................................  45

Enxaqueca                                                                                                                                                                                     ..............................................................................................................................................................  45

Epilepsia                                                                                                                                                                                        .................................................................................................................................................................  45

Gastrite                                                                                                                                                                                          ..................................................................................................................................................................  45

Glaucoma                                                                                                                                                                                      ...............................................................................................................................................................  45

Gripes fortes                                                                                                                                                                                 ..........................................................................................................................................................  45

Hemorragia                                                                                                                                                                                   ............................................................................................................................................................  45

Hepatite                                                                                                                                                                                         .................................................................................................................................................................  45

Inchaço nas pernas                                                                                                                                                                      ................................................................................................................................................  45

Infecção intestinal                                                                                                                                                                       ..................................................................................................................................................  46

Insônia                                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................................  46

Labirintite                                                                                                                                                                                      ...............................................................................................................................................................  46

Mal de Parkinson                                                                                                                                                                         ...................................................................................................................................................  46

Memória                                                                                                                                                                                        ................................................................................................................................................................  46

Menisco                                                                                                                                                                                         .................................................................................................................................................................  46

Micose nos pés                                                                                                                                                                             ......................................................................................................................................................  46

Miomas                                                                                                                                                                                          ..................................................................................................................................................................  46

Nervo ciático                                                                                                                                                                                 ..........................................................................................................................................................  46

Obesidade                                                                                                                                                                                     ..............................................................................................................................................................  46

Obesidade excessiva                                                                                                                                                                   ..............................................................................................................................................  46

Óleo de massagem                                                                                                                                                                      .................................................................................................................................................  46

Osteoporose                                                                                                                                                                                 ..........................................................................................................................................................  46

Ouvido                                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................................  46

Pedras na vesícula                                                                                                                                                                       ..................................................................................................................................................  47

Pressão alta                                                                                                                                                                                  ............................................................................................................................................................  47

8



Próstata                                                                                                                                                                                         ..................................................................................................................................................................  47

Tosse seca                                                                                                                                                                                     ..............................................................................................................................................................  47

Reumatismo                                                                                                                                                                                 ...........................................................................................................................................................  47

Rins cálculos renais                                                                                                                                                                      ................................................................................................................................................  47

Sangue na urina                                                                                                                                                                           .....................................................................................................................................................  47

Sinusite                                                                                                                                                                                          ..................................................................................................................................................................  47

Tendinite                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  47

Úlceras de estomago ou duodeno                                                                                                                                            .........................................................................................................................  47

Úlceras varicosas                                                                                                                                                                         ....................................................................................................................................................  47

Varizes                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  47

Vermes intestinais                                                                                                                                                                       ..................................................................................................................................................  48

Vício do cigarro                                                                                                                                                                            ......................................................................................................................................................  48

Geoterapia                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................  49

USOS E COSTUMES ANTIGOS                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  49

O HOMEM E A TERRA                                                                                                                                                                      ................................................................................................................................................  50

EFEITOS PRINCIPAIS                                                                                                                                                                         ...................................................................................................................................................  50

USO MEDICINAL EXTERNO                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  50

INDICAÇÕES                                                                                                                                                                                      ...............................................................................................................................................................  52

Acne                                                                                                                                                                                               .......................................................................................................................................................................  52

Artrite                                                                                                                                                                                            ....................................................................................................................................................................  52

Angina no peito                                                                                                                                                                            ......................................................................................................................................................  52

Anúria                                                                                                                                                                                            ....................................................................................................................................................................  52

Broncopneumonia                                                                                                                                                                       .................................................................................................................................................  52

Catarata                                                                                                                                                                                         .................................................................................................................................................................  52

Cistite                                                                                                                                                                                             .....................................................................................................................................................................  52

Furúnculo                                                                                                                                                                                      ...............................................................................................................................................................  52

Gastrite                                                                                                                                                                                          ..................................................................................................................................................................  53

Hemorroidas                                                                                                                                                                                 ..........................................................................................................................................................  53

Hepatite                                                                                                                                                                                         .................................................................................................................................................................  53

Malária                                                                                                                                                                                          ...................................................................................................................................................................  53

Doenças dos olhos                                                                                                                                                                       .................................................................................................................................................  53

Pleurisia                                                                                                                                                                                         .................................................................................................................................................................  53

Pneumonia                                                                                                                                                                                    ............................................................................................................................................................  53

Prostatite                                                                                                                                                                                      ...............................................................................................................................................................  53

Queimaduras                                                                                                                                                                                .........................................................................................................................................................  53

Reumatismo                                                                                                                                                                                 ...........................................................................................................................................................  53

Rinite                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  53

9



Rins                                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................................  53

Sinusite                                                                                                                                                                                          ..................................................................................................................................................................  53

Tosse                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  53

ENFAIXAMENTO NATURAL DE TERRA ÚMIDA                                                                                                                             ............................................................................................................  53

ESTÉTICA                                                                                                                                                                                            ....................................................................................................................................................................  54

Hidroterapia                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................  55

CONCEITO DE HIDROTERAPIA                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  55

EFEITOS FISIOLÓGICOS                                                                                                                                                                    ...............................................................................................................................................  55

EFEITOS TERAPÊUTICOS                                                                                                                                                                  .............................................................................................................................................  56

VANTAGENS E INDICAÇÕES                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  56

MODIFICAÇÕES FISIOLÓGICAS DURANTE O EXERCÍCIO EM ÁGUA AQUECIDA                                                                      ...........................................................  57

DESVANTAGENS E CONTRAINDICAÇÕES                                                                                                                                      ....................................................................................................................  57

BANHO DE ASSENTO                                                                                                                                                                        ..................................................................................................................................................  57

BANHO ALTERNADO                                                                                                                                                                        ..................................................................................................................................................  57

QUAL A IMPORTÂNCIA DO pH DA ÁGUA POTÁVEL?                                                                                                                  ..................................................................................................  58

Vai comprar água? Verifique o pH!                                                                                                                                          ........................................................................................................................  58

Trofoterapia                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................  60

CLASSIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  60

1. Reguladores                                                                                                                                                                              .......................................................................................................................................................  60

2. Energéticos                                                                                                                                                                               .........................................................................................................................................................  61

3. Construtores                                                                                                                                                                            ......................................................................................................................................................  61

É POSSÍVEL REDUZIR AGROTÓXICO DOS ALIMENTOS?                                                                                                             ..............................................................................................  61

USO MEDICINAL DE ALGUNS ALIMENTOS                                                                                                                                   ..................................................................................................................  62

 ABACATE                                                                                                                                                                                      ...............................................................................................................................................................  62

 ABACAXI                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  62

 ABIU                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  62

 ABRICÓ-DO-PARÁ                                                                                                                                                                       ..................................................................................................................................................  63

 AMEIXA                                                                                                                                                                                         .................................................................................................................................................................  63

 AMÊNDOA                                                                                                                                                                                    .............................................................................................................................................................  64

 AMORA                                                                                                                                                                                         .................................................................................................................................................................  64

 BANANA                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  64

 CAJU                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  65

 CAQUI                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  65

 CARAMBOLA                                                                                                                                                                                .........................................................................................................................................................  65

 CASTANHA-DO-PARÁ                                                                                                                                                                 ............................................................................................................................................  66

 CASTANHA-PORTUGUESA                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  66

 COCO                                                                                                                                                                                             .....................................................................................................................................................................  66

10



 FIGO                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  67

 FRUTA-DE-CONDE                                                                                                                                                                       .................................................................................................................................................  67

 FRUTA-PÃO                                                                                                                                                                                  ...........................................................................................................................................................  68

 GOIABA                                                                                                                                                                                         .................................................................................................................................................................  68

 JACA                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  68

 JENIPAPO                                                                                                                                                                                      ..............................................................................................................................................................  68

 LARANJA                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  68

 LIMA                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  69

 LIMÃO                                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................................  69

 MAÇÃ                                                                                                                                                                                            ....................................................................................................................................................................  70

 MAMÃO                                                                                                                                                                                        ................................................................................................................................................................  70

 MANGA                                                                                                                                                                                         .................................................................................................................................................................  71

 MARACUJÁ                                                                                                                                                                                   ............................................................................................................................................................  72

 MELANCIA                                                                                                                                                                                    .............................................................................................................................................................  72

 MELÃO                                                                                                                                                                                          ..................................................................................................................................................................  72

 MORANGO                                                                                                                                                                                   ............................................................................................................................................................  73

 NÊSPERA                                                                                                                                                                                       ...............................................................................................................................................................  73

 NOZ                                                                                                                                                                                               .......................................................................................................................................................................  74

 PERA                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  75

 PÊSSEGO                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  75

 ROMÃ                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  75

 SAPOTI                                                                                                                                                                                          ..................................................................................................................................................................  76

 TAMARINDO                                                                                                                                                                                ..........................................................................................................................................................  76

 TANGERINA                                                                                                                                                                                  ...........................................................................................................................................................  76

 UVA                                                                                                                                                                                               .......................................................................................................................................................................  76

Açúcar Branco                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  77

Café                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................  86

Carne                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................................  89

Frango                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................  95

Frituras e Gorduras                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  97

Leite de vaca                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................  100

CONTEÚDO BÁSICO                                                                                                                                                                       ..................................................................................................................................................  100

COMBUSTÍVEL DO CÂNCER                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  100

QUANTIDADE                                                                                                                                                                                  ...........................................................................................................................................................  101

MONSANTO E rbGH (POSILAC)                                                                                                                                                    .................................................................................................................................  101

AUMENTO DO IGF-1                                                                                                                                                                      .................................................................................................................................................  101

GORDURA                                                                                                                                                                                        ................................................................................................................................................................  101

11



CÁLCIO                                                                                                                                                                                             .....................................................................................................................................................................  101

PROTEÍNA                                                                                                                                                                                        .................................................................................................................................................................  102

O MITO DA PROTEÍNA COMPLETA                                                                                                                                              ...........................................................................................................................  102

BACTÉRIAS                                                                                                                                                                                       ...............................................................................................................................................................  102

PUS                                                                                                                                                                                                   ...........................................................................................................................................................................  103

COLESTEROL                                                                                                                                                                                   .............................................................................................................................................................  103

KOSHER                                                                                                                                                                                            ....................................................................................................................................................................  103

MAIS ALGUNS FATOS                                                                                                                                                                    ...............................................................................................................................................  103

LEUCEMIA                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  104

DIABETES                                                                                                                                                                                         ..................................................................................................................................................................  104

MAL DE CROHN                                                                                                                                                                              ........................................................................................................................................................  104

DOENÇA DA VACA LOUCA                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  104

HOMOGENEIZAÇÃO                                                                                                                                                                      .................................................................................................................................................  104

EFEITOS CUMULATIVOS                                                                                                                                                                ...........................................................................................................................................  104

Queijo                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................  105

Refrigerantes                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  107

FÓRMULA DA COCA-COLA?                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  111

REFRIGERANTE DlET                                                                                                                                                                      .................................................................................................................................................  112

Sal de Cozinha                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................  113

SAL REFINADO X SAL MARINHO                                                                                                                                                  ...............................................................................................................................  114

OS TIPOS DE SAL                                                                                                                                                                             ......................................................................................................................................................  116

Alimentação saudável e inteligente                                                                                                                ............................................................................................................  118

A DIGESTÃO DE AÇÚCAR COM PROTEÍNAS E AMIDO                                                                                                              ..............................................................................................  118

ÁCIDO CLORÍDRICO (HCl)                                                                                                                                                              .........................................................................................................................................  119

FRUTAS                                                                                                                                                                                            ....................................................................................................................................................................  119

HORTALIÇAS                                                                                                                                                                                    .............................................................................................................................................................  123

INTEGRAIS                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  126

Assados                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................  128

Abobrinhas Recheadas                                                                                                                                                                  .............................................................................................................................................  128

Alcachofras ao Forno                                                                                                                                                                     ...............................................................................................................................................  128

Alho-poró com Molho                                                                                                                                                                   ..............................................................................................................................................  129

Anel de Cenouras                                                                                                                                                                           .....................................................................................................................................................  129

Aspargos ao Forno -I                                                                                                                                                                     ................................................................................................................................................  129

Aspargos ao Forno - II                                                                                                                                                                   ..............................................................................................................................................  129

Assado de Aipo                                                                                                                                                                               ........................................................................................................................................................  130

Assado de Berinjela                                                                                                                                                                       ..................................................................................................................................................  130

Assado de Castanhas e Aveia                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  131

12



Assado de Chuchu                                                                                                                                                                          ....................................................................................................................................................  131

Assado de Lentilhas e Cogumelos                                                                                                                                               ............................................................................................................................  131

Assado de Mandioca                                                                                                                                                                     ................................................................................................................................................  132

Assado de Nozes                                                                                                                                                                            ......................................................................................................................................................  132

Assado de Palmito                                                                                                                                                                         ....................................................................................................................................................  133

Assado Real                                                                                                                                                                                     ..............................................................................................................................................................  133

Assado de Ricota Vegetariana- I                                                                                                                                                  ...............................................................................................................................  134

Assado de Ricota Vegetariana - II                                                                                                                                                .............................................................................................................................  134

Assado de Ricota e Nozes                                                                                                                                                             ........................................................................................................................................  135

Assado de Tomate                                                                                                                                                                         ...................................................................................................................................................  135

Berinjelas ao Molho Branco                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  135

Berinjelas com Queijo de Mandioca                                                                                                                                           ........................................................................................................................  136

Berinjelas Recheadas - I                                                                                                                                                                ...........................................................................................................................................  137

Berinjelas Recheadas - II                                                                                                                                                               ..........................................................................................................................................  137

Berinjelas Recheadas – III                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  137

Berinjelas Recheadas -IV                                                                                                                                                               ..........................................................................................................................................  138

Casadinhos de Berinjela                                                                                                                                                                ...........................................................................................................................................  139

Bolo Salgado                                                                                                                                                                                   ............................................................................................................................................................  139

Cebolas com Queijo                                                                                                                                                                       .................................................................................................................................................  139

Couve-flor Recheada                                                                                                                                                                     ................................................................................................................................................  140

Creme de Cenouras                                                                                                                                                                       ..................................................................................................................................................  140

Empadinhas Vegetais                                                                                                                                                                    ...............................................................................................................................................  140

Espinafre ao Forno                                                                                                                                                                         ...................................................................................................................................................  141

Espinafre com Flocos de Aveia                                                                                                                                                    .................................................................................................................................  141

Mandioca com Creme de Soja                                                                                                                                                     .................................................................................................................................  142

Mandioca com Ovos                                                                                                                                                                      ................................................................................................................................................  142

Ovos com Legumes                                                                                                                                                                        ..................................................................................................................................................  142

Ovos em Forminhas                                                                                                                                                                       .................................................................................................................................................  143

Peixe Vegetariano                                                                                                                                                                          ....................................................................................................................................................  143

Pimentão Recheado                                                                                                                                                                      .................................................................................................................................................  143

Pimentão com Recheio Cremoso                                                                                                                                                .............................................................................................................................  144

Pudim de Cenouras                                                                                                                                                                       ..................................................................................................................................................  145

Retângulos de Berinjela                                                                                                                                                                ...........................................................................................................................................  145

Tomates Recheados                                                                                                                                                                      .................................................................................................................................................  145

Tomates Tostados                                                                                                                                                                          ....................................................................................................................................................  146

Torta de Agrião                                                                                                                                                                               ........................................................................................................................................................  146

Torta de Milho Verde e Cenoura                                                                                                                                                 ..............................................................................................................................  146

13



Pães                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................................  148

Pão Integral Enriquecido                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................  148

Pão de Trigo Integral                                                                                                                                                                     ................................................................................................................................................  149

Pão integral ou de centeio                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  149

Pão de Aveia                                                                                                                                                                                   ............................................................................................................................................................  149

Pão Integral com Gergelim                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  150

Pão Integral com Nozes e Passas                                                                                                                                                .............................................................................................................................  150

Pão de Trigo Integral sem Fermento                                                                                                                                          ........................................................................................................................  151

Saladas Cruas                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................  152

Molho Frânces                                                                                                                                                                                .........................................................................................................................................................  152

Salada de Abobrinha e Aipo                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  152

Salada de Agrião                                                                                                                                                                            ......................................................................................................................................................  153

Salada de Aipo                                                                                                                                                                                .........................................................................................................................................................  153

Salada Arco-Íris                                                                                                                                                                               ........................................................................................................................................................  153

Salada de Azedas                                                                                                                                                                           .....................................................................................................................................................  154

Salada de Cenoura com Rabanete                                                                                                                                              ...........................................................................................................................  154

Salada de Cenoura Crua                                                                                                                                                                ...........................................................................................................................................  154

Salada de Chicória                                                                                                                                                                          ....................................................................................................................................................  155

Salada de Ervas do Campo                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  155

Salada de Espinafre                                                                                                                                                                       ..................................................................................................................................................  155

Salda de pepino                                                                                                                                                                              .......................................................................................................................................................  155

Salada de Rabanete                                                                                                                                                                       .................................................................................................................................................  156

Salada Tabule                                                                                                                                                                                 ...........................................................................................................................................................  156

Salada de Tomate                                                                                                                                                                          ....................................................................................................................................................  156

Tomates Crus Recheados                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  157

Saladas Cozidas                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  158

Salada de Aspargos com Cogumelos                                                                                                                                          ........................................................................................................................  158

Salada de Beterraba                                                                                                                                                                      .................................................................................................................................................  158

Salada de Beterrabas e Batatas                                                                                                                                                   ................................................................................................................................  159

Salada de Couve-Flor                                                                                                                                                                     ...............................................................................................................................................  159

Salada de Couve-Flor e Tomate                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  159

Salada de Grão-de-Bico                                                                                                                                                                 ............................................................................................................................................  159

Salada de Legumes                                                                                                                                                                        ...................................................................................................................................................  160

Salada de Alho-Poró                                                                                                                                                                      .................................................................................................................................................  160

Salada de Alho-Poró com Creme de Soja                                                                                                                                   .................................................................................................................  161

Salada Russa                                                                                                                                                                                   ............................................................................................................................................................  161

Salada Substanciosa                                                                                                                                                                      .................................................................................................................................................  161

14



Salada Síría de Berinjelas                                                                                                                                                              .........................................................................................................................................  162

Tortas Salgadas                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  163

Crosta para Torta Salgada                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  163

Crosta Para Torta Salgada - II                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  163

Crosta Para Torta Salgada - III                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  164

Crosta Para Torta Salgada - IV                                                                                                                                                     ..................................................................................................................................  164

Crosta Para Torta Salgada -- V                                                                                                                                                     ..................................................................................................................................  164

Recheio Para Torta Salgada (ver Crosta I)                                                                                                                                  ................................................................................................................  164

Recheio Para Torta Salgada (ver Crosta II)                                                                                                                                 ...............................................................................................................  165

Recheio Para Torta Salgada (ver Crosta III)                                                                                                                               ..............................................................................................................  165

Recheio Para Torta Salgada (ver Crosta IV)                                                                                                                               ..............................................................................................................  166

Recheio Para Torta Salgada (ver Crosta V)                                                                                                                                ...............................................................................................................  166

Pastelão de Vegetais                                                                                                                                                                     ................................................................................................................................................  166

Torta Suíça de Cebola                                                                                                                                                                    ..............................................................................................................................................  167

Torta de Brócolis                                                                                                                                                                            ......................................................................................................................................................  167

Sucos e Vitaminas                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  169

Bebidas de Gergelim                                                                                                                                                                     ................................................................................................................................................  169

Chá de Casca de Maçã                                                                                                                                                                  .............................................................................................................................................  170

Coquetel de Amêndoas                                                                                                                                                                 ............................................................................................................................................  170

Coquetel de Cenoura e Laranja                                                                                                                                                   ................................................................................................................................  170

Coquetel de Leite e Fruta                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  170

Coquetel de Mel                                                                                                                                                                             ......................................................................................................................................................  171

Coquetel de Tomate                                                                                                                                                                      ................................................................................................................................................  171

Coquetel Para Automobilistas                                                                                                                                                     ..................................................................................................................................  171

Laranja com Leite                                                                                                                                                                           .....................................................................................................................................................  171

Laranja com Mamão                                                                                                                                                                      ................................................................................................................................................  172

Lua Azul                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  172

Morango com Leite                                                                                                                                                                       ..................................................................................................................................................  172

Néctar de Frutas                                                                                                                                                                             ......................................................................................................................................................  172

Néctar Dourado                                                                                                                                                                              .......................................................................................................................................................  173

Ponche Real                                                                                                                                                                                    .............................................................................................................................................................  173

Refresco de Frutas                                                                                                                                                                         ...................................................................................................................................................  173

Sugestões Para Bebidas de Frutas                                                                                                                                              ............................................................................................................................  173

Sugestões Para Sucos                                                                                                                                                                    ...............................................................................................................................................  173

Suflês                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................  175

Suflê de Palmito                                                                                                                                                                             .......................................................................................................................................................  175

Suflê de Queijo                                                                                                                                                                               .........................................................................................................................................................  175

15



Suflê de Queijo e Espinafre                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  176

Suflê de Ricota                                                                                                                                                                                .........................................................................................................................................................  176

Suflê de Vagens                                                                                                                                                                              ........................................................................................................................................................  176

Suflê de Amendoim                                                                                                                                                                       ..................................................................................................................................................  177

Suflê de Chuchu                                                                                                                                                                             .......................................................................................................................................................  177

Suflê de Milho e Tomate                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................  178

Suflê de Milho Verde                                                                                                                                                                     ...............................................................................................................................................  178

Queijos Vegetarianos                                                                                                                                     .................................................................................................................................  179

Queijo de Batata                                                                                                                                                                            ......................................................................................................................................................  179

Tofu Caseiro                                                                                                                                                                                    .............................................................................................................................................................  179

Creme para recheio e coberturas                                                                                                                                               ............................................................................................................................  180

Pão de "Queijo" – I                                                                                                                                                                        ...................................................................................................................................................  181

Tofu Condimentado                                                                                                                                                                       .................................................................................................................................................  181

Pão de "Queijo" –II                                                                                                                                                                        ...................................................................................................................................................  182

Queijo de Nozes                                                                                                                                                                             .......................................................................................................................................................  182

Queijo de Macadâmia com Ágar-Ágar                                                                                                                                       .....................................................................................................................  183

Queijo Branco de Amêndoas                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  184

Pacote de Tofu                                                                                                                                                                               .........................................................................................................................................................  184

Ricota vegetariana                                                                                                                                                                         ...................................................................................................................................................  185

Parmesão vegetariano                                                                                                                                                                  .............................................................................................................................................  185

"Leites" Vegetais                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  187

“Leite” de Gergelim                                                                                                                                                                       .................................................................................................................................................  187

Extrato Vegetal                                                                                                                                                                               ........................................................................................................................................................  188

Extrato de Aveia                                                                                                                                                                             .......................................................................................................................................................  188

Extrato de Avelãs, Amêndoas, Nozes, Castanhas-do-Pará e Caju                                                                                          ............................................................................  189

Extrato de Coco                                                                                                                                                                              ........................................................................................................................................................  190

Extrato De Soja                                                                                                                                                                               ........................................................................................................................................................  191

Os Segredos Que Fazem Toda Diferença                                                                                                                                   .................................................................................................................  192

Como Usar a Poupa Que Sobrou dos Extratos                                                                                                                          .........................................................................................................  193

O Que Usar Para Coar o Extrato Vegetal                                                                                                                                    ..................................................................................................................  193

Onde Armazenar o Extrato Vegetal Pronto                                                                                                                               ..............................................................................................................  194

Iogurte de soja                                                                                                                                                                               .........................................................................................................................................................  194

Requeijão de Soja                                                                                                                                                                          ....................................................................................................................................................  194

16



Desintoxicação

Neste capítulo abordaremos quais  são os efeitos das toxinas  sobre o organismo humano,  sua 
relação com as patologias ou doenças e como livrar-se da toxemia. Qual o correto emprego do jejum 
terapêutico e as principais doenças que respondem ao tratamento da desintoxicação orgânica mediante o 
jejum terapêutico.

A PRINCIPAL CAUSA DAS DOENÇAS DEGENERATIVAS
A  desintoxicação  do  organismo  humano  é  fundamental  para  se  atingir  com  sucesso  o 

restabelecimento da saúde. É praticamente impossível falar de saúde do corpo humano sem abordar os 
princípios da desintoxicação orgânica.

Saúde  é  um  estágio  harmonioso  em  que  todos  os  órgãos,  glândulas  e  nervos  funcionam 
perfeitamente,  dando  ao  ser  humano,  vigor  e  felicidade.  Quando  declina  e  a  doença  se  instala,  é 
necessário,  se  observar  as  causas  desse  processo.  Sem  dúvida  a  causa  principal  das  doenças 
degenerativas é a toxemia, a intoxicação crônica dos tecidos. Não somente os toxicômanos, alcoólatras e 
fumantes que sofrem de toxemia praticamente todos nós cometemos graves erros em nossos hábitos de 
vida:  alimentação  errônea,  excesso  de  sal  e  condimentos,  falta  de  exercícios,  radiações,  abuso  de 
medicamentos,  estresse  cada  vez  maior  na  vida  moderna,  além  da  poluição  da  água  e  do  ar.  As 
fermentações e.a putrefação dos alimentos inadequados, mal combinados e engolidos às pressas, formam 
toxinas de efeitos devastadores em nosso organismo: fenol, ureia, amoníaco, indol, escatol, cadaverina, 
gás sulfídrico etc.

EFEITOS DAS TOXINAS

Essas substâncias vão se acumulando no organismo durante anos, às vezes, desde a mais tenra 
infância, quando a mamadeira de leite com açúcar refinado produzia enorme fermentações, várias vezes 
ao dia.

Quanto maior a quantidade de resíduos tóxicos, tanto mais perigosos os efeitos:

1. Depósitos de toxinas no tecido conjuntivo, o que estorva o bom funcionamento dos órgãos internos. 

2. Retenção do líquido entre as células de todos os órgãos e também nos tecidos, devido à ingestão 
excessiva de sal que nosso corpo dilui com água à razão de vinte gramas de água para um grama de sal. 
Obviamente, haverá mau funcionamento dos órgãos afetados, bem como a facilidade para engordar.
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3. Depósito de matérias estranhas e gorduras nas paredes internas das artérias e veias, o que impede 
a livre circulação do sangue. Com isso, temos células mal alimentadas e mal oxigenadas, degeneradas e 
enfraquecidas propensas a mutações indesejáveis (câncer, leucemia).

4. Aumento da viscosidade do sangue, o que dificulta ainda, mais o fluxo sanguíneo.

5. Irritação do sistema nervoso, (angústia, insônia, agitação), ou entorpecimento (depressão, desânimo, 
comando fracos ao órgão e glândulas).

6. Diminuição do peristaltismo estomacal e intestinal e consequente prisão de ventre e má digestão.

7. Impermeabilização dos glóbulos vermelhos, o que impede sua oxigenação nos pulmões.

8. Ataque ao tecido ósseo (osteoporose) e depósitos de matérias estranhas nas articulações (artrite).

9. Sobrecarga do fígado e dos rins, encarregados da purificação do sangue.

10. Aumento da tendência às alergias, queda das autodefesas, e, consequentemente, vulnerabilidade 
às doenças infecciosas.

Em  resumo,  o  organismo  intoxicado  está  sujeito  a  inúmeras  enfermidades  e  ao  envelhecimento 
precoce.  Vários  médicos  de renome defendem hoje  a tese de que as  doenças como câncer  e AIDS 
somente se instalam em pessoas cujo sistema de autodefesa foi enfraquecido pela toxemia crônica.

COMO LIVRAR-SE DAS TOXINAS?

Tendo chegado à conclusão sobre as causas, vejamos de que maneira podemos livrar-nos dessas 
toxinas. Será que estamos fadados a sofrer as consequências de nossos hábitos errôneos sem podermos 
nos  defender?  Felizmente,  a  natureza  nos  oferece  armas para  o  combate  de  praticamente  todas as 
moléstias  e  tais  armas  são  conhecidas  do homem há  milênios.  Inicialmente,  foram usadas  de forma 
empírica apenas pela observação da conduta de outros mamíferos frente a uma doença. Posteriormente, 
recorreu-se às Escrituras Sagradas, que já ensinavam métodos valiosíssimos sobre a prevenção e cura de 
doenças.

Hoje, temos milhares de pesquisas científicas em todo o mundo comprovando os ensinamentos 
milenares e reforçando os conhecimentos terapêuticos naturais.  Apenas sobre o jejum que é uma das 
formas mais eficazes para desintoxicação e para o tratamento das doenças foram publicadas perto de 
duas mil e quinhentas pesquisas científicas somente entre 1985 e 1990. Muitas outras pesquisas versam 
sobre os efeitos da hidroterapia,  geoterapia,  exercícios e alimentação correta,  sem falar  das inúmeras 
obras da fitoterapia. 

Esses métodos, na sua maioria, são muito simples e fáceis de ser aprendidos e utilizados em casa. 
Já se conta também com muitas clínicas especializadas nesses tipos de tratamentos no Brasil e em todo o 
mundo.  Nelas,  em  geral,  ocorre  uma  proporção  maior  de  curas,  pois  contam  com  equipamentos 
sofisticados,  acompanhamento  de  médicos  especialistas  fisioterapeutas  e  enfermeiras,  além  de  um 
conjunto de terapias naturais aplicadas intensivamente, durante o período de internação.

Porém, como foi dito, o princípio e os métodos são, em geral, muito simples, pois o início de todo o 
processo de cura se baseia em jejum terapêutico e suas medidas de apoio.

Assim como faziam os sábios médicos da antiguidade deveríamos observar nossos sintomas e 
atender nosso instintos. Verificaríamos então que, na maioria das doenças, nos falta o apetite e nosso 
corpo fica cansado e dolorido. Deveríamos fazer como o nosso gatinho ou cachorro de estimação, que, 
simplesmente, se abstém de alimentos, passando repousar e tomando somente líquidos.
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O QUE OCORRE DURANTE O JEJUM

Quando  atendemos  as  reivindicações  de  nosso  organismo,  inicia-se  um  processo  de 
transformações metabólicas. Ocorre um estado de alerta geral, em que as defesas são estimuladas e tudo 
que é estranho passa a ser atacado. Esse alerta e desencadeado no momento em que o organismo não 
recebe alimentos sólidos, mas não acontece quando nos alimentamos normalmente. O corpo gasta mais 
da metade de sua energia metabólica diária na digestão de alimentos.

Durante o jejum, essa energia pode 
ser utilizada para expulsão de toxinas e no 
processo  de  estimulação  de  leucócitos, 
linfócitos,  macrófagos e outras células  de 
defesa,  além  disso, aquece os processos 
catabólicos e metabólicos que favorecem a 
reconstituição dos órgãos doentes. O jejum 
terapêutico é feito da melhor forma através 
da ingestão de frutas ou legumes coados, 
na  medida de aproximadamente duzentos 
mililitros a cada três horas,  durante o dia. 
Nesse  processo,  são  altos  valores  de 
vitaminas  e  outros  elementos  essenciais, 

de forma que a pessoa não sente fome, não fica desnutrida e passa a sentir tão disposta e energética que, 
muitas  vezes,  não  quer  parar  o  tratamento.  Em  doenças  leves·,  dois  a  três  dias  desse  jejum  são 
suficientes. Porém em doenças, ou em um programa completo de desintoxicação, essa dieta de líquidos 
deve ser  seguida  por  vinte  dias  ou mais,  dependendo  do caso.  Para  períodos prolongados  de jejum 
sempre deve haver consulta a um médico ou especialista da área.

MEDIDAS DE APOIO

No  intuito  de  acelerar  o  processo  de  cura,  podem  ser  ainda  utilizados  métodos  de  apoio  à 
desintoxicação através da estimulação dos sistemas eliminatórios como rins, intestinos, pele, pulmões. 
Isso é feito com exercícios (caminhar, ginásticas), para aumentar a velocidade da circulação, transpiração 
e metabolismo, e através de banhos e compressas no fígado, rins e intestinos, bem como através do uso 
controlado de sauna para aumentar a eliminação de toxinas pela pele e estimular o aumento do número de 
leucócitos circulantes na corrente sanguínea. Podem ser ainda aplicada as massagens revigorantes, as 
lavagens intestinais e o uso de plantas medicinais diuréticas, colagogas e depurativas. Como vimos, todos 
os  métodos são muito simples  e  fáceis  de ser  praticados em casa.  Porém,  a  associação  dos vários 
métodos é um pouco trabalhosa e por isso, muitas pessoas preferem recorrer às clínicas naturistas, onde 
conseguem sair da agitada rotina diária para se dedicar, em turno integral, à sua própria saúde.

O hábito de praticar a desintoxicação regularmente, associado a uma conscientização a respeito 
dos hábitos saudáveis, tem como resposta a saúde  duradora. Na Europa, as companhias de seguro 
chegam a pagar a seus segurados estadias anuais completas em clínicas naturistas, como medida de  
prevenção.

ORIGEM DO JEJUM TERAPÊUTICO

Antes de apresentar um programa prático de desintoxicação orgânica, é importante conhecer a 
origem dessa terapia.  Como todos os métodos de cura  verdadeiros,  ela  não foi  inventada,  e sim 
descoberta. Seu descobridor foi Hipócrates, ‘O Pai da Medicina’, um sábio médico da Antiguidade, que 
vivia na Grécia nos idos de 500 a.C. Paciente observador da natureza registrou o comportamento dos  
mais  diversos  animais  durante  a  doença,  e  notou  que  todos  eles  se  abstinham  de  alimentos  e 
reduziam o movimento; ficavam em repouso e ingeriam somente água. Saravam em poucos dias, sem 
tomar  qualquer  remédio  e  pareciam  mais  fortes  e  sadios  depois  da  doença  do  que  antes  dela. 
Resolveu aplicar o método aos seus pacientes, e obteve resultados excelentes. Isto é, com aqueles 
que aceitavam o tratamento.
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Nem  todos  se  submetiam  a  um regime  de  água  e  à  confinação  ao  leito  durante  dias  ou 
semanas. Somente alguns, bastante inteligentes e corajosos, obedeciam à prescrição de Hipócrates, e 
eram premiados com o milagre da cura e com uma nova vitalidade física e mental. Durante os vinte e 
quatro séculos que se seguiram, sempre houve médicos e terapeutas que ressuscitavam o entusiasmo 
pela terapia do jejum, mas sempre foram poucos os pacientes que a aceitavam.

No início de nosso século, porém, o jejum recebeu novo impulso e nova popularidade. O Dr. 
Maximilian  Bircher Bener,  médico sueco residente  na Suíça,  descobriu um detalhe revolucionário. 
Através de extensas pesquisas com voluntários, conseguiu comprovar que a ingestão  exclusiva  de 
sucos frescos de frutas, raízes e folhas, em seu estado natural, era tão eficaz para a desintoxicação 
orgânica  como a  ingestão  exclusiva  de  água.  Tinha,  porém,  vantagens  importantes:  riquezas  em 
vitaminas e  sais  minerais  de fácil  assimilação,  glicose suficiente  para  manter  o  paciente  em bom 
estado geral, e, sobretudo, o conforto de receber em horários certos um alimento líquido de sabor  
variado e agradável. Assim como a água, os sucos frescos não exigem esforços do nosso aparelho 
digestivo  e  com  isso,  todas  as  energias  são  canalizadas  para  expulsão  de  toxinas  e  matérias 
estranhas.

Desde então, o jejum terapêutico vem sendo muito bem aceito pelos pacientes e praticado por 
médicos de renome internacional, como o Dr. Otto Buchinger e o Dr. W. A.Lutzner, na Alemanha, o Dr. 
Paavo Airola,  na México,  o Dr.  Carlos  Lenti,  no Peru,  o Dr  Max Warmbrand,  nos  Estados Unidos,  e 
centenas  de  outros,  no  mundo  todo,  inclusive  em  nosso  país.  Eles  têm  conseguido  resultados 
surpreendentes, mesmo em moléstias rebeldes a outros tratamentos, com essa ‘terapia magna’.

DOENÇAS QUE RESPONDEM BEM À TERAPIA

1. Doenças reumáticas. Reumatismo agudo e crônico, artritismo, gota.

2. Doenças do metabolismo: Obesidade ou magreza crônica, diabetes.

3.  Distúrbios  digestivos:  Colites,  obstipação  e  diarreias  crônicas,  gastrite,  úlceras  gástricas  e 
duodenais, dispepsias (azias; má digestão).

4. Doenças das vias respiratórias: Rinite, sinusite, bronquite, asma.

5. Distúrbios cardiocirculatórios: Angina pectoris, taquicardia (palpitações), hipertensão e hipotensão 
arterial,  varizes, flebite e tromboflebite, úlcera varicosa, arteriosclerose em sua fase inicial,  claudicação 
intermitente (insuficiência circulatória paroxística nos membros inferiores).

6. Doenças das vias urinárias: Cistite, nefrite, pielonefrite.

7.  Doenças  de  Senhoras:  Inflamações  ginecológicas  crônicas,  cistos  de  ovário,  fibromas, 
irregularidades da menstruação e distúrbios de climatério.

8. Doenças da pele: Eczemas, psoríase, acne, erisipela, erupções alérgicas.

9.  Moléstias  do  sistema  nervoso:  Estafa,  esgotamento,  insônia,  depressões,  nefralgias,  neurites, 
ciáticas, enxaqueca.

10. Prevenção do câncer e de outras doenças degenerativas. 

Além disso, a desintoxicação é aplicada com êxito em todos os estados de alteração e intoxicação do 
sangue, provenientes de infecções crônicas, nicotina, álcool, cafeína, entorpecentes, abuso de calmante e 
outros medicamentos, e quando os exames de laboratório acusam elevação dos níveis de colesterol, ureia 
e ácido úrico.

É interessante notar que não ocorre fome durante o jejum terapêutico, salvo em raras exceções, e no 
primeiro dia. Isso tem muito a ver com a conscientização prévia da pessoa que jejua: jejum é abstinência  
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voluntária  de  alimento  sólido.  Quando  isso  acontece,  o  estômago cessa  de produzir  ácido  clorídrico, 
responsável pela sensação de fome, e a mente voltada para a cura, desestimula o apetite.

É surpreendente observar a satisfação de pessoas que ingerem somente líquidos há muitos dias, e a 
sua relutância em voltar  à  alimentação normal.  Igualmente notável é a boa disposição física e mental 
desses pacientes. A não ser casos excepcionais e dentro dos primeiros dias de jejum, não há nenhuma 
fraqueza. Pelo contrário, nota-se crescente capacidade para as caminhadas, para os pequenos esportes, 
para a ginástica. É que a nutrição fornecida pelos sucos frescos é concentrada e facilmente assimilável.

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O JEJUM TERAPÊUTICO

1. Por quantos dias é recomendável jejuar?

A  resposta  depende  da  doença  a  ser  tratada  e  do  estado  geral  do  doente.  Como  foi  dito 
anteriormente, há casos em que a abstenção de alimento por um ou dois dias ou por uma única refeição é 
remédio eficaz. Em crianças, jovens e pessoas de hábitos saudáveis a resposta é rápida, especialmente 
quando  se  trata  de  doença  leve.  Em pacientes  mais  idosos,  bastante  intoxicados,  ou  portadores  de 
doenças  crônicas,  o  tratamento  indicado  poderá  ser  de  várias  semanas  e  incluir  terapias  corretivas 
específicas. Nesse caso, deve haver avaliação inicial e acompanhamento por um médico experiente em 
desintoxicação orgânica.

2. Qualquer pessoa pode jejuar ou existem contraindicações?

Existem  algumas:  pacientes  muito 
debilitados  ou  muito  idosos  não  deveriam 
praticar  o  jejum.  Algumas  doenças  como  o 
hipertireoidismo  e  outras  também·o 
contraindicam. Por isso, é sempre aconselhável 
consultar  um  médico  especialista  antes  de 
iniciar o tratamento. Apesar de ser natural, deve 
ser  aplicado  sob  orientação,  como  qualquer 
outro tratamento. Entretanto, a grande maioria 
de  nós  poderá  aplicá-lo  com  enormes 
benefícios.

3. Podem surgir sintomas inesperados durante o tratamento?

É possível  que  apareça nos  primeiros  dias.  Um paciente  pode sentir  uma dor  de cabeça  por 
algumas horas. Outro terá tonturas, ainda outro apresentará insônia ou uma leve erupção na pele. São 
efeitos um pouco desagradáveis,  mas inofensivos, do início do processo de desintoxicação. Quando o 
corpo se empenha na expulsão de toxinas, elas são retiradas do tecido conjuntivo e das articulações e 
começam a circular com o sangue, até que os órgãos encarregados consigam eliminá-las.

Nesse trajeto, podem produzir pequenos mal-estares passageiros,  que a pessoa conscientizada 
enfrenta com esportividade. Às vezes, ocorre uma crise, por exemplo, de asma numa pessoa asmática, 
enxaqueca no tratamento dessa doença, ou de erupções mais fortes em pessoas que sofrem moléstias da 
pele. Essas crises são passageiras e evidenciam que o processo de cura se iniciou. Há aplicações de 
água e outros tratamentos simples que dão alívio rápido.

4. Não há risco de causar danos ao corpo pelo jejum? 

Como foi dito anteriormente, quase todas as pessoas podem praticá-lo, desde que devidamente 
examinada por um especialista. Se os sucos ingeridos forem bastante variados, haverá excelente nutrição. 
Jejuando conscientemente, nosso organismo passará a ‘digerir’ as matérias estranhas, isto é, as toxinas e 
gorduras supérfluas, mas não os tecidos úteis do corpo. (Se você precisasse de material combustível para 
sua lareira,  certamente  não queimaria  os móveis  da sala,  e  sim os pedaços  de lenha e  as  cadeiras 
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quebradas do porão, não é?). Somente após várias semanas ou meses, conforme o caso, as·matérias 
estranhas estarão completamente consumidas. Esse será o momento de voltar à alimentação normal. Até 
lá, não há nenhum perigo.

Há muitos exemplos de longos períodos de jejum total na Natureza: os animais da Europa que 
hibernam, as andorinhas que emigram para a África em voos de cinco mil quilômetros sem escala, os 
camelos que realizam travessias de várias semanas no deserto, sem água e sem comida. Havia um povo 
nativo na região do Nepal,  os Hunzas,  que não tinha nenhuma ligação com o resto do mundo e não 
conseguiam  produzir  alimento  suficiente  para  o  ano  todo.  Todos  os  moradores  da  aldeia,  homens, 
mulheres, crianças e velhos, jejuavam de seis a sete semanas todos os anos, na época da primavera, 
quando o alimento terminava. Possuíam saúde invejável, grande vitalidade, e alto senso de moral, até que 
a civilização os alcançou. Quanto mais seguro será um jejum terapêutico com abundância de sucos e 
acompanhado por um clínico experiente!

5. Se eu tiver a prescrição médica de, digamos dez dias de jejum terapêutico, posso praticá-lo em 
casa?

Pode sim! Contanto que respeite as seguintes regras:

a) Esteja seguro de que compreendeu o processo e de que deseja vivenciá- lo.

b) Escolha uma época em que não haja excesso de responsabilidade para que elas não levem à 
tensão nervosa. Você precisa de tempo para relaxar, respirar, meditar e para aplicar alguns tratamentos 
indispensáveis.

c) Prepare seus familiares e amigos para compreenderem sua atitude, para que o apoiem durante o 
tratamento, em vez de tentar dissuadi-Io pensando que precisam ‘salvá-Io’.

d) Siga meticulosamente as orientações de seu médico quanto à readaptação ao alimento sólido, 
após jejum. É necessário reiniciar a alimentação com muito cuidado, pois o seu aparelho digestivo precisa 
de tempo para voltar às suas atividades.

e) Cultive pensamentos positivos de esperança, alegria, saúde durante o processo. Você se sentirá 
vitorioso no final.

Caso não consiga reunir  as condições acima,  é recomendável  pensar em se internar  em uma 
clínica  especializada  em  jejum  terapêutico,  onde  receberá  o  tratamento  e  se  sentirá  feliz,  como  se 
estivesse de férias.

6. E para quem precisa perder peso, o jejum funciona?

Funciona muito bem! É uma maneira confortável de emagrecer. O regime de sucos soma apenas 
trezentas  a  quatrocentas  calorias  diárias,  não  deixa  sensação  de  fome,  não  enfraquece  e  dispensa 
medicamentos tóxicos. Se for combinado com abundante exercício físico, respiração profunda e decisão 
de  emagrecer  realmente,  os  resultados  podem  ser  excelentes  e,  principalmente,  duradouros.  A 
desintoxicação orgânica ajuda a vencer a tendência à obesidade, por normalizar as funções digestivas e 
glandulares. Durante o jejum, seu estômago volta ao seu tamanho normal, o que facilitará o controle da 
quantidade de alimento que quer ingerir após o tratamento. Em dez dias de jejum terapêutico você pode 
perder cinco a dez quilos. Após a readaptação, você deverá seguir a orientação de um regime natural e 
adequado ao seu caso, praticar exercícios físicos regularmente, e planejar um dia de sucos por semana. 
Dessa maneira, perderá mais de dois a três quilos por mês, sem passar fome, e chegará, em breve, ao 
seu peso ideal, com saúde e nova vitalidade.

7. Como explicar a cura de doenças crônicas pela desintoxicação?
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É o ‘alerta geral’ que o jejum produz. Quando alguém se abstém de alimento sólido, sabe o que faz, 
mas seu sistema neurovegetativo não sabe, não pensa. Só percebe pelas reações químicas que não há 
alimento  no  corpo,  e  reage  como  em  situação  de  alarme.  O  nível  de  tolerância  às  toxinas  cai 
drasticamente, e são enviadas mensagens nervosas a todos os órgãos e todas as glândulas convocando-
as a um funcionamento extraordinário  para garantir  sobrevivência na ‘crise’.  Se prolongar  o jejum por 
algum tempo, os órgãos se habituam ao novo ritmo e o mantém definitivamente.

O jejum terapêutico pode despertar a reservas de um organismo doente e levá-Io a defender-se da 
doença. Então a saúde volta gradativamente, e a pessoa pode conservá-Ia através de hábitos saudáveis.

8. Pessoas com problemas cardíacos podem praticar o jejum terapêutico?

Sempre ressalvada a orientação de um clínico especializado, na maioria dos casos, o jejum só traz 
benefícios  à  pessoa cardíaca.  Através da desintoxicação,  são dissolvidos boa parte dos depósitos de 
colesterol dos vasos sanguíneos. O sangue se torna mais fluido e a circulação é ativada. Tudo isso é um 
grande alívio  para o coração.  Sem dúvida,  seria  muito bom se todos fizessem da desintoxicação um 
tratamento preventivo dos problemas cardíacos.

9. Como jejuar pode beneficiar o aparelho digestivo?

Já foi dito que, em certos casos, seria bom remédio se nos abstivéssemos de uma única refeição. 
Isso porque nosso  aparelho digestivo é  forçado a trabalhar  quase ininterruptamente. Muitas pessoas 
tomam inúmeras refeições por dia e ainda comem à noite quando acordam. Se dermos umas férias aos 
órgãos digestivos, eles se restabelecerão rapidamente para uma função melhor. Durante o jejum, deve 
ocorrer uma profunda limpeza intestinal, o que auxilia a sua reabilitação. Uma gastrite e até uma úlcera 
gástrica  podem  cicatrizar  nesses  dias,  se  houver  o  devido  cuidado  na  escolha  dos  sucos  a  ingerir. 
Sabendo que a produção de ácido clorídrico cessa no jejum, é fácil compreender que a cicatrização será 
grandemente  favorecida,  especialmente  quando  estimulada  pelo  chá  de camomila,  de  linhaça  e  pelo 
caolim.

10.  Será  que  o  jejum  poderia  também  produzir  rejuvenescimento  em  pessoas  cansadas, 
envelhecidas? 

Sabe-se que temos um número sempre igual de células em nosso corpo, classificadas em três 
grupos:  jovens,  adultas  e  moribundas.  Com  exceção  das  células  nervosas,  as  demais  se  renovam 
constantemente. Cada vez que uma célula velha morre, é eliminada e substituída por uma nova. Podemos 
ver  que  seria  bom  eliminar  muitas  células  velhas,  para  que  entrassem  novas  em seu  lugar.  Pois  é 
exatamente isso, o que o jejum terapêutico realiza. Durante o ‘alerta geral’, ele elimina milhões de células 
velhas e estimula a produção de milhões de células novas. Podemos imaginar o resultado desse processo!

Após  uma  desintoxicação  orgânica,  a  pessoa  nota  um  novo  equilíbrio  físico  e  mental,  um 
rejuvenescimento visível e sensível. Seu porte fica mais ereto, seu andar mais elástico, sua pele mais 
corada e viçosa, seus cabelos mais macios, suas unhas mais resistentes, seus olhos brilhantes. O ritmo 
cardíaco mais calmo e vigoroso, a circulação sanguínea será fácil e rápida. Aftas, mau hálito, seborreia, 
espinhas,  inchaços  e  dores  nas  articulações  terão  desaparecido  ou  estarão  em  regressão.  Haverá 
acentuada perda de peso em pessoas obesas e ligeiro aumento em pessoas excessivamente magras. O 
melhor, porém, será a sensação de imenso bem-estar. A nova vitalidade física e mental que predispõe ao 
otimismo, à facilidade de captação de decisão". "Qualidade de Vida com Saúde Total", p. 225-234.
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Fitoterapia
USO MEDICINAL - FORMAS DE PREPARO

Os  medicamentos  caseiros  feitos  com  plantas 
medicinais  podem  ser  preparados  de  diversas  maneiras; 
veja agora alguns exemplos:

Chás
1. Infusão: despeje água fervendo sobre as ervas, em uma 
vasilha  e depois  deixe  bem tampado por  alguns  minutos. 
Para fazer infusão em cascas e raízes, deve-se picar bem e 
deixar em repouso por uns 20 minutos. Depois coar.

2. Decocção: cozinhar a parte a ser utilizada em água; para folhas e flores basta cozinhar por 10 minutos e 
raízes, cascas e caules, picar bem picadinho e deixar cozinhar por 20 minutos. Depois coar.

3. Maceração: colocar as ervas de molho em água fria; para folhas, flores e sementes devem ficar por 12 
horas; cascas e raízes, deve-se picar e deixar de 16 a 24 horas. Depois coar.

Sucos
São obtidos  triturando  a  erva ou o  fruto  no liquidificador.  Pode ou não ser  coado,  de acordo com a 
preferência de cada um. Deve-se usar ervas e frutos frescos e preparar no momento da utilização.

Xarope
Misturar o suco (preparado como anteriormente) ou preparar a de cocção e acrescentar mel ou açúcar. 
Pode ser tomado quente ou frio.

Banhos
Cozinhar as ervas durante 20 a 40 minutos, coar e deitar o líquido obtido na água que vai ser usada no 
banho.

Cataplasma
1. Ervas ao natural: podem ser aplicadas diretamente na parte dolorida, inchada ou ferida.

2. Em forma de pasta: socar com pilão de madeira as plantas até formar uma papa que se coloca sobre o 
local dolorido. Se não tiver plantas frescas pode usar secas, colocando água quente para formar a pasta.

Gargarejo
Preparar o chá na forma de decocção. Esse chá deve ser bem forte. Deve-se fazer o gargarejo várias 
vezes ao dia.

Inalações
Colocar as plantas em uma vasilha com água fervida e aproveitar o vapor, aspirando-o.

INDICAÇOES TERAPÊUTICAS

Ácido Úrico:
Alcachofra, Arnica do Campo, Batata de Sucupira, Chá Mineiro, Chapéu de Couro, Cipó Prata, Congonha 
de Bugre, Douradinha do Campo, Erva de Pombinha, Estigma de Milho, Japecanga, Pau Ferro, Quebra 
Pedra, Samambaia, Uva do Mato.
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Afecções Cutâneas
(abscessos,  acne,  eczemas,  espinhas,  frieiras,  furúnculos,  herpes,  impetigo,  manchas  e  úlceras). 
Barbatimão, Batata de Purga, Batata de Sucupira, Canela de Sassafrás, Caroba, Cedro Rosa, Chagas de 
S. Sebastião,  Cipó Azougue,  Confrey, Fruto de Bicuíba, Funcho, Gervão Roxo,  Japecanga, Mata Pau, 
Maytenus, Nogueira, Óleo de Copaíba, Pau D'alho, Salsaparrilha, Suma Roxa, Tomba, Velame do Campo, 
Velame do Mato, Trianosperma.

Afecções Nervosas
(angústia,  ansiedade,  convulsões,  depressão,  epilepsia,  histeria,  insônia,  nervosismo,  neurastenia). 
Artemísia,  Baúna,  Camomila,  Cassu,  Catuaba,  Cerejeira,  Erva Cidreira,  Maracujá,  Mulungu,  Passiflora, 
Sementes de Imburana.

Afecções Pulmonares
(broncopneumonia, pleurisia, pneumonia, tuberculose). Agrião, Assa-Peixe, Cambará, Cambucá, Cerejeira, 
Erva de Passarinho, Eucalipto, Imburana, Mastruço, Musa Seiva, Seiva de Jatobá.

Afrodisíacos e Impotência
Catuaba, Cipó Cravo, Confrey, Criptocária, Marapuama, Musa Seiva, Seiva de Jatobá, Japeribá.

Albuminúria (Albumina na urina)
Alcachofra, Chá Mineiro, Chapéu de Couro, Cipó Cabeludo, Congonha de Bugre, Douradinha do Campo, 
Erva Tostão, Parietária.

Amamentação
Para aumentar: algodoeiro, Erva Doce, Flor de Sabugueiro, Funcho. Para diminuir: Maytenus e Sálvia.

Anemia
Abóbora D'anta, Agrião, Carapiá, Casca D'anta, Fedegoso, Guaraná, Musa Seiva, Quina do Mato, Raiz de 
Caixeta, Seiva de Jatobá, Simaruba.

Antidiarreicos (diarreia, disenterias, enterocolites)
Angico Vermelho, Aroreira, Barbatimão, Buranhen, Cabeça de Negro, Calumba, Camomila, Canela Preta, 
Carapiá, Caroba, Carqueja, Casca D'anta, Casca de Romã, Cedro Rosa, Criptocária, Erva Doce, Erva de 
Bicho, Erva Macaé, Funcho, Graviola, Guaraná, Jambolão, Jatobá, Lanciba, Lungaciba, Óleo de Copaíba, 
Pau Ferro, Quassia, Raiz de Caixeta, Simaruba, Velame do Campo.

Antidispépticos
(afecções  gastrintestinais,  azia,  dispepsias,  dores  de  estômago,  hiperacidez,  úlceras  gástricas  e 
duodenais).  Alcachofra, Alecrim do Campo, Allium Sativum, Aniz Estrelado, Aristolochia, Bacharis, Boldo, 
Calumba,  Camomila,  Capim  Cheiroso,  Carqueja,  Carubá,  Casca  D'anta,  Cáscara  Sagrada,  Cassaú, 
Castanha Mineira, Chá Paulista, Che Porrete, Cipó Cravo, Cordão de Frade, Criptocária, Erva Cidreira, 
Erva Macaé, Fedegoso, Fel da Terra, Fevillea, Fruto de Bicuíba, Funcho, Gervão Roxo, Guaraná, Jatobá, 
Juá de  Capote,  Laranjeira  da  Terra,  Laranjinha  do  Mato,  Losna,  Macela  do  Campo,  Macela  Flores, 
Mastruço, Maytenus, Mil homens, Pariparoba, Pau Pereira; Picão da Praia, Quassia; Quina Cruzeiro, Seiva 
de Jatobá, Taperibá, Tinguaciba, Uva do Mato.

Artritismo 
Batata de Sucupira, Bowdichia, Canela de Sassafraz, Cedro Rosa, Chá Mineiro, Chapéu de Couro, Cipó 
Cruzeiro, Congonha de Bugre, Guiné, Samambaia, Tomba, Urinária, Uva do Mato, Velame do Mato.

Asma
Agoniada, Cambará, Cordão de Frade, Espinheiro, Fruto de Bicuíba, Mirospermum, Mulungu, Myristica, 
Óleo Vermelho, Verbasco.
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Baço
Bacharis, Carqueja, Erva Tostão, Juá de Capote, Jurubeba, Pariparoba.

Blenorragia e gonorreia
Abutua, Amor do Campo, Aperta Ruão, Barbatimão, Buranhen, Caavurana, Cabeça de Negro, Cana do 
Brejo, Mirospermum, Nogueira, Picão da Praia, Rasura de Óleo Vermelho, Uva Ursina, Velame do Campo.

Bronquites
Alfavaca, Alfazema, Allium Sativum, Angico Vermelho, Aniz Estrelado, Assa Peixe,  Cajueiro, Cambará, 
Cambucá, Cerejeira, Espinheiro, Eucalipto, Guaco, Jaborandi, Malvas, Erva Grossa, Karatá, Mirospermum, 
Quitoco, Saco Saco, Samambaia, Semente de Imburana, Mastruço, Verbasco.

Cabelos
Camomila, Jaborandi, Nogueira, Raspas de Juá, Urtiga Branca.

Cálculos
Bexiga: Congonha de Bugre, Erva de Pombinha, Karatá, Quebra Pedra. Rins: Arnica do Mato, Cana do 
Brejo, Douradinha do Campo, Erva Pombinha, Estigmas de Milho, Parietária, Salsaparrilha, Uva-do-Mato. 
Vesícula: Erva Pombinha, Erva de Tostão, Jurupitan, Parietária, Papiparoba, Uva-do-Mato.

Carminativos (azia, flatulência, gases)
Alfazema, Aniz Estrelado, Boldo, Camomila, Carubá, Cipó Cravo, Criptocária, Erva Cidreira, Erva Doce, 
Fel  da  Terra,  Fruto  de  Bicuíba,  Funcho,  Guaraná,  Laranjeirinha  do  Mato,  Maytenus,  Noz  Moscada, 
Tinguaciba, Uva-do-Mato.

Cérebro
Catuaba, Erva Mate, Fruto de Bicuíba, Guaraná.

Circulação
Allium Sativum, Castanha da Índia, Chá Porangaba, Coffea Cruda, Congonha do Bugre,Douradinha do 
Campo, Erva de Bicho, Erva Mate, Guaraná, Jasminum Arabicum, Quassia.

Cistite
Aperta Ruão,  Cana do Brejo,  Casca de Jatobá,  Cipó Cabeludo,  Douradinha do Campo,  Erva Tostão, 
Estigmas de Milho, Eucalipto, Óleo de Copaíba, Parietária, Urinária.

Colesterol
Alcachofra, Chá Mineiro, Chapéu de Couro, Congonha de Bugre, Guaraná.

Contusões
Arnica do Mato, Jamenina, Trombeta.

Convulsões
Artemísia, Cassaú, Erva Cidreira.

Coqueluche
Baúna, Cambucá, Karatá.

Corrimentos
Ver Leucorreia, Blenorragia

Diabetes
Abajeru, Cajueiro, Carqueja, Erva Pombinha, Jambolão, Jucá, Pata de vaca, Pau Ferro, Pedra Hume kaá, 
Urtiga Branca.
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Diuréticos
Abacateiro, Cana do Brejo, Cavalinha, Chá Mineiro, Chá Porangaba, Cinco Folhas, Cipó Prata, Chapéu de 
Couro, Congonha de Bugre, Congonha do Campo, Douradihha do Campo, Erva Pombinha, Erva Tostão, 
Estigmas de Milho, Fedegoso, Jasminium Arabicum, Parietária, Perna de Saracura, Picão Comum, Picão 
da Flor Grande, Quebra Pedra, Urinária, Uva-do-Mato, Uva-Ursina, Velame do Mato.

Emenagogos
Abutua,  Agoniada,  Alfavaca,  Alfazema,  Algodoeiro,  Aristolochia,  Barbatimão,  Carapiá,  Erva  de  Santa 
Maria, João da Costa, Losna, Melão de São Caetano, Mil homens, Mulungu, Pariparoba, Urtiga Branca.

Erisipela
Cabeça de Negro, Erva de Bicho, Fedegoso, Flor de Sabugueiro, Jurubeba.

Estimulantes Gerais
Abóbora D'anta, Catuaba, Cipó Almecega, Cipó Bravo, Coffea Cruda, Confrey, Guaco, Guaraná, lmburana, 
Jaborandi, Marapuama, Otonia, Quina Cruzeiro.

Estômago
Ver Antidispépticos

Expectorantes
Camará, Cambará, Cambucá, Eucalipto, Imburana, Seiva de Jatobá, Verbasco.

Febrífugos
(febres intermitentes, febres palustres, febre tifoide, gripe, malária, sarampo). Abutua, Agoniada, Angico 
Vermelho, Arnica do Mato, Aroeira, Artemísia, Cabeça de Negro, Cambará, Carqueja, Cáscara Sagrada, 
Chá Porrete,  Cedro Rosa,  Erva de Bicho,  Erva Grossa,  Eucalipto,  Fedegoso,  Fel  da Terra,  Flores de 
Sabugueiro, Gervão Roxo, Guaco, Juá de Capote, Jurubeba, Melão de São Caetano, Mil homens, Pau 
Pereira, Perna de Saracura, Peroba Rosa, Picão da Praia, Quássia, Quina do Mato, Simaruba, Tansagem, 
Tinguaciba.

Fígado
(congestão, hepatite,  icterícia, insuficiência).  Abacateiro,  Alcachofra,  Amor do Campo, Boldo,  Carqueja, 
Cáscara Sagrada, Castanha Mineira, Chá Mineiro, Chapéu de Couro, Erva Tostão, Espinheiro, Fedegoso, 
Feuillea, Gervão Roxo, Juá de Capote, Jurubeba, Jurupitan, Karatoa, Mulungu, Pariparoba, Picão Comum, 
Picão da Flor Grande, Picão da Praia, Quitoco, Sensitiva, Uva do Mato.

Flebite
Confrey, Erva Doce, Tansagem.

Fortificantes
(anemia,  convalescença,  esgotamento,  fraqueza,  período de crescimento.  raquitismo).  Abobora D'Anta, 
Agrião, Cainca, Calumba, Carapiá, Casca D'Anta, Catinga de Bode, Catuaba, Cipó Almecega, Cipó Cravo, 
Chá Porangaba, Coftea Cruda, Confrey, Criptocária, Fedegoso, Fel da Terra, Fruto de Bicuíba, Guaco, 
Guaraná, Imburana, Jaborandi, Marapuama, Mastruço, Nogueira, Otônia, Quássia, Quina Cruzeiro, Quina 
do Mato, Raiz de Caixeta, Simaruba, Sucupira, Teperibá.

Gânglios
(adenite, escrofulose, íngua, ingurgitamento). Abóbora D'Anta, Agrião, Cabeça de Negro, Calumba, Caroba 
ou  Carobinha,  Cipó  Azougue,  Japecanga,  Jequitibá,  Mastruço,  Nogueira,  Salsaparrilha,  Suma  Roxa, 
Taiuiá, Velame do Campo.

Garganta
(amigdalites,  anginas  e  rouquidão).  Angico  Vermelho,  Cajueiro,  Cambará,  Casca  de  Romã,  Confrey, 
Espinheiro, Flores de Sabugueiro, Ipê Roxo, Jequitibá, Malvas, Sensitiva, Tansagem.

27



Gripe e resfriado
Allium  Sativum,  Camomila,  Cássia,  Cambará,  Cerejeira,  Dyrajaia,  Erva  Cidreira,  Eucalipto,  Flores  de 
Sabugueiro, Gervão Roxo, Guaco, Lanciba, Melão de São Caetano, Saco Saco.

Hemorragias
Algodoeiro,  Aroeira,  Barbatimão,  Branhen,  Cavalinha,  Erva  de  Bicho,  Erva  de  Passarinho,  Jambolão, 
Jatobá, Jequitibá, Lanciba, Quina do Mato, Urtiga Branca, Verna.

Hemorroidas e fístulas anais
Castanha da Índia, Chagas de São Sebastião, Erva de Bicho, Fruto de Bicuíba, Hamamelis, Pariparoba, 
Pau D'alho, Raiz de Caixeta.

Hidropsia e edemas
(renal,  cardíaca ou respiratória). Abutua, Allium Sativum, Bowdchia, Cainca, Cana do Brejo, Cavalinha, 
Congonha de Bugre, Porangaba, Chá Mineiro, Chapéu de Couro, Cipó Cruzeiro, Douradinha do Campo, 
Estigmas  de  Milho,  Erva  Tostão,  Guiné  ou  Pipi,  Jasminium  Arabicum,  Jurubeba,  Karatá,  Mastruço, 
Parietária, Pau D'Alho, Pernas de Saracura, Tomba, Trianosperma.

Hipertenção Arterial
Allium Sativum, Cascas de Maçã, Sementes de Salsa, Suco de Limão.

Leucorreia
(corrimento vaginal). Algodoeiro, Batata de Purga, Barbatimão, Cabeça de Negro, Cana do Brejo, João da 
Costa, Óleo de Copaíba, Pariparoba, Raiz de Anil, Urtiga Branca, Verna.

Menopausa
Agoniada, Carapiá, Haguniada, Mulungu.

Menstruação
(amenorreia - ausente ou suprimida, Dismenorreia – dolorosa). Ver Emenagogos

Nevralgias
Abóbora D'anta, Arnica do Mato, Cassaú, Chapéu de Couro, Cipó Almecega, Eucalipto, Graviola, Guaco, 
Guaraná, Jamenina, Marapuama, Negra Mina, Suma, Roxa, Tomba, Trombeta.

Oftálmicos
Erva de Sta Luzia, Jucá, Cipó azougue (pomada).

Orquite
Aroeira, Cedro Rosa, Chagas de S. Sebastião.

Ovários
Agoniada, Haguniada, João da Costa.

Paralisia
Alecrim, Alfazema, Cipó Almecega, Erva de Bicho, Guiné ou Pipi, Jaborandi, Jamenina.

Reumatismo
Abóbora D'anta, Abutua, Alfazema, Arnica do Mato, Batata de Sucupira, Bowdichia, Canela de Sassafrás, 
Chapéu de Couro, Chá Mineiro, Cipó Almecega, Cipó Azougue, Cipó Cruzeiro, Douradinha do Campo, 
Fruto de Bicuíba, Guaco, Guiné ou Pipi, Jamenina, Japecanga, João da Costa, Lágrimas de N. Senhora, 
Mãe Boa, Melão de S. Caetano, Negra Mina, Pau D'Alho, Pteris, Saco Saco, Samambaia, Salsaparrilha 
Suína, Suma Roxa, Taiuiá, Tomba, Uva-do-Mato, Velame do Campo, Velame do Mato, Urinária.
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Sífilis
Abóbora D'Anta,  Batata de Sucupira,  Bowdichia,  Caroba ou Carobinha,  Cassaú,  Cipó Azougue,  Cinco 
Folhas,  Douradinha  do  Campo,  Japecanga,.Nogueira,  Óleo  de  Copaíba,  Pau  Ferro,  Pirazoutama, 
Salsaparrilha, Suma Roxa, Taiuiá, Tomba, Trianosperma, Velame do Campo.

Tosse
Alecrim  do Campo,  Alfavaca,  Alfazema,  Angico  Vermelho,  Assa  Peixe,  Câmara,  Cambará,  Cambucá, 
Carpasina,  Cerejeira,  Dyrajaia,  Eucalipto,  Graviola,  Guaco,  Maracujá,  Mastruço,  Mulungu,  Óleo  de 
Copaíba, Quitoco, Sementes de Imburana, Saco Saco, Verbasco, Urucum.

Ureia
Alcachofra, Jaborandi, Pariparoba.

Útero
(inflamação,  hemorragia).  Agoniada,  Algodoeiro,  Aroeira,  Barbatimão,  Casca D'anta,  Cordão de Frade, 
Haguniada, João da Costa, Raiz de Anil, Urtiga Branca.

Varize
Abutua, Allium Sativum, Castanha da Índia, Erva de Bicho, Hamamelis.

Vermes
Allium  Sativum,  Artemísia,  Camomila,  Carqueja,  Casca  de  Romã,  Erva  de  Santa  Maria,  Pau  D'alho, 
Pitanga, Simaruba.

Vertigens
Alfazema, Cipó Cravo, Coffea Cruda, Jasminium Arabicum.
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PLANTAS MEDICINAIS

NOMES POPULARES - NOMES CIENTÍFICOS - INDICAÇÕES

Abacateiro
"Persea Gratíssima": Rico em vitaminas e proteínas, é diurético, combate a gota, o ácido úrico e elimina 
cálculos renais e biliares. É preferível usar as folhas secas, pois as verdes são estimulantes e aumentam 
as palpitações cardíacas. A massa do abacate é fortificante dos cabelos e tem alto poder cicatrizante.

Abútua
"Chododendron  Platyphyllum":  A raiz  e o tronco são as  partes usadas.  Muito  útil  nas dificuldades  da 
menstruação atrasada, cólicas e nas febres intermitentes.

Absinto
"Artemisia absinthum": Um ótimo estimulande, em pequenas doses. Ameniza a anemia e descarreqa a 
bílis. Uma boa receita é fazer um chá com hortelã e canela. Evitar na gravidez e na lactação é emenagogo.

Agoniada
"Plumeria lancifoliata": Calmante das histerias, ameniza cólicas, menstruações difíceis e dolorosas e febres 
intermitentes. Substitui o quinino.

Agrião
"Sisymbrium nasturtium": Com enxofre em grande quantidade é um ótimo anticaspa, diminui a queda de 
cabelos, é também um tônico estimulante; cicatrizante, depurativo, anti-inflamatório, descongestionante, 
digestivo, diurético e antiescorbútico.

Alcachofra
"Cynara sculymus": Ótimo diurético e eliminador do ácido úrico, reumatismo, atua nos distúrbios hepáticos 
e digestivos, aumenta a secreção biliar e faz baixar a pressão arterial. Evitar na lactação.

Alcaçuz
"Glycyrhiza glabra": De sabor adocicado, é emoliente empregado na bronquite e tosses crônicas.

Alecrim
"Rosmarinus officinalis": Muito útil da debilidade cardíaca, é excitante do coração e do estômago. Combate 
a flatulência, males do fígado, rins e intestinos. O chá é bom para combater a tosse, asma, gripe. Em 
banhos alivia o reumatismo e cura feridas. Dose normal: de 5 a 10 gr. por litro. 
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Alfafa
"Medicago sativa":  Suplemento alimentar,  rica em vitaminas (K),  minerais,  contém potássio,  magnésio, 
fósforo  e  cálcio.  Age  nas  anemias  e  hemorragias.  Revigorante  nos  casos  de  fadiga  e  alimentação 
insuficiente.

Alfavaca
"Occimum basilicum":  Tem poder  antisséptico,  cura  feridas e hematomas.  A INFUSÃO forte pode ser 
usada em gargarejos e bochechos contra dor de garganta, mau hálito e aftas. Serve ainda contra queda de 
cabelos (deixe agir por cinco minutos e enxágue).

Alfazema
"Lavandula officinalis": Poderoso antisséptico, cicatrizante, estimula a circulação periférica, antidepressiva, 
sedativa e analgésica. É ainda desodorante, purificante e ótimo repelente de insetos.

Algodoeiro
"Gossypium  herbaceum":  A  parte  usada  é  a  casca  da  raiz  recente  e  tem  propriedade  diurética  e 
emenagoga. Ameniza cólicas e dores do parto. Deve ser evitada na gravidez.

Alho
"Ali um sativum": Poderoso depurativo do sangue, é expectorante, antisséptico pulmonar; anti-inflamatório, 
antibacteriano,  tônico,  vermífugo, hipoglicemiante,  antiplaquetário,  antioxidante, diminui o colesterol e a 
viscosidade sanguínea. É altamente indicado em diabetes, hipertensão, bronquites, asma e gripes.

Ameixeira
"Prunus Doméstica": Tanto as folhas como o fruto servem para soltar o intestino e regularizar as funções 
digestivas. Como consequência, melhoram a pele.

Amoreira
"Morus Nigra": As folhas' são empregadas no combate ao diabetes, pedras nos rins e limpar a bexiga. 
Recentemente descobriu-se ser útil na reposição hormonal.

Andiroba
"Carápa guaiananensis": Semente amazônica que serve como repelente e como reconstituinte celular da 
derme, eliminando inflamações e dores superficiais. Tem ação purgativa na eliminação de vermes.

Angélica
"Angelica Officinalis": Planta aromática procedente do Hemisfério Norte. Muito indicada no trato digestivo e 
na insuficiência de suco gástrico e problemas estomacais. Não é recomendado a diabéticos.

Aniz
"Pimpinella anisum": A semente de aniz favorece as secreções salivares, gástricas e a lactação. É indicado 
em dispepsias nervosas, enxaquecas de origem digestiva, cólicas infantis, deficiências, cardiovasculares 
(palpitações  e  angina),  asma,  espasmos  brônquicos  e  aumenta  o  leite  materno.  EVITE  USO 
PROLONGADO, pode causar intoxicação e confusão mental.

Arnica
"Arnica  do  'Campo”:  Poderoso  anti-inflamatório,  tônico  estimulante,  antisséptica  e  analgésica.  Um 
fitocomplexo  que bloqueia  a inflamação causada por  traumatismos e reabsorve as  células  necróticas. 
Indicado em contusões, entorses, hematomas e traumatismos, flebites, furúnculos e até mesmo afecções 
bucais.

Aperta Ruão/Pimenta de Fruto Ganchoso
“Piper aduncum": Diurético, adstringente e tônico digestivo. A raiz em uso externo combate a Erisipela.
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Aroeira
"Schinus  Terebinthifolius":  Balsâmica  e  adstringente  empregada  nas doenças  de  vias  urinárias,  como 
cistite. Nas bronquites, gripes e resfriados, combate a febre e secreções.

Arruda
"Ruta Graveoleons":  A RUTINA (principio ativo) aumenta a resistência de vasos capilares sanguíneos, 
evita  a  ruptura,  provoca  uma  leve  contração  do  útero,  estimula  as  fibras  musculares.  Indicado 
especialmente nos reumatismos, nevralgias; verminoses e problemas respiratórios, sua inalação abre os 
brônquios. É emenagoga, antiespasmódica e estimulante.

Artemísia
"Artemisia  vulgaris":  Planta  feminina  que tem ação estimulante  sobre  o  útero  e  deve ser  evitada  por 
mulheres grávidas por ser emenagoga. O CHÁ combate problemas de ovários, ciclo menstrual irregular, 
lombrigas e anemia (2 xícaras/dia no máximo).

Assa Peixe
"Bohemeria caudata": Muito eficaz contra a gripe, tosse forte e bronquite, aliviando dores no peito e nas 
costas. Estanca o sangramento.

Avenca
"Adiantum capillus-veneris": Tem ação protetora sobre peles sensíveis e age contra queda de cabelos. 
Combate males respiratórios como bronquite e tosse com catarro.

Banchá
"Thea sinensis": Originária da China, acompanha a cultura há milênios como digestiva de fino paladar, 
diurética e levemente tônica.

Barbatimão
"Stryphnodendron barbatiman": Rica em tanino. Usa-se externamente reduzindo a pó e aplicado sobre 
úlceras,  impinqens  e  hérnias  (20  gramas  cozidas  em  meio  litro  da  água,  em  banhos  e  lavagens); 
Internamente como tônico,  cozinhando a casca para combater hemorragias uterinas,  catarro vaginal  e 
diarreias.

Bardana/folha
"Arctium lappa": Indicada principalmente para a pele e como antibiótico, é ainda diurética, hipoglicemiante, 
anti-inflamatória, bactericida,  depurativa e cicatrizante,  além de agir no couro cabeludo nas dermatites 
descamantes.

Boldo Chileno
"Peomus  boldus":  Poderoso  digestivo  e  hepático,  com  propriedades  tônicas  e  estimulantes,  ativa  a 
secreção salivar, biliar e gástrica em casos de hipoacidez e dispepsias. Muito utilizado em hepatite crônica 
e aguda.

Borragem
“Borago officinalis": Planta medicinal e alimentícia que lembra o cheiro do pepino, por isso se torna uma 
salada  muito  nutritiva.  Possui  vitamina  C,  alcaloides.  É  anti-inflamatória,  expectorante,  adstringente  e 
altamente diurética.  Muito  indicada em casos de inflamações de bexiga e pedras nos rins ou bexiga. 
Auxilia na eliminação de toxinas e melhoria da pele.

Cabelo de Milho
"Zea Mays": Poderoso diurético, regula as funções dos rins e da bexiga removendo areias e pedras. Chá 
dos cabelos  de  milho  baixa  a  pressão e  desintoxica  o  sangue.  Não se recomenda o  uso  em casos 
adiantados de inflamação nos rins ou bexiga.
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Cacto/Mandacaru
"Cactus grandiflorus": Estimulante do coração, similar a "Digitalis", utilizado nas perturbações cardíacas, 
circulatórias, reumatismo e angina peitoral. Não se acumula no organismo.

Cajueiro
"Anacardium occidentale":  É estimulante do organismo, combate o Diabetes e é anti-hemorrágico.  Em 
gargarejos cura inflamações da garganta, aftas. Ameniza irritações vaginais.

Calêndula
"Calendula officinalis": Famoso por ser antialérgica e cicatrizante, ainda cura e diminui a gastrite e a úlcera 
duodenal, pois tem ação antitumoraL O ácido oleanoico suaviza e refresca peles sensíveis e queimadas 
pelo sol. Favorece a regeneração de tecidos danificados e é antisséptico.

Camomila
“Matricaria  chamomilla":  De  origem  egípcia,  tem  propriedades  calmantes,  digestivas  em  casos  de 
inflamações agudas e crônicas da mucosa gastrointestinal, colites, cólicas, é também antialérgico e anti-
inflamatório, podendo reconstituir a flora intestinal.

Cana do Brejo
"Costus spicatus": Excelente diurético, ajuda a eliminar pedras na bexiga, sífilis e inflamações nos rins. 
Ainda combate a arteriosclerose. A raiz em pó serve de cataplasma para hérnias, inchaços e contusões.

Canela
"Cinnarnomum  zeylanicum":  Originária  do  Sri  Lanka,  sudeste  da  Índia,  é  aromático,  estimulante  da 
circulação; do coração e aumenta a pressão. Provoca a contração de músculos e do útero, por isso é 
emenagoga.

Caramboleira
"Averhoacarambola": Ótimo diurético, elimina pedras nos rins e da bexiga, combate febres e ameniza o 
diabetes.

Carapiá
"Dorstênnia arifolia'': Depurativo, estimulante digestivo e age contra anemia. A raiz é empregada ·como 
cataplasma para apressar a cicatrização de ossos fraturados. 

Carvão Vegetal
O carvão vegetal de madeira mole e não resinosa, é utilizado desde o antigo Egito com fins medicinais.  
Por ser altamente absorvente, é empregada na eliminação de toxinas, em casos de envenenamento ou 
intoxicação.  Por sua rapidez na ação era utilizado pelos índios em picadas de cobras e aranhas. Uso 
interno e externo.

Capim Cidrão
"Cymbopogon citratus": Originária da Índia, é sedativa, analgésica e antitérmica, promove uma diminuição 
da atividade motora e aumenta o tempo de sono: Combate o histerismo e outras doenças nervosa.

Cardo Santo
"Cirsium  vulgare":  Tônico  amargo,  adstringente,  diurético,  expectorante  e  antisséptico.  Indicado  em 
problemas gástricos, indigestão, asma e catarro nos brônquios.

Carobinha
"Jacarandá copaia":  Um dos melhores depurativos do sangue, contra sífilis,  doenças de pele, doenças 
reumáticas e amebas intestinais.
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Carqueja
"Baccharis triptera": Exerce ação benéfica sobre o fígado e intestinos, limpa as toxinas do sangue, além de 
ser um ótimo hipoglicemiante. Indicado em casos· de gastrite, má digestão, azia, cálculos biliares e prisão 
de ventre.

Cáscara Sagrada
"Rhamnus purshlana": Forte laxante, que reestabelece o tônus natural do cólon do intestino e normaliza as 
funções do intestino.

Castanha da Índia
"Aesculus  hippocastanum":  Excelente  tônico  circulatório,  isso  é  percebido  15  a  30  minutos  após  sua 
ingestão, amenizante da dor nas pernas e costas. Ativa a circulação, prevenindo acidentes vasculares.

Catuaba
"Erytroxylon catuaba": Afrodisíaco e tonificante, contém um alcaloide semelhante à atropina, que opera 
lentamente dando energia ao organismo. Indicado em casos de fadiga ou impotência sexual.

Cavalinha
"Equisetum arvensis": Anti-inflamatório, adstringente e revitalizante. Indicado no trato de problema genital e 
urinário,  menstruação  excessiva.  Age  nos brônquios,  limpando  secreções  dos pulmões  e  do sangue. 
Repõe o silício perdido no emagrecimento.

Centella Asiática
"Hidrocotile asiática": O bioquímico francês Jules Lépine descobriu que esta planta tem um alcaloide que 
pode rejuvenescer o cérebro, os nervos e as glândulas endócrinas. Os chineses atribuem a ela um valor 
igual ao ginseng. Com propriedades tonificantes ela normaliza a produção de colágeno e liberando células 
adiposas. Por isso é tão indicada para terapias de emagrecimento e da pele.

Chapéu de Couro
"Equinodorus  macrophyllus":  Depurativo  muito  conhecido  nas  terapias  de  pele,  tem  efeito  laxativo  e 
estimulante da bílis. Pela ação nos rins e fígado reduz o ácido úrico e o reumatismo.

Cipó Cabeludo
"Mikania hirsutíssima": Indicado em cólicas menstruais, nefrites, reumatismo e inflamações da bexiga.

Cipó Mil Homens
"Aristolochia brasiliensis": Estimulante dos rins, fígado e baço, ameniza cólicas intestinais e a febre. Tem 
ação emenagoga, por isso não é indicado na gravidez. Cura picadas de cobras, ingerindo e aplicando a 
planta moída sobre o ferimento.

Composto/Bronquite
Combinação das ervas mais indicadas para combater os sintomas da bronquite: Assa Peixe + Bardana + 
Malva + Menta + Tanchagem.

Composto Calmante
Combinação das ervas mais indicadas para combater o nervosismo: Capim Cidrão + Camomila + Melissa 
+ Hipérico + Maracujá.

Composto/Circulação
Combinação das ervas mais indicadas para melhorar a circulação sanguínea: Arnica + Erva de Bicho + 
Ginkgo Biloba + Hamamelis.

Composto/Cólicas Menstruais
Combinação das ervas mais indicadas para amenizar cólicas menstruais: Artemísia + Agoniada + Aroeira 
+ Carapiá + Tília.
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Composto/Colesterol
Combinação das ervas mais indicadas para diminuir o colesterol: Erva de Bugre + Alcachofra + Carobinha 
+ Dente de Leão + Pedra Ume Caá.

Composto Depurativo
Combinação das ervas mais indicadas para limpar o sangue: Alcachofra + Capim Cidrão + Carobinha + 
Porangaba + Sene Indiano.

Composto/Diabetes
Combinação das ervas mais indicadas para combater o diabetes e diminuir a taxa de açúcar no sangue: 
Pata de Vaca + Pedra Ume Caá + Ipê Roxo + Gervão + Graviola + Carqueja.

Composto/Cálculos Renais
Combinação das ervas mais indicadas para combater  os males:  dos rins:  Alcachofra Capim Cidrão + 
Quebra-Pedras + Cabelo de Milho + Cana do Brejo.

Composto Emagrecedor
Combinação das ervas mais indicadas para ajudar no emagrecimento:  Alcachofra + Boldo do Chile  + 
Camomila + Capim Cidrão + Carobinha + Graviola + Sene Indiano + Carqueja + Centella Asiática + Erva 
de Bugre.

Composto Equillbrium
Combinação das ervas mais indicadas para acalmar sem sentir sono: Capim Cidrão + Melissa + Guaraná 
da Amazônia + Hibisco + Ginkgo Biloba + Jasmim.

Composto Energético
Combinação das ervas mais indicadas para combater o estresse e o desgaste físico/mental: Catuaba + 
Guaraná da Amazônia + Pfaffia + Marapuama.

Composto/Estômago
Combinação das ervas mais indicadas para combater dores de estômago e má digestão crônica: Artemísia 
+ Bardana + Camomila + Carqueja + Erva.de São João + Picão + Tansagem.

Composto/Fígado
Combinação das ervas mais indicadas para combater os males do fígado: Espinheira Santa + Carqueja 
Doce + Boldo do Chile + Camomila + Dente de Leão.

Composto/Gripe
Combinação das ervas mais indicadas para combater os sintomas da gripe ou resfriado,  como coriza, 
dores no corpo e baixa energia: Assa Peixe + Alfavaca + Guaco + Erva Cidreira + Guaraná da Amazônia + 
Pariparoba.

Composto/Menopausa
Combinação das ervas indicadas para combater os suores e acalmar o sistema nervoso: Carobinha + 
Calêndula + Milefólio + Melissa + Tília. 

Composto/Problemas de Pele
Combinação das ervas mais indicadas para limpar o sangue e eliminar a acne e a oleosidade da pele:  
Chapéu de Couro + Carobinha + Douradinha + Erva Macaé + Erva de Bugre + Bardana.

Composto Contra Pressão Alta
Combinação das ervas mais indicadas para baixar a pressão e amenizar dores de cabeça: Arnica + Capim 
Cidrão + Erva de Bugre + Passiflora + Milefólio + Pitangueira + Sete Sangrias.
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Composto Contra Reumatismo
Combinação das ervas mais indicadas para combater os sintomas do reumatismo, ácido úrico e dores 
lombares: Alecrim + Chapéu de Couro + Garra do Diabo + Salsaparrilha + Tayuiá.

Composto/Sinusite/Asma
Combinação das ervas contra a sinusite e dificuldade na respiração nos quadros de bronquite asmática: 
Arruda + Eucalipto Aromático + Sálvia.

Confrei
"Symphytum asperrimum": Ótimo cicatrizante, que não convém ingerir, pois contém propriedades tóxicas. 
A INFUSÃO forte deve ser usada em COMPRESSAS, para acabar com irritações e espinhas na pele, 
ajuda na cicatrização de queimaduras e feridas.

Cordão de Frade
"Leonotis nepetaefolia": Ótimo diurético, que ameniza dores de estômago e fortalece convalescentes. Dá 
um bom xarope para tosse e problemas respiratórios.

Cravo da Índia
"Syzygium aromaticum": Excitante e aromático, alivia dor de dente. Facilita a menstruação.

Dente de Leão
"Taraxacum officinalis":  Tônico hepático, diurético e depurativo do sangue, age no fígado e nos rins, é 
indicado para diabéticos. Fortifica os nervos, mas sua ingestão diária não pode ultrapassar três xícaras, 
sem adoçantes.

Douradinha
"Waltherea douradinha":  Diurético eficiente na dificuldade em urinar,  inflamações da bexiga eliminando 
pedras. Contra problemas pulmonares, bronquite e tosse.

Embaúba
"Cecropia palmata": Poderoso diurético, que ameniza a pressão e regula as batidas do coração. Não fazer 
uso contínuo.

Emburana
"Torresea  cearensis":  Broncodilatador  que  provoca  um  relaxamento.  Indicado  nas  manifestações  de 
bronquite, tosse e asma. Ameniza cólicas intestinais e uterinas.

Endro
"Anethum graveolens":  Combate ânsias de vômito,  cura inflamações de garganta. Ameniza flatulência, 
cólicas intestinais e de estômago.

Erva Baleeira/Salicínia
"Cordia verbenácea": Anti-inflamatória, cicatrizante, tem a propriedade de remover hematomas.

Erva Cidreira
"Melissa officinalis": Tranquilizante e sedativa, induz ao sono e permite o controle das emoções. Indicada 
em crises  nervosas,  taquicardia,  histerismo e  depressão.  O mirceno  é  o  responsável  pelo  seu  papel 
analgésico, no alívio de dores e da pressão alta.

Erva de Bicho
"Polygonum  acre":  Tem  efeito  circulatório,  ameniza  hemorragias,  hemorroidas  e  varizes.  Melhora  o 
desempenho cerebral e o raciocínio.

Erva Macaé
"Leunurus sibiricus": Indicada nas doenças de pele e erisipela, combater o colesterol e a pressão alta.
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Erva Santa Maria/Mentruz
"Chenopodium ambrosioides": Cura indigestão, hemorroidas, varizes, facilita a menstruação, a circulação e 
combate doenças nervosas.

Erva de Bugre
"Casearia  sylvestris":  Emagrecedor,  diurético,  anticolesterol,  diminui  inchaço  das  pernas,  estimula  a 
circulação e o coração. Útil em doenças de pele, mordidas de cobras e aranhas.

Erva de São João
"Agerathum  conyzoides":  Antifebril,  muito  eficiente  contra  dores  de  estômago,  cólicas  e  gases.  Não 
confundir com "Herb San John"(Hipérico).

Erva Doce
"Pimpinella anisum": Calmante, combate insônia, náuseas, cólicas e vômitos. Reestabelece a menstruação 
e aumenta o leite materno.

Espinheira Santa
"Maytenus  ilicifolia":  Seu  uso  é  indicado  no  tratamento  de  várias  doenças  do  aparelho  digestivo, 
especialmente úlceras. Atua ainda sobre as fermentações anormais do intestino, normalizando as funções 
gastrointestinais, é ainda antisséptica e cicatrizante. No final da década de 80, a Central de Medicamentos 
(Ceme) divulgou um estudo oficial em que comprova as propriedades terapêuticas desta erva.

Eucalipto Aromático
"Eucaliptus  globulos":  Poderoso  antisséptico,  é  indicado  para  uso  em  inalações,  para  problemas 
pulmonares, bronquite, asma, inflamações da garganta.

Fáfia/Ginseng Brasileiro
“Pfaffia  Paniculata”:  Tem  uma  longa  lista  de  indicações  medicinais.  É  tida  como  rejuvenescedora, 
revitalizante e inibidora do crescimento das células  cancerígenas.  Afirma-se que ativa a circulação do 
sangue.  Tida ainda como estimulante das funções sexuais  e como agente de combate ao stress, tem 
grande sucesso no Japão. Há quinze anos vem sendo alvo de extração predatória. A reposição é difícil,  
pois o princípio ativo é encontrado unicamente na raiz. Estima-se que o período entre coletas deva ser de, 
aproximadamente, cinco anos. É o tempo necessário ao amadurecimento da planta e ao desenvolvimento 
de seu princípio ativo.

Feno-grego
"Trigonella foenum-graecum": Semente altamente nutritiva, que estimula o apetite, engorda. Indicado nas 
fraquezas típicas de gripes, anemia ou convalescência. Melhora a pele e evita rugas.

Fucus (Alga)
"Fucus vesiculosos": Indicado para casos de hipotireoidismo, obesidade e disfunções da tireoide com baixa 
taxa de iodo. Contra indicado em casos de hipertireoidismo, problemas cardíacos, gravidez e lactação.

Garra do Diabo
"Harpagophytum  procurnbens":  Anti-inflamatório  de  origem  africana.  Nasce  apenas  nos  desertos,  é 
indicada contra reumatismo, diabetes, arteriosclerose (melhora a flexibilidade das artérias) e doenças do 
fígado.

Genciana
"Gentiana  lutea":  Estimulante  digestivo,  depurativa,  indicada  na  falta  de  apetite,  anorexia,  problemas 
gastrointestinais. É contra indicado em casos de úlcera gástrica.

Gengibre
"Zingiber  officinalis":  Estimulante  gastrointestinal;  é  ainda  um  bom  anti-  inflamatório  que  apresenta 
resultados contra o reumatismo e artrites.
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Gervão
"Verbena bonariensis": Indicada nas dores do fígado e do estômago, febres, prisão de ventre, diurético e 
emenagogo.

Ginkgo Biloba
Árvore considerada um fóssil vivo, ancestral do carvalho, é mencionada nos escritos chineses de 2800 
anos a.C. e considerada sagrada no Oriente. Tem ação preventiva e curativa na oxidação das células e no 
envelhecimento.  Estimulante  da circulação,  diminui  a  hiperagregação  plaquetária,  evitando  tromboses. 
Indicado ainda contra micro varizes, artrite e cansaço nas pernas.

Ginseng Coreano
"Panax  ginseng":  Estimulante,  pode  elevar  a  pressão  arterial.  Portanto,  não  é  recomendada  para 
hipertensos. Dose máxima, duas colheres pequenas ao dia.

Guaco
"Mikania glomerata": Dissolve catarro dos brônquios, expele secreções típicas de resfriados e bronquite, 
amenizando inflamações de garganta.

Guaçatonga
"Casearia sylvestris": Emagrecedor, diminui o colesterol, o cansaço das pernas. Estimulante da circulação, 
usada em doenças de pele, picadas de cobras e aranhas.

Guaraná
"Paullinia  cupana":  Os índios  Maués  a chamam de Paullinia  cupana,  da Amazônia,  um extraordinário 
estimulante,  que  dá  energia  física  ao  organismo.  Contém  muita  cafeína.  Indicado  para  casos  de 
esgotamento físico, atividades intelectuais, e é afrodisíaco.

Guiné
"Petiveria tetrandra": Indicada para dor de cabeça, enxaqueca, falta de memória e problemas nervosos. 
Eficaz antídoto ao veneno de cobra e abortivo.

Graviola
"Anona muricata":  O chá das folhas é um ótimo emagrecedor, diminui o colesterol  e baixa a pressão. 
Poderoso hipoglicemiante muito indicado em diabete. Ainda é analgésico em nevralgias e reumatismo.

Hamamelis
"Hamamelis virginica": Contendo essencialmente tanino, tem ação adstringente e vasoconstritora, diminui 
as secreções e ativa a circulação. Muito utilizada como xampu, pois ativa a circulação da pele e evita 
queda de cabelos.

Hera
"Glechoma  hederácea":  Planta  trepadeira,  comum  em  muros,  contém  importantes  propriedades 
terapêuticas. Contém sementes tóxicas, suas folhas são analgésicas, vasodilatadora, descongestionante. 
A Hederosaponina C tem efeito inibidor de fungos, com ação antibiótica. Por conter muito iodo é contra 
indicado em casos de hipertireoidismo.

Hibisco
"Hibiscus  sabdarifa":  Flor  avermelhada,  com  sabor  semelhante  ao  morango,  tem  efeito  laxante  sem 
cólicas, melhora a digestão, aumenta a diurese e acalma os nervos.

Hipérico
"Hipeycum perfloratum": Famoso calmante e antidepressivo, também é anti-inflamatório e cicatrizante. É a 
hipericina a responsável pela ação calmante, que também age na insuficiência hepática, má digestão, gota 
e reumatismo.
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Hortelã Japonesa
"Mentha arvensis" Calmante, antisséptico e descongestionante. Elimina gases e é sedativo do estômago 
(faz  cessar  os  vômitos).  A  TINTURA alivia  enxaquecas  e  irritações da pele,  em aplicações  locais.  A 
INFUSÃO feita com 20 grs. para meio litro de água, em forma de INALAÇÃO, descongestiona as vias 
respiratórias.

Ipecacuanha (Papaconha)
"Cephaelis ipecacuanha": Raiz do nordeste indicada contra a bronquite e tosse com catarro.

Ipê Roxo
"Tabebuia  impetiginosa":  Antibiótico  natural,  ficou  famoso  por  suas  propriedades  analgésicas  e 
anticoagulante é ainda indicado em casos de bronquite; asma e arteriosclerose. O Ipê-Roxo é tido como 
um poderoso auxiliar no combate a determinados tipos de tumores cancerígenos. É usado também como 
analgésico e como auxiliar no tratamento de doenças estomacais e da pele. No passado, foi largamente 
utilizado no tratamento da sífilis. A árvore do Ipê-roxo é alta e tem como característica as flores tubulares 
arroxeadas. A substância com propriedades terapêuticas é encontrada na casca.

Jaborandi
"Pilocarpus jaborandi”: Tem como princípio ativo.o alcaloide Pilocarpina, que age nas glândulas salivares 
e sudoríferas. Estimula as secreções gástricas, por isso é um ótimo digestivo. Tem efeito semelhante ao 
da Espinheira Santa. É encontrado em uma região de solo e clima bem característicos. Seu princípio ativo 
já  é  largamente  usado  pela  indústria  de  medicamentos  no  tratamento  do  glaucoma.  Era  utilizado  no 
passado para aguçar o faro de cães de caça. Também indicado no tratamento de doenças do aparelho 
respiratório. Vários xampus trazem o Jaborandi em sua fórmula, tido como um poderoso aliado na luta 
contra a queda de cabelo. Há anos, a planta vem sendo extraída em grandes quantidades para uso de 
laboratórios  estrangeiros.  Não existem planos  para reposição  dos exemplares  retirados  da região.  As 
poucas áreas de cultivo regular são controladas por laboratórios estrangeiros.

Jambolão
"Syzygium jambolanium": Adstringente e poderoso hipoglicemiante indicado em diabetes, pois ameniza a 
formação de fermentos sacarificantes.

Jasmim
"Gardenia jasminoides": Diurético e estimulante indicado como xarope contra tosse e gripe. Ótimo colírio 
contra inflamações dos olhos.

Jatobá
"Hymenaea courabril": Fortificante usado contra doenças pulmonares. Cura cistite (não infecciosa).

Juá
"Solanum viarum": A casca é utilizada como dentifrício, os frutos são calmantes dos nervos e da azia. A 
raiz é diurética, ajuda a emagrecer, melhora as funções do fígado e bexiga.

Jurubeba
"Solanum paniculatum":  Estimulante  das funções digestivas,  do fígado e baço.  Indicado em casos de 
insuficiência hepática e prisão de ventre.

Laranjeira
"Citrus aurantium": Ótimo contra gripes e resfriados, pois é depurativo e sudorífico, tem vitaminas e sais 
minerais.

Louro
"Laurus nobilis": Santo remédio contra má digestão e ressaca alcoólica, doenças de fígado e estômago.
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Losna
"Artemisia absinthum": Amargo estimulante gástrico, aumenta o apetite e é afrodisíaco. Mas em doses 
altas pode se tornar um psicoestimulante. Indicado contra doenças nervosas e falta de apetite.

Lúpulo/Flor
"Humulus lupulus": A lupulina, um pó dourado que cobre as flores, é um poderoso sedativo e hipnótico,  
indicado em casos de insônia; É ainda digestiva e antibiótica.

Macela/Flor
"Achyzocline satureoides": Planta aromática com inflorescências usadas em travesseiros com finalidades 
calmantes. Em chá é indicado para problemas digestivos, azia e para acalmar cólicas abdominais.

Malva
"Malva  sylvestris":  Hortaliça  muito  indicada  para  problemas  respiratórios  favorece  a  cicatrização  e 
processos gastrointestinais, com benefícios à pele.

Mamica de Cadela
"Zanthoxylon rhoifolium": Indicado contra problemas de pele, contra picadas de insetos e cobras.

Manjericão
"Ocimum basilicum": Digestivo que elimina gases.

Maracujá
"Passiflora alata": A Passiflora tem ação tranquilizante, antiespasmódica e diurética. Indicada em dores de 
cabeça de origem nervosa, ansiedade, perturbações nervosas. Contra-indicado em pressão baixa.

Marapuama
"Ptychopetalum olacoides": De origem amazônica é afrodisíaco. Seu alcaloide, tem ação estimulante do 
sistema nervoso central,  é  antidepressivo  e é indicada em casos de esgotamento físico e impotência 
sexual.

Mastruço
"Lepidium sativum": Depurativo muito empregado em doenças pulmonárias, como pneumonia, bronquite e 
raquitismo. Tira hematomas e cura feridas.

Mil Folhas/Novalgina
"Aquilea millefolium": Uma das ervas mais importantes e poderosas da farmacopeia. O chá é bom para 
baixar febre, aliviar dores, reumatismo, varizes, insônia, pressão alta, má circulação, males do estômago e 
fígado.  A  infusão  forte  transformada  em  cubos  de  gelo,  deve  ser  aplicado  sobre  hemorroidas.  Em 
temperatura morna em banhos de assento contra problemas ginecológicos.

Morangueira
"Fraqaria  vesca":  Contra inflamações  dos rins  e bexiga,  desobstruindo os  rins,  liberando  a  urina.  Em 
consequência ameniza a gota, o ácido úrico e reumatismo.

Mulungu
"Erytrina verna": Calmante poderoso, analgésico e muito usado em manipulação, contra pressão alta.

Nogueira
"Juglans regia": O chá das folhas limpa e fortalece o sangue, as nozes são ótimo alimento para os nervos, 
cérebro  e  crescimento.  Embeber  os  cabelos  em infusão  das  cascas  das  nozes  escurece  os  cabelos 
brancos.

Noz-Moscada
"Myristica fragans": Digestiva e antirreumática, muito utilizada contra pressão alta.
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Oliveira
"Olea europaea”: Estimulante do apetite, o chá das azeitonas também é usado para subir a pressão, dilata 
as veias, desinflama a boca e garganta.

Palma Christy
"Ricinus comunis": Famoso laxante de onde se origina o óleo de rícino.

Parietária
"Parietária officinalis": Muito usada em males dos rins, inflamações da bexiga, dissolve cálculos e alivia 
dores.

Pariparoba/Jaguarandi
"Piper umbellatum": Polivalente, age contra resfriados e asma e também contra os males do fígado e baço, 
aliviando azia, úlceras e hemorroidas. Mastigar a raiz alivia dor de dente.

Pata de Vaca
"Bauhinia forficata": Poderoso hipoglicemiante, indicado em diabetes e elefantíase, com muito sucesso.

Pau Pra Tudo
"Cinamodendron axilare": Afrodisíaco, muito indicado contra diabetes.

Pau Tenente
"Quassia amara": Indicado em males do estômago e diabetes, baixa a taxa de açúcar no sangue, também 
age contra a malária e febre amarela. Lavar a cabeça com o chá elimina piolhos.

Pedra Ume Caá
"Myrcia sphaerocarpa": De origem amazônica, goza da fama de Insulina vegetal, empregada no tratamento 
do diabetes baixando a taxa de açúcar e colesterol.

Picão Branco
"Galinsoga parviflora": Digestivo muito usado em dores de estômago, males do fígado, icterícia e outras 
infecções do aparelho digestivo. 

Picão Preto
"Bidens pilosa": Digestivo que também ajuda remover pedras na vesícula e rins, dores de barriga. Ameniza 
o diabetes.

Pitangueira
"Stenocalys  michelli":  Muito  utilizada  contra  diarreia  em  crianças,  bronquite,  febre  e  ainda  abaixa  a 
pressão. É calmante infantil e bom para os nervos.

Poejo
"Mentha pylegium": Bom para gripes e resfriados, mas seu limite de consumo é de duas xícaras ao dia. 

Porangaba
"Cordia salicifolia": Poderoso emagrecedor que diminui o colesterol. Não confundir com a Erva de Bugre.

Pulmonária
"Pulmonaria  officinalis":  Como  diz  seu  nome  é  indicado  nas  doenças  do  pulmão,  é  um  eficiente 
expectorante, misturado com mel de abelhas. Facilita a respiração. Indicado a pessoas que trabalham com 
pó.

Quebra-Pedra
"Phylantus  niruri":  Famoso  por  sua  ação  diurética,  é  ainda  hipoglicemiante,  antibactericida  e 
anticancerígena,  age  principalmente  no  fígado.  Obteve  sucesso  em  testes  contra  a  hepatite  tipo  B. 
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Dissolve cálculos renais, promove a desobstrução da uretra e a eliminação do ácido úrico. Contra indicado 
na gravidez.

Quina-Quina
"Chincona sp": De origem andina esta árvore possui raízes e cascas contendo o quinino, um alcaloide que 
permite agir como antisséptico, adstringente. Indicada para gripe, febre, em casos de malária e anemias. 

Romã/Cascas
"Punica granathum": Adstringente, contra inflamações de garganta, amiqdala e cólicas. Elimina vermes e 
lombrigas.

Sabugueiro
"Sambucus nigra":  Poderoso sudorífero nos processos gripais,  resfriados,  tosse,  sarampo e caxumba. 
Elimina o ácido úrico, cálculos renais e toxinas do sangue.

Sálvia
"Salvia officinalis'': Erva hipoglicemiante, que não é tão amarga como outras e ainda tem ação antisséptica, 
adstringente e estimulante.  Usada como desodorante, tem a capacidade de fechar os poros e reter a 
sudorese. É contra indicado em gravidez e lactação.

Salssaparilha
"Srnilax  salsaparrilha”:  Depurativo  do  sangue,  combate  a  gota,  ácido  úrico  e  reumatismo.  Diminui  a 
dificuldade em urinar, elimina pedras nos rins e bexiga.

Sassafrás
"Ocotea preciosa": Elimina dores ósseas. Ajuda a eliminar intoxicação por metais.

Sene Indiano
"Cassia augustifolia":  Um bom laxante,  mas não usar continuamente.  Indicado em casos de prisão de 
ventre, tomar no máximo uma xícara por dia e no máximo dez dias seguidos. Usar infuso no máximo 2 
gramas por xícara de água. CONTRA INDICADO A GESTANTES E LACTANTES.

Sete Sangrias
"Cuphea  ingrata":  Tem  efeito  sedativo  do  sistema  nervoso  central.  É  indicado  no  tratamento  da 
arteriosclerose, hipertensão e palpitações no coração. Não é aconselhado uso para crianças.

Stévia
"Stevia rebaudiana": Um doce presente da Natureza, que analisado em laboratório mostrou ser 300 vezes 
mais doce que açúcar de cana. Não tem calorias e ainda é diurética. Muito indicada aos diabéticos.

Sucupira
"Dilotropis  incexis":  Semente  depurativa,  oleosa,  contra  manchas  de  pele,  eczemas,  ferida  na  pele. 
Antirreumática e anti–hemorrágica.

Taiuiá
"Cayaponia tayuya": Depurativo poderoso, desintoxica o sangue. Tem ação laxativa e desobstrui o fígado.

Tanchagem
 "Plantago major": Uma das plantas de maior valor medicinal e veterinário. Age como bactericida sobre as 
vias respiratórias em casos de inflamações, destruindo micro-organismos e limpando secreções. Indicada 
também em  casos de diarreias e hemorragias pós-parto. Usar infusão de 30 gramas para cada litro de 
água.
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Tília
"Tilia  cordata":  Árvore  sagrada  das  antigas  civilizações  germânicas.  Sudorífica,  descongestionante  e 
relaxante  é  indicada  em  casos  de  febres,  resfriados  e  dores  estomacais.  Alivia  a  dor  de  cabeça, 
enxaqueca e tensões nervosas. Usar 10 gramas para cada litro de água.

Unha de Gato
"Acacia plumosa": Famoso antirreumático, ameniza dores nas costas e nas pernas. Também usada contra 
doenças venéreas.

Urtiga
"Urtica dioica":  Utilizada no passado na indústria têxtil,  foi descoberta como medicamento no início do 
século XX. De ação vasoconstritora e depurativa, a urtiga é revitalizante, hipoglicemiante e tônico capilar. 
Melhora a circulação sanguínea. Pode provocar irritações na pele ao contato. Não utilizar as sementes.

Uva Ursi
"Arctostaphylos  uva ursi":  Devido à hidroquinona que tem propriedades antibacterianas,  antisséptica e 
antibiótica  é  indicada  em casos de  inflamações  renais  e  diarreias.  A hidroquinona  dá  uma coloração 
marrom esverdeada na urina. Não se recomenda usar na gravidez ou lactação.

Valeriana
"Valeriana officinalis": Poderoso calmante, tem ação antiespasmódica e anestésico. Depressora do SNC, 
atenua a irritabilidade nervosa, a ansiedade e a cefaleia de origem nervosa. Externamente é indicado na 
cicatrização de feridas.

Velame do Campo
"Croton  campestris":  Um  dos  melhores  depurativos  do  sangue,  combate  doenças  nos  ossos  e  o 
reumatismo.

Verbasco
"Verbascum  thapsus":  Combate  doenças  dos  pulmões,  ótimo  expectorante,  nas  tosses  com  catarro, 
bronquite e asma. É cicatrizante tópico.

Verbena
"Verbena officinalis": Indicado contra doenças do fígado e do estômago.

Zedoária
"Curcuma zedoaria": Poderoso depurativo do sangue, ativa a circulação provocando a dilatação dos vasos 
sanguíneos. Ótimo digestivo normaliza as funções do fígado, estômago e duodeno. Elimina o mau hálito e 
limpa as vias respiratórias em casos de inflamações da garganta. 

Zimbro
"Juniperus communis": As bagas contêm glicose e o efeito de aumentar a filtragem dos rins, é um ótimo 
depurativo eliminando líquido do organismo, inclusive o excesso de ácido úrico, aumentando a quantidade 
de urina. A infusão de 15 gramas de bagas para meio litro de água, tomar até 3 xícaras ao dia. Não utilizar  
durante a gravidez e a nefrite manifestada.

TRATAMENTOS

Água no joelho
Uma cataplasma de argila, carvão, suco de cenoura e mel. Pôr no local e deixar no máximo 1 hora.  
Fazer uma vez ao dia, durante vários dias seguidos.
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Alcoolismo
Amassar uma cabeça de alho e pôr em 100 ml de álcool de cereais. Deixar 18 dias em descanso e 
usar 25 gotas em um pouco de água 3 vezes ao dia. Tomar também levedo de cerveja, 5 comprimidos 
de manhã e 5 à noite.

Amidalite
Beber  o chá de tanchagem durante  o dia.  Pode-se também beber  o  suco da  tanchagem e fazer 
cataplasma  no  pescoço  usando  o  chá  da  tansagem  frio  e  sem  açúcar,  misturado  com  argila  e 
aplicando, externamente, no pescoço, deixa no máximo 1 hora, deixando isso 1 vez ao dia.

Anemia
Não usar vinagre. Beber durante o dia suco de beterraba com melado de cana várias vezes ao dia. 
Beba, também, suco de agrião com melado de cana. O suco de agrião deve ser bebido ½ hora antes 
das refeições.

Obs.: Não comer fígado.

Azia
Beber o suco de batatinha de manhã, ou quando sentir necessidade. O alívio é imediato

Baço (dor no baço)
Usar diariamente chá de dente-de-leão e chá de saião. Não é necessário misturar. Use alguns dias o 
dente-de-leão e em outros dias o saião.

Bócio ou tireoide
Fazer cataplasma de argila com suco de cenoura e aplicar no pescoço. Se houve um nódulo, caroço 
ou tumor, usar argila e suco de gengibre. Usar na alimentação sal marinho, agrião.

Bronquite alérgica
Não usar leite de vaca e seus derivados. Descasque 1 abacaxi, pique-o em pedacinhos, pôr em uma 
panela com 1 litro de água, ferver bem e desligar o fogo. Coloque 3 copos de mel, misture bem e deixe  
esfriar. Beber 3 a 4 xícaras por dia. Na hora de beber, pingar uma gota de óleo copaíba.

Bronquite crônica
Picar um coração de banana nanica, pôr em um pirex e misturar 1kg de açúcar mascavo. Colocar no  
forno por alguns minutos e deixar esfriar. Beber várias vezes ao dia com colher de sopa.

Bursite
Usar o cloreto de magnésio. Uma colher de chá em um pouco de água. Misturar bem e beber. Em 
seguida beber um copo de água pura. Fazer isso uma vez ao dia. No local pode-se passar ou fazer 
massagens com uma mistura de ½ litro de álcool de cereais com 2 caroços de abacate ralados. O 
ideal é esperar esta solução de álcool e abacate por 18 dias. Geralmente só o cloreto de magnésio  
resolve o problema.

Calmante
Um dos melhores é o chá da raiz do mamão. Ferver 1 copo de água com um pedacinho da raiz e  
beber frio e sem açúcar na parte da manhã. Se não encontrar raiz de mamão, usar a planta chamada 
mulungu. Também é ótima. 

Câncer de intestino
Usar o chá de, guassatonga, couve-flor e brócolis. E usar repolho.

Caroço no seio
Pôr no local cataplasma de argila e suco de gengibre, aplicar no local no máximo por 1 hora. Usar 
também o cloreto de magnésio.
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Coração, arritmia
Usar chá de alecrim 2 a 3 xícaras ao dia. Se não houver o alecrim, aplicar no peito argila e suco de  
cebola. Fazer a cataplasma deixando por 1 hora.

Catarata
Pingar nos olhos 1 gota de mel de jataí 3 vezes ao dia.

Derrame cerebral
Usar lecitina de soja granulada 3 vezes ao dia e fazer a cura do limão. Use alho em jejum (sem cortar  
ou mastigar), bem como o chá da folha da cana.

Diabetes
Em jejum, beber com água 3 a 4 dentes de alho, grãos pequenos e inteiros, durante o dia beber em 
qualquer horário ½ copo de suco de vagem crua. Usar lecitina de soja granulada, 3 colheres de sopa  
em qualquer  horário  e  levedo de cerveja  (5 comprimidos de manhã e 5  à noite),  usar  também o 
gérmen de trigo.

Dormência nas mãos ou pés
Ferver carqueja e pôr os pés ou as mãos nesta água quente. Em seguida pôr as mãos ou pés em  
água em temperatura ambiente. Repetir várias vezes. Usar também alho em jejum, beber com água 3 
a 4 dentes inteiros e lecitina de soja granulada, 3 colheres ao dia.

Engordar
Beber chá de alfafa, 3 copos durante o dia e levedo de cerveja após as refeições.

Enxaqueca
Ferver mostarda e pôr os pés dentro da bacia. Enquanto os pés estão no chá quente, por na testa uma 
toalha molhada em água fria.

Epilepsia
Não usar carnes ou açúcar branco na alimentação. Usar diariamente 1 copo de chá de raiz de mamão. 
Usar também 2 copos de chá de raiz de anil. Fazer também banhos de assento, massageando o baixo 
ventre.

Gastrite
Beber durante o dia pelo menos 1 litro de chá de espinheira santa e camomila.

Glaucoma
Usar alho em jejum, beber água com 3 a 4 dentes de alho inteiros e pôr nos olhos uma cataplasma de 
batatinha ralada.

Gripes fortes
Beber o chá de alho com gengibre.

Hemorragia
30 sementes de sucupira trituradas em 1 litro de álcool de cereais. Pôr em uma garrafa de vidro com 
rolha. Enterrar por 19 dias. Tomar um cálice pela manhã e pela tarde.

Hepatite
Beber e fazer banhos de assento com o chá de picão. Ficar em repouso. Usar uma alimentação sem 
gorduras e açucares. Usar também o chá de dente de leão.

Inchaço nas pernas
Beber chá de cavalinha. O chá da casca da melancia também é ótimo.
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Infecção intestinal
Pôr uma colher de sopa de carvão em pó em 1 copo de água e beber 3 vezes ao dia. Ferver 10 
quiabos em pedaços, em um litro de água e beber esse chá.

Insônia
Antes de deitar, beber 1 copo de suco de chuchu cru, lavar bem com casca, e passar na centrífuga.

Labirintite
Beber chá de cavalinha e chá da casca da melancia. Vitamina A: usar produtos amarelos etc. vitamina 
B;  levedo  de  cerveja.  Vitamina  C:  frutas  cítricas  como  limão,  laranja  etc.  Vitamina  D:  tomar  sol  
diariamente. Evitar produtos refinados, principalmente refinados, use sempre sal integral.

Má circulação ou varizes. Idem Dormência nas mãos e nos pés.

Mal de Parkinson
De manhã e à noite beber com água 5 levedos de cerveja. Durante o dia tomar 3 colheres de lecitina 
de soja granulada. Não usar (café, chá mate ou chá preto, refrigerantes ou guaraná em pó.).

Memória
Lecitina de soja granulada, 3 colheres de sopa diariamente em qualquer horário.

Menisco
Aplicar no joelho uma cataplasma de argila, carvão, suco de cenoura e mel.

Micose nos pés
Amassar casca de banana e aplicar no local. Amarrar um pano e passar a noite. De manhã lavar. E à  
noite fazer outra vez.

Miomas
Ferver uma colher de sopa de barbatimão em pó em um copo de água.  Coar e pôr 30 gotas de 
própolis. Fazer uma ducha vaginal 1 vez ao dia. Não ferver o barbatimão em vasilhas de alumínio, aço 
inox ou ferro. Use sempre vasilhas de vidro, louça ou esmaltada.

Nervo ciático
Usar cloreto magnésio.

Obesidade
Pôr no liquidificador 1 copo de suco de laranja, um pedaço de berinjela, pode ser ⅓ de uma berinjela  
média e 2 a 3 colheres de lecitina de soja granulada. Beber este suco de manhã em jejum durante  
vários dias.

Obesidade excessiva
Usar o suco de laranja, berinjela e lecitina. Após 15 a 20 dias, usar lecitina de soja granulada, várias  
colheres de sopa por dia e beber o chá da folha da cana.

Óleo de massagem
Para contusão e dores - pôr 2 sementes de abacate raladas em ½ litro de álcool de cereais. Deixe em 
maceração por 18 dias. Fazer massagens no local com esse líquido.

Osteoporose
Beber um copo de leite de vaca, e em seguida ½ copo de suco de limão 1 vez ao dia. Repetir o  
processo vários dias seguidos.

Ouvido
Início de surdez, dores ou zumbido – misturar ½ copo de suco de arruda e ½ de suco de cebola.  
Pingar no ouvido 1 vez ao dia.
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Dor de ouvido – pingar 1 gota do sumo da cebola em cada ouvido e tapar com algodão.

Pedras na vesícula
Após as refeições beber ½ copo de chá de orégano. Após 1 semana usando o orégano, beber durante 
o dia ½ copo de suco de rabanete. Pode ser usado também em jejum uma colher de óleo de oliva com  
algumas gotas de suco de losna.

Pressão alta
Beber um copo de água e engolir 3 a 4 dentes de alho, dentes pequenos sem cortar ou mastigar. 
Durante o dia beber o chá da folha da cana. Não usar o sal refinado.

Próstata
Beber chá das folhas de caqui. Fazer banho de assento 1 vez por dia com o chá da folha de caqui. 
Usar óleo de gérmen de trigo, cerca de 3 cápsulas por dia.

Usar alimentos que contenha zinco ou comprar em farmácia complexos alimentares à base de zinco. 
Não comer carne nem queijos amarelos ou defumados.

Tosse seca
Beber ½ copo de água morna com uma colher de mel 3 vezes ao dia.

Reumatismo
Usar o chá da casca de jiló, chá de urtiga vermelha, lecitina de soja granulada, 3 colheres por dia e  
não usar carne na alimentação. Fazer uma cura de limão de 1 15 e de 15 a 1 limão.

30 sementes de sucupira trituradas em 1 litro de álcool de cereais. Pôr em uma garrafa de vidro com 
rolha. Enterrar por 19 dias. Tomar um cálice pela manhã e pela tarde.

Rins cálculos renais
Beber chá de cavalinha o dia todo. Chá de quebra pedra também é ótimo. Pode-se ferver os dois 
juntos. Não usar frutas e verduras na mesma refeição (ex; alface e tomate).

Sangue na urina
Beber chá de cavalinha.

Sinusite
Fazer uma mistura de argila e suco de cenoura e aplicar no rosto. Repetir isto várias vezes seguidas.

Tendinite
100 ml de álcool de cereais e 30 g de alho. Amassar o alho sem a pele, misturar no álcool e deixar por  
18 dias. Usar com água, 30 gotas, 3 vezes ao dia. No local da dor passar o óleo de massagem feito 
com ½ litro de álcool de cereais e 2 sementes de abacate raladas.

Úlceras de estomago ou duodeno
Beber durante o dia ½ copo de suco de quiabo cru.

Úlceras varicosas
Lavar as feridas com o chá de alecrim de jardim. Logo após aplicar no local a casca de banana nanica 
amassada.

Em alguns casos, ao fazer o tratamento do diabetes a ferida cicatriza sozinha.

Varizes
Ferver a carqueja e pôr a água quente em 1 balde. Pôr água quente em 1 balde e fazer banhos  
alternados nos pés e nas pernas. Primeiro pôr os pés na água quente e depois na água fria. Depois 
dos banhos pôr casca de banana amassada sobre as varizes e amarrar um pano e deixar durante a  
noite.
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Vermes intestinais
Durante 10 dias, beber água com o pó de semente de limão torrada e triturada. Outros 10 dias, usar o 
pó da semente de abacate e outros 10 dias, 2 a 3 gotas de leite de mamão verde em 1 copo de água.

Vício do cigarro
Ferve em uma latinha, ½ copo de água e um pedacinho de fumo de corda. Coar e pingar 30 gotas de  
própolis.  Esse líquido  dura  cerca  de  15  dias  sem estragar.  Para  usar,  1  colher  de  sopa,  fazer  o 
gargarejo e beber. Só 1 vez é necessário. Passar o suco de arruda nos dedos e no bigode, pois o  
cheiro da arruda não deixa sentir o cheiro da nicotina.
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Geoterapia

Se observarmos os  animais,  que  são  guiados  unicamente  pelo  instinto,  percebemos  que  eles 
afastam as folhas e ramagens para escolherem o lugar onde vão dormir, entrando em contato imediato 
com a terra.

Dormir  despido sobre a terra faz conciliar  o sono até para pessoas que estão há muito tempo 
privadas dele. O mal-estar das primeiras noites pode impedir um sono contínuo, no entanto, levantar-se-ão 
pela manhã frescos, alegres e vigorosos. Podem escolher um bom lugar com grama. E se não for possível 
diretamente sobre a terra, estende-se um lençol fino; poroso, ou uma esteira de junco. Isso é indicado 
especialmente nas doenças febris e também às pessoas sujeitas a quadros convulsivos.

Em muitas formas de medicina rústica a lama é usada não só sobre feridas abertas, mas também 
para curar lesões internas, inflamações e dores.

Como ciência do uso da terra,  a geoterapia é sem dúvida uma das mais importantes técnicas 
terapêuticas da medicina natural. Está presente nos mais antigos tratados de cura popular e constitui uma 
técnica bastante difundida entre curandeiros e médicos famosos.

Hipócrates (c.  460-c. 377.a.C.),  médico grego considerado o "Pai da Medicina",  frequentemente 
utilizava a argila em seus tratamentos e ensinava seus discípulos como usá-Ia de maneira adequada. 
Encontramos essa prática mencionada na obra de médicos célebres como Avicena (980-1037), Avorrois 
(1126-98) e Galeno (c. 131-c. 201'), além de cientistas e filósofos como Plínio (c.23-79 d.C.), Aristóteles  
(384-322 a.C.) e, mais recentemente, o Mahatma Gandhi, grande admirador dos efeitos curativos da terra. 
Hoje raramente encontramos uma clínica naturalista que não utilize a argila, sozinha ou associada a outros 
elementos.

USOS E COSTUMES ANTIGOS

Os antigos egípcios utilizavam a argila como um dos componentes no embalsamento das múmias e 
para a preservação de alimentos de origem animal.  Na América,  alguns grupos indígenas tinham por 
tradição "enterrar" seus doentes, que eram colocados de corpo inteiro, na posição vertical, dentro de um 
buraco cavado na terra. Apenas a cabeça era deixada para o lado de fora, e o doente permanecia assim, 
em contato com a terra, durante muitas horas. Esse tipo de tratamento era aplicado em doentes terminais,  
à beira da morte.

49



Durante os ataques que sofreram dos Estados Unidos, os vietnamitas e os coreanos empregaram o 
banho de argila para tratar queimaduras sérias, inclusive as provocadas por naplam. Ainda hoje no Japão 
a argila é utilizada para conservar, às vezes por vários anos, ovos e alimentos de procedência animal.

O HOMEM E A TERRA

Universalmente,  a  terra  é  a  matriz  que  concebe  as  fontes,  os  minerais,  os  metais.  Da  terra 
retiramos o nosso alimento, a nossa água, dela depende a nossa vida. Nada mais natural, então, do que 
utilizá-Ia como remédio: Em filmes documentários, frequentemente observamos cenas em que animais 
selvagens se untam de lama ou permanecem muito tempo mergulhados no lodo úmido. Mesmo o nosso 
cão  doméstico  não  dispensa  seus  "banhos  de  lama"  sempre  que  tem oportunidade.  Por  instinto,  os 
animais percebem que a argila  possui  de manter seus corpos mais sadios e de livrá-Ios de energias 
malsãs. A saúde e o bem-estar só podem existir quando o homem vive em harmonia com a terra em que 
habita  o  que  equivale  dizer  que  ele  deve  estar  sempre  em harmonia  com as leis  da  natureza.  Não 
podemos esquecer que a terra possui tudo o que necessitamos: sua utilização como medicamentos é a 
mais natural das medicinas. Existem vários fatores que explicam o poder curativo da terra.

Antes de qualquer coisa, a existência de uma determinada composição química e geológica que, 
logicamente, varia muito de um lugar para o outro. Todas as terras e argilas, no entanto, possuem três 
componentes  geológicos  fundamentais:  o  quartzo,  o  feldspato  e  a  mica,  em  quantidades  diferentes 
segundo o terreno. Mas, o que mais oscila em terrenos em quantidade são os componentes químicos: a 
sílica, o magnésio e o titânio são os mais comumente encontrados. A composição química e geológica da 
argila,  porém,  não basta  para explicar  suas qualidades  curativas.  Existe  um outro  motivo  muito mais 
importante para que a terra constitua um agente terapêutico: a energia que ela contém.

A aplicação de argila, combate "febres internas" e inflamações. Em máscaras faciais é empregada 
na limpeza profunda da pele agindo como um dos melhores cosméticos naturais.

Inúmeros pesquisadores da ciência médica fizeram uso dos efeitos geoterápicos encontrados no 
solo. Entre eles, o próprio "Pai da Medicina" - Hipócrates - combateu várias doenças degenerativas, entre 
elas o temível câncer, com recursos geoterápicos.

Recentemente  os  vietnamitas  fizeram  uso  de  suas  propriedades  medicamentosas·  contra 
queimaduras por ocasião da famosa guerra entre Vietnã do Sul e Norte.

EFEITOS PRINCIPAIS

Permutação - Permite a troca de energia dos minerais com a parte afetada.

Equilíbrio  Térmico  -  Regulariza  a  temperatura  do  órgão  enfermo  uniformizando  a  irrigação 
sanguínea.

Ação  Antirradioativa  -  Anula  os  efeitos  maléficos  promovidos  pelas  radioatividades  solares  e 
eletroféricas, mesmo em decorrência da diminuição da camada de ozônio. Atua também contra resíduos 
nucleares provenientes de explosões minerais. Entre os metais produtores de efeitos nucleares encontra-
se o estrôncio de número atômico 38, cujos efeitos colaterais são combatidos pela aplicação de argila.

USO MEDICINAL EXTERNO

Podemos empregá-Ia externamente em forma de cataplasmas, enfaixamentos, fricções e banhos 
de  lama,  com  as  seguintes  funções  farmacodinâmicas:  antitumoral,  antisséptica,  antirreumática,  anti-
infecciosa, cicatrizante, emoliente, vitalizante, refrescante, aperiente, antirrisêmica (contra as rugas) etc. 
Em sua preparação adicionam-se água e cebola ralada, ou mel, ou repolho (de acordo com sua aplicação 
medicamentosa). A espessura do "barro" sobre a parte afetada deve corresponder a 1 ou 2 cm, e o tempo 
de uso pode variar de 2 a 3 horas. A higiene pessoal após um tratamento geoterápico deve ser realizada 
de preferência com água fria, o que complementa sua ação antifebril.

50



 
 
 





Gastrite
Aplicar cataplasma de argila de cebola ralada fria sobre o estômago. Duração: 1 hora.

Hemorroidas
Aplicar cataplasma de argila com repolho macerado, na região anal. Duração: 2 horas.

Hepatite
Aplicar cataplasma de argila com folhas de losna, carqueja e picão cozidas e maceradas na região do 
fígado e baço. Duração: 2 horas.

Malária
Aplicar cataplasma de argila com folhas de fel da terra e losna cozidas e maceradas na região do fígado. 
Duração: 2 horas.

Doenças dos olhos
Alternadamente cenoura ralada, chá de feno-grego e maçã ralada sobre os olhos, Duração: 1 hora.

Pleurisia
Aplicar cataplasma de argila com semente de linhaça cozida e gengibre quentes no tórax. Duração: 1 hora.

Pneumonia 
Aplicar cataplasma de argila com sementes de linhaça cozida e gengibre quentes no tórax. Coalhada fria 
no tórax. Duração: 1 hora.

Prostatite
Aplicar cataplasma de argila com folhas de repolho macerada na região da próstata. Duração: 2 horas.

Queimaduras
Aplicar cataplasma de argila com poupa de babosa sobre as queimaduras e banana amassada fria sobre a 
queimadura. Duração: 10 minutos.

Reumatismo
Sementes de linhaça e gengibre nas articulações. Duração: 1 hora.

Rinite
Aplicar cataplasma de argila com semente de linhaça cozida na região paranasal. Duração: 1 hora.

Rins
Aplicar cataplasma de argila com pó de carvão vegetal e semente de linhaça quentes na região renal.  
Duração: 1 hora.

Sinusite
Aplicar cataplasma de argila com cebola ralada nos seios nasais. Duração: 30 minutos.

Tosse
Aplicar cataplasma de argila com sementes de linhaça cozidas e gengibre quentes no tórax. Duração: 1 
hora.

ENFAIXAMENTO NATURAL DE TERRA ÚMIDA

Essas  aplicações  são  indicadas  a  todas  as  lesões,  feridas  de  arma  de  fogo  ou  branca,  
contusões, mordidas ou picadas de animais, envenenamento do sangue, qualquer afecção de pele, 
câncer,  lúpus,  herpes,  escaras,  erupções  cutâneas,  lepras,  fraturas,  inflamações  etc.  O  benefício 
experimentado é imediato. A dor desaparece logo nas primeiras aplicações.

Modo de Preparar
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É  imprescindível  que  a  terra  se  encontre  o  mais  úmida  possível.  E  pode  ser  colocada 
diretamente sobre a ferida. É importante que se procure pegar essa argila, este barro, esta terra, de 
um lugar um pouco mais limpo. Mas não se preocupe com as substâncias impuras, pois na nossa 
alimentação ingerimos muito mais coisas impuras do que pode haver na terra.

Para o  enfaixamento,  colocamos primeiro uma faixa de linho, e, depois, outra de lã, mas, a 
rigor, basta a primeira. De início, as faixas devem ser renovadas principalmente se forem feridas e  
afecções cutâneas acompanhadas de grande inflamação a cada duas ou três horas. Depois pode se 
deixar as faixas por mais tempo ou mesmo durante toda a noite ou todo o dia. Nunca devem ser 
deixadas por menos do que duas horas para que haja um bom efeito.

As compressas aliviam o calor das partes doentes, sejam internas ou externas. A compressa 
deverá  ser  aplicada  sobre  o  local  da  afecção.  No  caso,  por  exemplo,  das  dores  de  cabeça  é 
conveniente que ela seja aplicada na nuca. Embora alguns prefiram que ela seja aplicada sobre a  
barriga da perna a fim de descarregar a cabeça.

As compressas no ventre podem ser aplicadas ao mesmo tempo do que outras sobre outra 
parte do corpo, mas prefira a aplicação alternada.

Durante o banho de sol podem se cobrir distintas partes do corpo com terra ou argila úmida e 
deixar secar ao sol. Essa é a aplicação de terra mais simples e natural.

As compressas de terra dão excelentes resultados para uma infinidade de casos, como tumores, 
afecções  no  peito,  doenças  no  pescoço  e  garganta,  dos  olhos  e  dos  ouvidos,  nos  casos  de  gota, 
reumatismo, herpes, escaras, doenças do baixo- ventre, órgãos genitais, rins, fígado, difteria (ao redor do 
pescoço), dores de toda a espécie, nevralgia, dores de cabeça, dentes etc.

Ela impede a. intoxicação também produzida por mordeduras de cobra. E para acalmar as dores 
tem a vantagem de ser completamente inofensiva.

ESTÉTICA

Hoje,  em dia,  usa-se  muito  a  argila  para  tratamentos  estéticos,  máscaras  faciais,  e,  também, 
aplicações  em áreas  onde  possa  diminuir  a  celulite.  Alguns  referem,  inclusive,  o  emagrecimento.  Na 
realidade, o uso da argila em locais de inflamação é o argumento utilizado para a diminuição da celulite.

(PEREZ-CATAPOS, Rafael Lezaeta. A saúde pela Natureza. São Paulo. Hemus editora. 
ACHARAN, Manuel Lezaeta. Medicina natural ao alcance de todos. São Paulo. Hemus editora).
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Hidroterapia

CONCEITO DE HIDROTERAPIA

O termo hidroterapia deriva das palavras gregas hydor (água) e therapeia (cura), ou seja, é o 
uso da água para fins terapêuticos. O uso da água no tratamento de patologias constitui uma prática  
antiga e que até hoje continua tendo diversas aplicações. Ela pode ser utilizada nas suas três (3) 
formas de estado físico: na forma de vapor, na forma líquida, quente, morna ou fria; e sob sua fórmula  
sólida,  o  gelo.  O corpo  como um todo,  ou  parte  dele,  pode  ser  tratado.  A patologia  para  qual  é  
prescrita, determina o tipo de hidroterapia usada e seu método de aplicação.

Em piscina, os efeitos terapêuticos são de grande importância como a temperatura da água, 
que relaxa a musculatura, o empuxo, que diminui o estresse nas articulações pela menor ação do peso 
corporal, visto que a ação da gravidade está diminuída, entre outros efeitos. Vamos tratar, aqui, de 
forma simples e objetiva, a hidroterapia com a água na sua forma líquida, a piscina terapêutica.

Na piscina com água aquecida (31-35°C) são utilizados, principalmente, os seguintes métodos 
terapêuticos: o Halliwick, o Bad Ragaz e o Watsu; mas ainda existem outros menos conhecidos, porém 
não menos importantes, como: Waterdance, Jahara Technique, Healing Dance etc. Dentro da piscina 
terapêutica,  pode-se  tratar  pacientes  individualmente  ou  através  de  jogos,  onde  pacientes  com 
deficiências similares trabalham em grupo. Às vezes, a presença da família na água é importante. Quanto 
às áreas de atuação na piscina terapêutica, temos: a ortopedia, a traumatologia, a reumatologia, a cardio-
respiratória, a gineco-obstetrícia a esportiva, neurologia, a pediatria, a geriatria entre outras.

EFEITOS FISIOLÓGICOS

Os efeitos fisiológicos da hidroterapia são semelhantes aos produzidos por qualquer outra forma de 
calor, porém são menos localizadas.

A temperatura da água está acima da temperatura da pele, a qual normalmente é de 33,5°C. O 
corpo ganha calor através das áreas que estão debaixo d'água, porém só consegue perdê-Io a partir do 
sangue nos vasos cutâneos e glândulas sudoríparas das regiões expostas como face e pescoço. O corpo 
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ganha calor da água a partir da conversão de energia durante o exercício. Portanto, uma elevação da 
temperatura corporal é inevitável.

À medida que a pele se torna aquecida, os vasos sanguíneos superficiais dilatam-se e o suprimento 
sanguíneo periférico é aumentado. A frequência cardíaca aumenta com a elevação da temperatura.

Quando o paciente entra na piscina os vasos cutâneos se constringem causando elevação da 
pressão  arterial.  Durante  a  imersão  os  arteríolos  dilatam-se  produzindo  uma  redução  na  resistência 
periférica, ocasionando a queda na pressão arterial.

Uma  elevação  de  temperatura  aumenta  o  metabolismo  e,  com  isso,  aumenta  a  demanda  de 
oxigênio e a produção de dióxido de carbono fazendo com que a frequência respiratória aumente.

O calor relativamente brando da água reduz a sensibilidade das terminações nervosas sensitivas.

Na  pele  há  clareamento  devido  à  vasoconstrição,  seguido  pela  coloração  rósea  e  a  seguir  a 
vermelhidão ocasionada pela dilatação. O contato prolongado com a água macera a creatina, que, por 
absorção de água, se torna mole, espessa e branca.

EFEITOS TERAPÊUTICOS

O uso da água no tratamento de patologias constitui uma prática antiga e que até hoje continua 
tendo diversas aplicações.  O corpo como um todo,  ou parte  dele,  pode ser tratado em programas de 
reabilitação. A patologia para qual é prescrita, determina o tipo de hidroterapia usada e seu método de 
aplicação.

Os efeitos terapêuticos dos exercícios são: alívio das dores e do espasmo muscular; relaxamento; 
manutenção  ou  aumento  da  amplitude  de  movimentação  das  articulações;  redução  de  músculos 
paralisados;  fortalecimento  dos  músculos  e  desenvolvimento  de  sua  força  e  resistência;  melhora  das 
atividades funcionais da marcha; aumento da circulação sanguínea; reforço da moral do paciente pelas 
atividades recreacionais proporcionando a ele confiança para alcançar máxima independência funcional.

VANTAGENS E INDICAÇÕES

O calor  da água ajuda a aliviar  a dor  e a redução do espasmo muscular;  assim o paciente é 
aquecido durante todo o tratamento. Isto é útil, porque numerosas articulações são aquecidas ao mesmo 
tempo em uma condição generalizada.

O relaxamento pode ser promovido em flutuação livre porque não há nenhuma pressão localizada 
sobre proeminências ósseas. A liberdade de movimentação em flutuação ajuda aumentar a amplitude de 
movimento que é difícil de superar no solo, em condições neurológicas, por exemplo.

Quando  os  músculos  necessitam  ser  fortalecidos,  a.  flutuação  pode  ser  usada  para  fornecer 
exercícios resistidos.

A  hidroterapia  é  indicada  em  circunstâncias  reumatológicas  (Artrites,  Artroses,  Osteoporose, 
Fibromialgia); lesões ortopédicas (entorses, fraturas, lesões ligamentares, meniscais, pré e pós-cirúrgicos); 
alterações posturais, cervicalgia, lombalgias; Sequelas neurológicas de Acidente Vascular Cerebral (AVC), 
Traumatismo  Crânio-Encefálico  (TCE),  Traumatismo  Raquimedulares  (TRM),  Paralisia  Cerebral  (PC), 
Parkinson,  Distrofias  Degenerativas  e  Musculares,  Hidrocefalia,  Microcefalia  e  Distúrbios 
Osteoneuromusculares  relacionados  ao trabalho  (DORT).  Vários  diagnósticos  de caráter  psíquico  são 
muito bem indicados como, por exemplo, fibromialgia e depressão. Na área respiratória o trabalho na água 
também é apropriado.
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MODIFICAÇÕES FISIOLÓGICAS DURANTE O EXERCÍCIO EM ÁGUA AQUECIDA

Aumento da frequência respiratória; diminuição da pressão sanguínea; aumento do suprimento de 
sangue para os músculos; aumento do metabolismo muscular; aumento da circulação periférica; aumento 
da  frequência  cardíaca;  aumento  da  quantidade  de sangue  de  retorno ao  coração;  aumento  da taxa 
metabólica;  diminuição  de  edemas  das  partes  do  corpo  submerso;  redução  da  sensibilidade  das 
terminações nervosas; relaxamento muscular geral.

DESVANTAGENS E CONTRAINDICAÇÕES

Assim como existem vantagens, a terapia em piscina também possui suas desvantagens.

Primeiramente, a instalação e manutenção são caras. Quando o tratamento é ministrado em bases 
individuais há limite de tempo para o paciente e profissional permanecerem na água.

Pacientes incapacitados necessitam de transporte e ajuda no vestiário o que torna o tratamento 
mais  difícil  e  cansativo.  Poderá  ocorrer  dificuldade  de  fixação,  isoladamente  ao  movimento.  Os 
profissionais envolvidos ainda devem ficar atentos à cloração da água e a disseminação de infecções. A 
água quente proporciona bom meio para o crescimento bacteriano, incluindo espinhas no ouvido, dor de 
garganta,  gripes e infecções gastrointestinais.  Outras infecções são transmitidas pela água tais  como: 
febre tifoide, cólera, poliomielite e disenteria.

As contraindicações absolutas são as infecções de pele, sendo a tinea pedis e a tinea capites as 
mais comuns. Evidência de doença vascular periférica ou insuficiência cardíaca devem ser consideradas 
contraindicação absoluta.

Pacientes com história pregressa de cardiopatia ou alteração de pressão arterial (alta ou baixa) 
podem ser tratados por períodos curtos com repouso frequente entre os exercícios.

A incontinência fecal é indesejável e, a incontinência urinária pode ser tratada antes da entrada na 
água pela compressão manual, fechamento do cateter ou cloração aumentada da piscina.

Verrugas,  feridas  abertas  ou  úlceras  podem  ser  cobertas  por  meias  ou  curativos  oclusivos 
impermeáveis.

Os epilépticos não são aceitáveis, salvo se bem controlados.

Não há nenhuma razão fisiológica para que a menstruação seja considerada como contraindicação.

BANHO DE ASSENTO

Os banhos de tronco e de assento - que podem ser feitos em uma 
banheira de assento ou numa bacia grande -  dão ao organismo melhor 
condicionamento preventivo e terapêutico frente aos problemas de saúde. 
Eles  produzem  reações  benéficas  do  sistema  nervoso  e  imunológico; 
atuam sobre a circulação sanguínea e sobre o metabolismo, favorecendo o 
regulamento  térmico.  Sua  ação  sobre  os  órgãos  eliminatórios  ativa  a 
expulsão de substâncias nocivas presentes no organismo.

BANHO ALTERNADO

“Um eficaz fortificante e antigripal”. É um banho que se toma com 
água ora fria, ora quente, em espaço de um minuto cada, num total de 11 (6 frios e 5 quentes).Este banho  
consegue: estimular a circulação sanguínea, a pulsação e as glândulas; eliminar o cansaço físico e mental; 
prevenir e resolver problemas de rins, bexiga e vesícula, dissolvendo inclusive cálculos; eliminar a dor de 
cabeça  crônica  (enxaqueca),  bem  como  inflamações,  infecções  e  anemia;  agente  contra  gripes  e 
resfriados; fazer desaparecer a caspa, a queda de cabelos, manchas, rugas e os odores da transpiração; 
deixar a pessoa mais disposta e tranquila (normalizando o sono), eliminando a depressão e o stress. Em 
pouco tempo, a pele se tornará mais sedosa, jovem e macia.
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Técnica do banho alternado:

1º - Iniciar e terminar com água fria.

2º - Molhe-se no 1º banho frio de baixo para cima, pois é assim que o corpo deve receber o frio.

3º - Quando estiver na água fria, contraia toda a musculatura, cerre os punhos.

4º - Na água quente, fique alegre, relaxe, dê risadas e cante (a partir do 3º e 4º minutos tudo fica 
mais fácil).

É bom seguir uma fita K-7 com a gravação que facilita cronometrar e comandar o tempo do banho.

Antes do banho alternado não deve tomar água e sim após o banho.

A temperatura indicada para a água quente é de 44º e para a água fria, de 14 ou 15º.

Se quiser passar dos 11 minutos de banho até pode, mas não passe nunca de 23 (12 frios e 11 
quentes). Se fizer isso, sentirá fraqueza e cansaço. Menos de 5 vezes não haverá efeitos significativos. As 
pessoas doentes devem tomar mais de um banho alternado por dia. Pode-se tomar o banho alternado 
depois do banho de ar, mas não antes dele.

O uso de sabonetes, xampu ou qualquer produto químico deve ser muito restrito, pois através da 
contração e dilatação dos poros esses produtos eliminam a camada protetora da pele, mudando seu PH e 
destroem a Vitamina D. (Do livro ABC da Saúde de DR. JONG SUK YUM – criador da Unibiótica)

QUAL A IMPORTÂNCIA DO pH DA ÁGUA POTÁVEL?

O monitoramento do pH é um importante indicador sobre a qualidade da água. O pH ideal está 
entre 7,0 a 7,5. Uma água de qualidade, além da purificação precisa estar com pH adequado, ter boa 
condutibilidade, ser antioxidante e ter tensão superficial  baixa. Esta é a característica da água alcalina 
ionizada, o tipo ideal para consumo humano e também para a gravidez. Águas minerais ricas em sódio 
geram muita retenção de líquido, além de terem um gosto salgado.

Beber  água  com  pH  neutro  ou  levemente  alcalino  contribui,  também,  para  que  nosso  corpo 
mantenha o pH nos níveis adequados.

Este procedimento é o indicado em um “cenário ideal”. Mas, como todos sabemos, levamos uma 
vida muito agitada e na correria do dia a dia acabamos ingerindo alimentos e líquidos industrializados com 
alta acidez, como por exemplo, refrigerantes de cola, que tem pH de 2,7 (muito ácido). Por isto, acaba 
sendo necessário ingerir água com pH maiores (entre 8 e 10) para compensarmos a acidez causada pela 
ingestão  destes  alimentos.  Para  se  ter  ideia,  apenas  para  compensar  o  “estrago”  que  uma  lata  de 
refrigerante causa em nosso organismo é necessário ingerir mais de 30 copos d’água, que irão ajudar a 
equilibrar o pH do corpo alterado pelo refrigerante.

Beber  diariamente  e  de forma regular  água alcalina  (6  a  8  copos  por  dia)  ajuda  a:  recuperar 
vitalidade orgânica e sensação de bem-estar; a reequilibrar a acidificação provocada pela poluição e pela 
alimentação deficiente da vida moderna; a retardar os sinais associados ao envelhecimento; a prevenir a 
osteoporose;  a  aumentar  a  proteção  antioxidante  com  benefício  em  todos  os  órgãos;  a  hidratar  e 
rejuvenescer a pele.

Vai comprar água? Verifique o pH!

Agora  que  já  tem este  conhecimento,  olhe  com especial  atenção  o  pH  inscrito  no  rótulo  das 
garrafas de água:

- pH 7 - é uma água neutra. Não corrige um eventual estado de acidez, mas também não o agrava.
- pH inferior a 7 - está perante uma água ácida. É isso que lhe convém?
- pH superior a 7 - está perante uma água alcalina. Use e abuse!
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(Dr. Barakat, http://rspress.com.br/health4life/qual-a-importancia-do-ph-da-agua-potavel/)
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Trofoterapia1

CLASSIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS

De acordo com o predomínio dos nutrientes nos alimentos, eles são classificados em um dos 3 
grupos seguintes:

1. Reguladores
Este  grupo  se  destaca  por  fornecer  nutrientes  que  regulam  o  funcionamento  dos  vários 

processos orgânicos.

Esses nutrientes são: vitaminas, minerais, celulose e água.

Exemplos: As vitaminas do complexo B são essenciais para o bom funcionamento do sistema 
nervoso, a vitamina A tem ação importantíssima para a formação de glóbulos vermelhos, a celulose 
atua poderosamente no processo de limpeza intestinal, etc.

São reguladores, ou seja, são fornecedores de nutrientes reguladores os seguintes alimentos:

 FRUTAS: mamão, laranja, abacate, maçã, banana, figo, amora, tamarindo, maracujá, goiaba,  
jabuticaba, etc.

 VERDURAS: alface, escarola, agrião, brócolis, repolho, almeirão, acelga, serralha, dente-de- 
leão, couve, etc.

 LEGUMES: abobrinha, berinjela,  pimentão,  cenoura,  vagem, mandioquinha,  chuchu, pepino, 
tomate, ervilha fresca, etc.
Inclua 1 a 3 tipos deste grupo em cada refeição.

Prefira os crus – 50% da alimentaçao.

Inicie a refeição com alimentos crus.

1A palavra Trofoterapia é formada etimologicamente pela união do prefixo grego TROFO, que significa alimentação ou nutrição; e do 
sufixo latino TERAPIA, que significa tratamento. Fica então definido o termo: tratamentos pela alimentação. 
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2. Energéticos
Os nutrientes deste grupo fornecem as calorias responsáveis pelo gasto energético do indivíduo 

ou pelo acúmulo de gorduras em seu corpo quando ele come  mais  calorias do que as necessárias 
para seu gasto.

São nutrientes calóricos: amido, glicose, frutose e gorduras.

 CEREAIS - arroz integral, canjica, quirela, triguilho

 FARINHAS DE CEREAIS - farinha de trigo integral e branca, fubá, farinha de milho, maisena

 MASSAS - lasanha, macarrão, polenta, ravióli.

 PÃES, BOLOS E BOLACHAS.

 RAÍZES FECULENTAS - mandioca, batata doce, batata inglesa, cará, inhame.

 FARINHA DE RAÍZES - farinha de mandioca, polvilho, fécula de batata.

 AÇÚCARES - mel, melado, açúcar mascavo, rapadura.

 ÓLEOS E GORDURAS - óleo de cozinha, creme de amendoim, creme de soja.

 OLEAGINOSAS - castanhas, amendoim, azeitonas, abacate.
Inclua 1 a 2 tipos deste grupo em cada refeição.

3. Construtores
Os nutrientes deste grupo são responsáveis pela formação de tecidos novos do corpo (época 

de crescimento e gestação), pela reposição de tecidos danificados do organismo (cortes, queimaduras 
pisaduras, doenças em geral) e  pela produção de hormônios e enzimas (insulina,  adrenalina etc).  
Fazem parte deste grupo os seguintes alimentos:

 LEITE DE SOJA, TOFU, IOGURTE DE SOJA.

 SOJA.

 LEGUMINOSAS - feijões, lentilha, grão de bico, ervilha seca.

 GÉRMEN DE TRIGO

 LEVEDURA

 CASTANHAS - do pará, caju, coco.

 AMENDOIM 

 CARNES VEGETAIS - de soja ou de glúten.

 GELATINA ÁGAR ÁGAR
Inclua 1 a 2 tipos deste grupo em cada refeição, exceto no jantar. Evite quantidade excessiva. 

Mastigue-os bem.

É POSSÍVEL REDUZIR AGROTÓXICO DOS ALIMENTOS?

1. Bicarbonato de sódio: 1 colher de sopa para um litro de água, ou

2. Iodo a dois por cento: 5 ml para um litro de água.

 Se for frutas ou leguminosas, deixar por uma hora.

 Se for folhas, deixar por trinta minutos.

 Lavar e secar bem.
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USO MEDICINAL DE ALGUNS ALIMENTOS

ABACATE
O abacateiro é originário do México e aclimatado no Brasil. Pertence à família das Lauráceas, em 

que se incluem também a canela, o louro, o sassafrás etc.

Utilidades Medicinais

Afta - Mastigar folhas tenras de abacateiro. Bem lavadas.

Amidalite - Gargarejo com o chá das folhas do abacateiro. Combinar 
com chá de tanchagem para maximizar o efeito.

Bronquite - Chá morno das folhas do abacateiro. O efeito é melhor 
quando se toma esse chá às colheradas misturado com própolis e 
chá de guaco. Duas a quatro xícaras por dia.

Cansaço - Afirma-se que a folha do abacateiro contém propriedades 
revitalizantes. Usar esporadicamente o chá juntamente com limão e 
mel.

Diarreia – Caroço tostado e moído bem fino. Dissolver duas colherinhas deste pó em uma xícara de água 
morna. O efeito é mais potente se, em lugar de água, for utilizado o decocto dos brotos da goiabeira.

Digestão, distúrbios da - Recomenda-se o chá das folhas do abacateiro para a dispepsia atônica.

Dor-de-cabeça - Compressas mornas com o chá das folhas à cabeça. Convém também tomar este chá.

Tosse - Chá das folhas do abacateiro, morno, com mel, tomado aos goles.

Verminoses - Lavar e moer bem a casca de abacate, e misturar em partes iguais com casca de limão 
ralado; acrescentar mel e tomar em jejum uma colher de sopa.

ABACAXI
Origina-se da América  Tropical,  sendo também cultivado  em outros  países de clima tropical  e 

subtropical. Pertence à mesma família botânica do gravatá e da samambaia conhecida como barba-de-
velho, da família das Bromeliáceas.

Utilidades Medicinais

Anemia - A acidez do abacaxi favorece, na digestão, a absorção de ferro. O anêmico pode, no intervalo 
das refeições, usar um pouco de suco de abacaxi diluído em água e adoçado com melado de cana.

Diurese - O suco de abacaxi é excelente diurético.

Falta de apetite - O suco de abacaxi, sem açúcar, tomado em pequena quantidade uma ou duas horas 
antes da refeição, ajuda a abrir o apetite.

Nefrolitíase -  Para auxiliar  na eliminação de cálculos,  há tratamentos naturais específicos. O suco de 
abacaxi  pode participar  juntamente  com outros  sucos e chás.  Pode-se passar  alguns  dias  com dieta 
exclusiva de abacaxi, e tomar chás como o de quebra-pedra, folha de abacate, cana-do-brejo e cavalinha. 
Convém, entretanto, seguir orientação médica para cada caso.

ABIU
O abiu é fruto do abieiro, uma árvore da família das Sapotáceas, a mesma família do quixaxá, 

tutiribá, sapoti etc. Originária do Peru, acha-se perfeitamente aclimatada em nosso país.
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Utilidades Medicinais

Inflamações - Aplicar localmente cataplasma do azeite extraído das sementes.

Otite - Pingar algumas gotas do azeite do caroço do abiu, morno, Infelizmente este azeite não é fácil achar 
no mercado.

Pulmões, doenças crônicas do - Fazer refeições com a polpa do abiu cozida em água e sal. Utilizar 
morno, inclusive o caldo, ao qual se pode adicionar mel. Este caldo com mel pode ser tomado ao longo do 
dia, às colheradas.

ABRICÓ-DO-PARÁ
O abricó-do-pará, também chamado abricó, abricó-de-são-domingos e abricó-selvagem, é produto 

de uma árvore da família das Gutíferas, a que também pertencem o bacuri, o bacoparé etc. O fruto do 
tamanho de uma laranja apresenta uma massa cor de abóbora, doce·e aromática, aderente à casca.  É 
geralmente muito apreciado.

Utilidades Medicinais

Acido úrico - Usar abundantemente o abricó, fazendo refeições exclusivas desta fruta.

Catarro - Para as eliminações catarrais em geral recomenda-se fazer-refeições compostas principalmente 
de abricó-do-pará; mas não convém usá-lo em excesso.

Febre - Chá das folhas, não muito forte. Morno, às colheradas.

Hipertensão arterial - Parece adequada a inclusão do  abricó-do-pará na alimentação dos hipertensos.

Verminoses - Moer as sementes. Misturar com mel e tomar uma colher de sobremesa em jejum.

AMEIXA
A ameixa é produzida por uma árvore da família das Rosáceas, a ameixeira, que é originária da 

Pérsia,  do Cáucaso  e  da Ásia  Menor,  aclimatada  nos  Estados do  Sul,  apresenta  grande número de 
variedades. Várias outras frutas pertencem também à família das rosáceas: amêndoa-amarela, nêspera, 
morango, maçã, damasco, cereja, pêssego, pera, framboesa etc.

Utilidades Medicinais 

Anemia - A ameixa seca é rica em ferro (3,50mg por 100g) e portanto convém à dieta contra a anemia 
ferropriva (causada por carência de ferro).

Aterosclerose - Incluir copiosamente a ameixa fresca na alimentação ajuda a prevenir e a amenizar o 
processo.

Bronquite - Deve-se usar abundantemente a ameixa fresca e ameixa cozida. Misturar mel e própolis ao 
caldo do cozimento da ameixa e tomar uma colher de sopa de hora em hora.

Constipação intestinal - Tomar a "água de ameixas": deixar de molho, durante a noite, algumas ameixas 
e de manhã tomar água e comer as ameixas.

Resfriado - Descaroçar algumas ameixas secas e assar no forno. Quando estiverem bem duras, moê-Ias 
finamente. Acrescer uma colher de sopa deste pó a uma xícara de água quente. Pingar algumas gotas de 
suco de limão e adoçar com um pouco de mel. Tomar quente.

Tosse - Tomar a mesma preparação indicada em resfriado, aos goles.
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AMÊNDOA
A amendoeira,  árvore  da  família  das  Rosáceas  é  originária  da Ásia,  provavelmente  da China. 

Alguns supõem que se tenha originado da Síria. No Brasil é comercialmente mais disponível próximo às 
festas de fim de ano. ,A amêndoa classifica-se, do ponto de vista nutricional, entre as oleaginosas.

Utilidades Medicinais

Anemia - Por sua riqueza em ferro, a amêndoa pode ser vantajosamente incluída na alimentação dos 
anêmicos.

Catarro  em  nível  de  vias  respiratórias -  Tomar  algumas  vezes,  ao  dia  o  azeite  de  amêndoa  na 
quantidade de uma colher de chá por vez.

Constipação  Intestinal -  O  azeite  de  amêndoas  é  laxante,  tomar  uma  colher  de  sopa  em 
jejum.Lamentavelmente, é raro encontrá-Io à venda.

Frieira - Aplicar no local azeite ou óleo de amêndoa.

Dores de Ouvido - Tapar o ouvido com algodão embebido em azeite ou óleo de amêndoa morno.

Tônico -  Acrescentar amêndoas à dieta.  Usar  um pouco de azeite de amêndoas juntamente com as 
refeições. Encontra-se em boas casas de produtos naturais.

AMORA
São duas espécies principais: a preta (Morus nigra) e a branca (Morus alba). Ambas são medicinais 

e alimentícias. A amoreira-branca é cultivada quase que exclusivamente para a criação do Bombyx mori ou 
bicho-da-seda, muito comum no Oriente. Este inseto alimenta-se das folhas da amoreira branca. A amora 
pertence à família das moráceas, em que se incluem também a jaca, o figo, a fruta-pão, a umbaúba etc.

Utilidades Medicinais

Afta - Bochechar com suco de amora-preta, quente, adoçado com mel.

Amigdalite -  Suco  de  amora  -  preta,  quente,  adoçado  com mel;  tomar  aos  goles.  Pode-se  também 
preparar  um xarope  deste  suco,  bastando  cozê-Io  até  engrossar  um pouco.  Fazer  gargarejos  com o 
xarope, ou tomá-lo às colheradas, deixando descer suavemente pela garganta.

Bronquite - Infuso da casca da raiz, morno, para combater a tosse. Tomar morno, às colheradas. Em 
excesso é  purgativo.  Para preparar  um infuso,  deitar  água fervente sobre as cascas das raízes bem 
picadas, tapar o recipiente, e deixar esfriar.

Cabelo, queda de - Massagear o couro cabeludo com o infuso das folhas da amoreira.

Catarro - Para as secreções catarrais das vias respiratórias altas recomenda-se o gargarejo com o chá 
morno das folhas da amoreira.

Doenças das Cordas Vocais - Suco de amora preta, quente, adoçado com mel. Tomar vagarosamente.

Diarreia -  Usar xarope de amora, conforme explicado em amigdalite. Tomar não mais de 2 colheres de 
sopa por vez, com intervalos mínimos de 2 horas.

BANANA
Originária da Ásia Meridional, de onde se difundiu para a África e América. É uma fruta deliciosa 

nutritiva medicinal.

Utilidades Medicinais
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Anemia - A banana não é relativamente, muito rica em ferro, mas tendo em vista sua boa aceitação, que 
facilita um consumo liberal, 3 a 5 unidades podem contribuir aproximadamente com 20 a 30 da quantidade 
de ferro requerida para um dia.

Asma - Assar a muda pequena da bananeira maçã, com raiz e tudo, cortada em rodelas. Depois espremer 
para obter o caldo, misturar com mel de abelha e tomar diariamente um cálice.

Constipação Intestinal - Recomenda-se a banana-nanica (ou banana d'água ou banana caturra). Fazer, 
em jejum, uma refeição com esta banana, crua, sem misturar com outros alimentos. Pode-se fazer a "cura 
de banana".

Desnutrição - A. banana, pode ser incluída no programa alimentar de convalescentes de desnutrição, haja 
vista que é alimento rico em calorias e vitaminas. Seria vantajoso incluí-Ia na merenda escolar.

Obesidade - Os obesos não devem abusar da banana. É preciso usá-Ia com regra. Algumas refeições 
esporádicas exclusivas de banana prata (1 ou 2 unidades pequenas são indicáveis).

Paralisia -  As doenças neurológicas  que levam a paralisias  são às vezes tratáveis com vitaminas do 
complexo B. A banana, como fonte dessas vitaminas é adequada nesses casos como elemento dietético.

CAJU
O  caju  é  uma  fruta  que  merece  nossa  melhor  acolhida  à  mesa.  Pertence  a  família  das 

anacardeáceas, em que se incluem também a manga, amoreira, imbu, a ciriguela e o cajá manga.

Utilidades Medicinais

Afta - Aplicar no local o suco dos brotos do cajueiro.

Calo - Aplicar topicamente, na forma de cataplasma, o suco das castanhas frescas, várias vezes ao dia.

Escorbuto - Devido a sua riqueza em vitamina C, o consumo de caju é poderoso antídoto contra essa 
desordem carencial.

Gripe - Tomar suco de caju.

Verrugas - O mesmo procedimento orientado em calo.

CAQUI
O caquizeiro, árvore da família das Ebenáceas, é originário da China, da Coréia e do Japão. Por 

alusão à cor do fruto, "caqui" em japonês significa "amarelo escuro".

Utilidades Medicinais

Doença da Bexiga - Fazer algumas refeições exclusivas de caqui, ou de suco de caqui com um pouco de 
água, sem açúcar.

Cãibras - Recomenda-se empiricamente, comer dois ou três caquis por dia.

Constipação Intestinal -  Fazer  algumas  refeições exclusivas  de caqui.  Pode substituir  o  jantar.  Não 
comer em excesso.

Doenças das Vias Respiratórias - Recomenda-se cozinhar a polpa do caqui com água em um pouco de 
mel. Mexer bem e tomar meia xícara deste líquido xaroposo, morno, várias vezes ao dia.

CARAMBOLA
A caramboleira,  pequena  árvore  da  família  das  Oxalidáceas,  é  originária  da  Índia,  tendo  sido 

aclimatada no Brasil.
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Utilidades Medicinais

Diurese - O suco de carambola age como um bom diurético, auxiliando na limpeza dos rins.

Eczema - Convém ingerir diariamente um copo de suco fresco de carambola.

Picadas Venenosas - Embora não substitua os antídotos convencionais, a aplicação externa das folhas 
bem amassadas de carambola ajuda a evitar complicações, segundo conceito popular.

CASTANHA-DO-PARÁ
A castanha-do-pará é produzida por uma árvore da família das Lecitidáceas,  também chamada 

castanha-do-maranhão,  castanha-do-rio-negro, castanha-do-brasil,  tocari,  tururi,  cari,  juviá,  amendoeira-
da-américa.

Utilidades Medicinais 

Anemia - Incluir castanha-do-pará na alimentação. Pode-se usar de 3 ou 4 unidades por refeição.

Beribéri - Incluir boa quantidade de castanha-do-pará na ração. Pode-se usar a farinha de castanha-do-
pará.

Fortalecer o cérebro - Acrescentar de 4 ou 5 castanhas-do-pará à alimentação.

CASTANHA-PORTUGUESA
O castanheiro, árvore da família das Fagáceas, é originário da região do Mediterrâneo. No Brasil, a 

castanha-portuguesa  é  mais  facilmente  encontrada  no  fim  do  ano,  sendo  seu  uso  tradicional  nas 
festividades desta época, quando é importada da Europa.

Utilidades Medicinais

Digestão, distúrbios da - Pode-se incluir na dieta um pouco de purê de castanha-portuguesa.

Coqueluche - Chá das folhas da castanheira, por infusão, adoçado com mel. Tomar aos goles.

Diarreia - A castanha é alimento adstringente. Pode ser usada cozida com erva-doce e sem açúcar, em 
pequena quantidade pode-se também tomar o chá da casca da castanheira.

Enterite - Mesmo método explicado em diarreia.

Respiratórias, doenças das vias - Chá das folhas da castanheira, por infusão.

COCO
O coco-da-baía é uma palmeira abundante neste País, principalmente nos Estados da Bahia e de 

Pernambuco, onde confere à paisagem litorânea um toque de singular beleza. A palmeira ocupa lugar 
preponderante na literatura botânica.  Em folhas de palmeira os fenícios faziam sua escrita.  Folhas de 
palmeira  coroavam as musas outrora representadas pelos  escritores e escultores.  Para  os astrólogos 
egípcios, a folhas da palmeira era o emblema de sua ciência desde os tempos mais remotos; os triunfos 
são simbolizados pelas palmas, as "palmas da vitória". E quem não sabe da triunfal entrada de Jesus em 
Jerusalém, quando o povo lhe saiu ao encontro, com ramos de palmeiras?

Utilidades Medicinais

Apetite, falta de·- Tomar água de coco algumas horas antes da refeição Não usar outros, alimentos nos 
intervalos da alimentação.

Artrite - Os artríticos devem beber regularmente água de coco.
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Asma – Tomar de manhã e à noite duas ou três colheres de sopa do leite de coco aquecido. Em seguida, 
tomar uma xícara de chá de agrião (decocto). Usar leite de coco natural, caseiro, não adoçado. Não usar o 
industrializado.

Calmante - Tomar água de coco em abundância.

Cárie dentária, para prevenir - Comer frequentemente coco, mastigando bem. Não usar açúcar.

Disenteria - tomar duas xícaras de leite de coco natural por dia, sem açúcar.

Enjoo - Tomar água de coco aos goles. Recomenda-se especialmente em viagens marítimas. Aconselha-
se levar alguns cocos verdes.

Respiratórias, doenças das vias - Tomar o infuso das flores do coqueiro com mel.

Verminoses - Mastigar bem e deglutir em jejum, pela manhã, uma colher de sopa de coco ralado, fresco.

FIGO
A figueira é uma árvore frutífera da família da Ásia Menor, tendo daí se expandido para a região do 

Mediterrâneo. Hoje acha-se aclimada no Brasil, para onde foi trazida no século XVI. O figo, do ponto de 
vista botânico, não é o fruto, mas a polpa das infrutescências da figueira.

Utilidades Medicinais  

Boca, doenças da - Comer o figo cozido em leite. Descascá-Io e picá-Io antes de cozer. 

Calos - Aplicar localmente o suco leitoso das folhas e ramos da figueira.

Caspa - Macerar figo seco juntamente com sal e limão. Massagear o couro cabeludo com este preparado.

Constipação intestinal - Recomenda-se substituir, ao longo de semanas, pelo menos uma refeição diária 
por figos.

Expectoração - Cozinhar o figo, descascado e picado, em leite e um pouco de mel. Compor uma refeição 
com este preparado. Usar quente. O infuso das folhas de figueira é também recomendado.

Feridas - Aplicar localmente o suco de folhas de figo ou a pasta de figo.

Garganta, doenças da - Cozinhar o figo descascado. Com a água deste decocto gargarejar. 

Inflamações em geral - Cozinhar o figo, descascado e picado; em água. Fazer refeições exclusivas deste 
preparado.

FRUTA-DE-CONDE
A  fruta-de-conde  é  produzida  por  uma  árvore  chamada  ateira,  da  família  das  Anonáceas. 

Pertencem a esta família a graviola e o araticum. É originária das Antilhas, tendo sido aclimatada no Brasil. 
A fruta é também conhecida pelos nomes de ata, pinha e condessa.

Utilidades Medicinais

Anemia - Embora não seja muito rica em ferro, a fruta-de-conde pode ser vantajosamente incluída na dieta 
de anêmicos juntamente com outros alimentos ricos em ferro, dada sua riqueza em vitamina C.

Caspa - Aplicar no couro cabeludo o macerado das sementes misturado com álcool.

Cãibras - Chá das folhas, em infusão. Uso interno.

Debilidade geral - Recomenda-se a inclusão da fruta-de-conde na dieta em caso de debilidade geral.
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FRUTA-PÃO
A fruta-pão é produzida por uma árvore da família ·das Moráceas. É um fruto grande de massa 

espessa, tenaz, algo seca, doce, muito saborosa.

Utilidades Medicinais

Furúnculos - Aplicar fatias quentes de fruta pão sobre os furúnculos.

Dores Reumáticas - Banho de imersão em chá de folhas de fruta pão. Ou banhar a região dolorida com 
este decocto.

GOIABA
Entre as muitas frutas brasileiras, a goiaba é uma das mais comuns. É uma fruta de grande valor 

nutritivo. Possui quantidade razoável de sais minerais, como cálcio e fósforo.

Utilidades Medicinais 

Diarreia - Tomar o chá das folhas tenras da goiabeira ou macerar bem a goiaba verde, cozer, coar em 
pano fino e aplicar clisteres com este líquido. 

Distúrbios da digestão -  Recomenda-se fazer refeições exclusivas de goiaba fresca. Pode-se também 
preparar um chá com os brotos da goiabeira e as folhas da laranjeira azeda.

JACA
A jaqueira é uma árvore da família das Moráceas. Originária da Índia e de outros países da Ásia.

Utilidades Medicinais

Anemia - Dado o seu alto teor em ferro, a jaca (especialmente o caroço) é indicada na anemia ferropriva. 
Pode-se cozer o caroço como a castanha-portuguesa.

Tosse - Descaroçar os frutos, bater no liquidificador, misturar com mel e cozinhar em fogo brando por uns 
40 minutos, mexendo sempre. Coar. Tomar uma colher de sopa deste xarope toda vez que a tosse se 
manifestar.

JENIPAPO
O jenipapo é urna árvore da família das rubiáceas, cujo fruto dá um suco de que muitos índios 

brasileiros se servem para enegrecer o rosto e o corpo, e os nortista para fazer vinho.

Utilidades Medicinais

Asma - Cozinhar o suco de jenipapo até que fique reduzido mais ou menos à metade. Tomar morno às 
colheradas de hora em hora.

Enterite crônica - Tomar o refresco do jenipapo adoçado com um pouco de mel ou sem adoçante,  à 
temperatura ambiente.

LARANJA
A laranja  é  uma fruta  que  no  Brasil  deveria  ter  decidida  preferência  e  largo  uso,  já  por  sua 

importância  como alimento,  já  por  seu  valor  medicinal.  Depois  da  banana,  a  fruta  mais  procurada  e 
apreciada pela espécie humana é a laranja. Existem muitas dezenas de espécies de laranja, sendo que as 
do Brasil - mormente as da Bahia, de São Paulo e do Rio - ocupam lugar de destaque nos mercados 
mundiais.

Utilidades Medicinais 
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Constipação  intestinal -  Recomenda-se  chupar  algumas  laranjas  por  dia,  e  comer  o  bagaço,  bem 
mastigado. Pose-se fazer uma refeição exclusiva de laranja, comendo-se o bagaço.

Digestão, estimulante da - Recomenda-se substituir, esporadicamente, uma refeição por laranja.

Diurese - Fazer refeições só de- laranjas ou de seu suco, apresenta efeito notadamente diurético.

Dor de cabeça - Dores de cabeça precipitadas pela hipoglicemia e pelo esgotamento podem ser aliviadas 
chupando-se uma ou duas laranjas. O diabético só deve fazê-Io com permissão médica.

Gripe - Recomenda-se tomar suco de laranja entre as refeições, ou, simplesmente, ·chupá-Ia. Podem-se 
fazer  refeições exclusivas  de laranja.  Ao deitar,  tomar  duas a  quatro  colheres de sopa do suco bem 
aquecido misturado com própolis. Para cada colher de sopa podem-se usar 10 gotas de própolis (solução 
a 30%).

LIMA
A limeira, árvore da família das Rutáceas, é originária da Ásia, tendo sido aclimatada no Brasil. O 

suco da fruta, branco, tem sabor doce-amargo.

Utilidades Medicinais

Enxaqueca - Aplicar à têmpora cataplasmas de folhas de limeira maceradas.

Escorbuto - A lima, sendo rica em vitamina C, é indicada contra essa doença carencial.

Febre - Misturar o suco de lima com água e tomar sem açúcar.

Febre tifoide - Proceder como indicado em febre.

Flatulência - Tomar, após as refeições, meio copo duplo do chá da casca da lima em infusão.

Infecções em geral - Substituir algumas refeições, esporadicamente, por lima, exclusivamente.

LIMÃO
O limão, ácido por excelência - é o rei dos temperos e é o campão dos remédios. De gosto acre, de 

aroma agradabilíssimo e de efeito benéfico para o organismo, tem o limão a mais ampla aplicação na 
cozinha e na medicina.

Utilidades Medicinais

Acne - Evitar alimentos gordurosos e doces. Usar suco de limão com água, sem açúcar, várias vezes ao 
dia.

Amigdalite - Gargarejar várias vezes ao dia com água morna, suco de limão e um pouco de sal.

Asma - Tostar no forno um limão. Espremer e misturar o suco com mel. Tomar de hora em hora uma 
colher de chá.

Enjoo - Cheirar limão.

Estomatite - Bochechar com água e limão. Tomar duas ou três vezes ao dia um copo de água com meio 
limão.

Faringite - Proceder como indicado em amigdalite.

Febre - Cortar três limões médios em fatias finas. Pôr em 500 ml de água e levar ao fogo. Deixar ferver até 
que a água fique reduzida a um terço. Tomar ½ xícara de chá de hora em hora até que a febre baixe.

Feridas - Aplicar no local suco de limão com sal.
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Gastrenterite - Tomar o limão bem diluído em água, sem açúcar, duas ou três vezes por dia, longe das 
refeições.

Gripe - Proceder como indicado em asma. Ou tomar suco puro de limão três vezes por dia.

Soluço - Deglutir o conteúdo de uma colher de sopa com suco de limão.

MAÇÃ
A maçã é um produto de uma árvore de porte mediano, da família das Rosáceas, originária da Ásia 

Central e das regiões do Cáucaso. Da Europa foi trazida ao: Brasil, aclimatou aos Estados do Sul.

Utilidades Medicinais.

Catarro Pulmonar - Cozinhar a maçã, bem picada, em um pouco de água e mel. Filtrar. Tomar o caldo 
quente às colheradas várias vezes ao dia. Substituir algumas refeições por maçãs cruas, exclusivamente.

Constipação Intestinal - Comer maçãs cruas com casca bem lavadas, juntamente com mamão, mel de 
abelha e pão integral torrado. Mastigar bem. Comer também as sementes da maçã.

Palpitações do Coração -  Comer purê de maçã com um pouco de mel  em substituição de algumas 
refeições. Esmagar com garfo a polpa de maçã cozida e acrescentar mel puro.

Diarreia - Cozinhar maçãs e tomar o caldo. Fazer refeições de maçã cozida com torrada. Comer também 
maçãs cruas.

Faringite - Recomenda-se usar maçãs frescas raladas ou suco de maçã durante a fase aguda.

Obesidade - Passar vários dias só a maçãs, ou substituir refeições normais por maçã.

Prisão de Ventre - Ver constipação intestinal.

Olhos, inflamações dos - Lavar os olhos duas vezes ao dia com algodão embebido em suco de maçã 
ácida. Pode-se fazer cataplasmas com maçãs maduras raladas.

MAMÃO
A história  do mamão no continente  americano remonta  a Ponce de Leon  que,  depois  de ter 

desembarcado nas praias da Flórida, escreveu ao rei da Espanha contando sua jornada em busca de 
juventude. Disse, na sua carta, o seguinte: “Os índios preparam a. carne para cozinhar, envolvendo-a, 
muitas horas antes de levá-Ia ao fogo, com folhas de uma árvore que produz um delicioso ‘melão’, o qual 
se come tão tenra que suas fibras se separam facilmente com os dedos". O mamão é uma das melhores 
frutas  do  mundo,  tanto  pelo  seu  valor  nutritivo,  como pelo  seu  poder  medicinal.  Um dos  seus  mais 
importantes princípios é a papaína, uma enzima reconhecida como superior à pepsina e muito usada para 
prestar alívio nos casos de indigestão aguda. Também tem efeitos benéficos sobre os tecidos vivos. O leite 
de mamão está tendo tantas e tão variadas aplicações nos Estados Unidos que já existe nesse país urna 
florescente indústria destinada a colhê-Io, manipulá-Io e comercializá-lo.

Utilidades Medicinais 

Acidose - Fazer refeições só de mamão. Mastigar algumas sementes.

Anginas - Cataplasma local com a polpa do mamão miúdo e ácido.

Bronquite - Proceder como indicado em rouquidão ou em gripe.

Calos - Aplicar no local o "leite” do mamão, de preferência o leite das folhas.

Câncer - Comer em jejum, mastigando, cerca de 15 sementes de mamão. Após as refeições comer cerca 
de 10 sementes. Além deste, são necessários outros cuidados específicos.
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Diurese - Recomenda-se fazer refeições exclusivas de mamão ou de suco de mamão. Comer, juntamente, 
algumas sementes.

Estômago, doença do - Recomenda-se usar mamão maduro em abundância e fazer, esporadicamente, 
refeições exclusivas desta fruta. Mastigar umas 10 ou 15 sementes de mamão por dia.

Feridas - Aplicar no local o "leite” extraído das folhas.

Fígado, doenças do - Mastigar umas 10 ou 15 sementes de mamão após o almoço.

Gripe -  Infusão das flores do mamoeiro-macho com um pouco de mel.  Tomar 2 a 3 xícaras por dia, 
mornas.

Laxante - Fazer refeições exclusivas de mamão, de preferência no desjejum. Comer, juntamente, algumas 
sementes.

Pele, para a beleza da, ou manchas e rugas da - Massagear diariamente a pele com mamão maduro.

Verrugas - Proceder como indicado em calos.

MANGA
A manga - fruto da mangueira, árvore frondosa da família das Anacardiáceas, originária do Sul da 

Ásia, hoje cultivada em todos os países tropicais e subtropicais - apresenta uma polpa carnosa, algumas 
vezes fibrosa, amarela em diversos tons, rica em terebintina, um óleo-resina, e de agradável paladar ao 
natural ou sob forma de compotas, marmeladas, geleias e refrescos. As mais conhecidas variedades, que 
apresentam diferenças no tamanho, na forma, no colorido e no sabor, são as seguintes: Manga-espada - 
Alongada.  Achatada  dos  lados.  Permanece  verdolenga  mesmo  após  a  maturação.  Manga-rosa  - 
Arredonda.  Lindo  colorido  amarelo,  matizado de rosa.  Tamanho variável  segundo a região  produtora. 
Manga-bourbon - Mais ou menos esférica. Verde- amarelada. Manga-família - Mais ou menos esférica. 
Verde-amarelada. Manga-favo-de-mel - Alongada. Intensa coloração amarela, Muito doce. Manga-carlotina 
- Pequena. Arredondada. Amarelo-esverdeada, com pintinhas escuras, Alto teor de vitaminas C. Manga-
coração-de-boi - Como o nome indica, apresenta-se sob a forma de um coração. A manga é uma fruta 
saborosa e nutritiva, hoje. nativa em certas regiões do Brasil.

Utilidades Medicinais

Anemia - A manga pode ser incluída na dieta dos anêmicos, junto com alimentos que contenham ferro.

Asma - Chá das folhas tenras da mangueira. Tomar morno, com mel. 

Diarreia - Tomar o chá dos ramos tenros.

Digestão, distúrbios da - Fazer uma ou mais refeições só de manga. 

Dispepsia - Ver digestão, distúrbios da.

Diurese - Comer mangas ou tomar o suco.

Respiratórias, doenças das vias - Xarope de manga: cozinhar o suco natural de manga com mel, até 
ficar reduzido à metade. Tomar uma colher de sopa de hora em hora.

Sarna - Cataplasma com a goma-resina que se extrai do tronco.

Verminoses - Preparar um decocto dos brotos dos ramos e da amêndoa das sementes, bem triturados, e 
tomar, em jejum, na dose de uma xícara de chá, juntamente com suco de limão.
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MARACUJÁ
O  maracujazeiro  é  uma  planta  trepadeira  da  família  das  Passifloráceas,  de  que  há  diversas 

espécies.

Utilidades Medicinais 

Adstringente - Decocto das folhas do maracujá-com-folhas-de-Iouro 

Calmante - Proceder como indicado em insônia.

Diarreia - Chá das folhas de sururuca.

Estresse - Proceder como indicado em calmante.

Gota - Tomar banhos quentes como decocto das folhas do maracujá-da-bahia ou maracujá-cheiroso.

Histeria - Tomar várias vezes ao dia o refresco de maracujá, adoçado com mel.

Insônia - Tomar o suco do maracujá ao natural, adoçado com mel. Bater a polpa do maracujá (sem retirar 
as sementes) com água e mel, e coar.

Verminoses - Triturar as sementes do maracujá-da bahia ou do maracujá-pintado, misturar com mel, e 
tomar uma colher de sopa em jejum.

MELANCIA
A melancia é produzida por uma planta da família das Cucurbitáceas, a que pertencem também o 

melão, o maxixe, o pepino, a abóbora, a bucha e o chuchu. É  oriunda da Índia e aclimatada no Brasil, 
sendo cultivada em todos os Estados do país.  Outros nomes botânicos para a melancia são Citrullus 
vulgaris e Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.

Utilidades Medicinais

Ácido úrico, distúrbios no metabolismo do - Proceder como indicado em reumatismo.

Alcoolismo - Proceder como indicado em reumatismo.

Febre - Tomar o suco de melancia fresco. Ou, aplicar fatias de melancia sobre o abdome, se houver causa 
intestinal.

Ferimento,  dores  produzidas  por -  Triturar  as  sementes  em  água  com  mel  (Iiquidificar).  Aplicar 
cataplasmas locais, renovando sempre.

Garganta, doenças da - Proceder como indicado em reumatismo. 

Respiratórias, doenças - Comer esporadicamente melancia, substituindo uma refeição por esta fruta.

Reumatismo - Fazer refeições só de melancia, esporadicamente. Passar um ou dois dias por semana, 
durante  algumas  semanas  não  seguidas,  só  com  melancia.  Manter  repouso  nos  dias  de  dieta  com 
melancia.

Urinárias, doenças das vias - Proceder como indicado em reumatismo. Triturar as sementes com um 
pouco de água no liquidificador, coar, e tomar três a quatro xícaras por dia.

MELÃO
O melão é produzido por uma planta da família das Cucurbitáceas, originária da Ásia e aclimatada 

no Brasil. Pertence à mesma família da·melancia.

Utilidades Medicinais
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Disenteria - Triturar as sementes em água e um pouco de mel.  Coar. Tomar morno e bem diluído, 3 
xícaras por dia.

Estômago, doenças do - Tomar esporadicamente o suco de melão. Substituir refeições por este suco. 
Triturar as sementes em água e mel; coar e tomar morno e bem diluído, 3 xícaras por dia.

Febre - Proceder como indicado em disenteria, com a diferença de que o líquido ali indicado deve ser 
tomado fresco em caso de febre.

Hepática, insuficiência - Proceder como indicado em estômago.

Inapetência - Triturar as sementes em água e mel (no liquidificador).  Coar e tornar bem diluído, duas 
horas e meia antes da refeição.

Reumatismo - Fazer refeições só de melão, esporadicamente. Passar um ou dois dias por semana só 
com melão, quando se deve manter repouso.

MORANGO
Como fruta, raramente há quem não aprecie o morango, seja no seu estado natural, seja preparado 

em conserva. Antes de ser usado, o morango precisa ser cuidadosamente lavado, o que é indispensável 
de  vários  pontos  de  vista.  Os  horticultores  combatem  as  pragas  dos  morangueiros  com  auxílio  de 
compostos  de  ·cobre  e  outros  fungicidas  e  inseticidas  venenosos.  E  pode  haver  horticultores  não 
esclarecidos ou inescrupulosos, que reguem suas plantações com água poluída. Daí o grande perigo de 
tifo, paratifo e outras moléstias contagiosas. Se o morango é de procedência duvidosa, deve ser banhado 
em sumo de limão, que minimiza o perigo de que estamos falando. Quando necessário guardar o morango 
por um ou dois dias, pode-se colocá-Io em ligeiras camadas sobre uma peneira e guardá-Io em lugar 
suficientemente fresco.

Utilidades Medicinais

Ácido úrico - Recomenda-se substituir esporadicamente algumas refeições por morango, exclusivamente. 
Além disso, convém passar um ou dois dias por semana, na época desta fruta, só com morangos, quando 
é indicado repouso.

Bexiga, cálculos da - Tomar de manhã em jejum uma colher de sopa de suco de morango puro.

Catarros pulmonares - Proceder como indicado em ácido úrico. Tomar o xarope de morango: cozinhar o 
suco de morango com mel (metade de cada um) por aproximadamente uma hora. Tomar uma colher de 
chá de hora em hora.

Diarreia crônica - Tomar o chá das folhas.

Diurese - O decocto da raiz é diurético.

Febre - Tomar suco de morango.

Reumatismo - Substituir refeições pelo uso exclusivo de morango. Passar um ou dois dias por semana só 
com morango, quando se deve manter repouso.

Rins,  doenças dos -  Proceder  como indicado em ácido úrico.  Pode-se fazer refeições exclusivas  de 
morango amassado com mel.

Verminoses - Proceder como indicado em ácido úrico.

NÊSPERA
A nêspera, também chamada ameixa-amarela ou ameixa-americana, é produzida por uma árvore 

da família das Rosáceas, oriunda do Japão e da China Oriental e aclimada no Brasil.
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Utilidades Medicinais

Adstringente - Preparar o decocto da casca da nêspera e aplicar externamente em cataplasmas.

Amigdalite - Proceder corno indicado em anginas.

Anginas - Gargarejar com o chá da casca da nêspera. Usar 40 gramas da casca fresca ou 20 gramas da 
casca seca para um litro de água.

Diarreia - Recomenda-se fazer uma refeição de nêspera cozida com torrada. Pode-se também tomar o 
caldo do cozimento de nêspera de hora em hora na quantidade de 1/4 de xícara.

Diurese - Fazer refeições exclusivas de nêspera.

Estomatite - Proceder como indicado em anginas.

NOZ
A nogueira é uma árvore alta, esbelta e copada, da família das Juglandáceas, originária da Índia e 

da Pérsia e aclimada no Brasil.

Utilidades Medicinais

Anemia - Triturar de seis a oito cascas de nozes verdes, acrescentar mel e cozer em meio litro de água 
durante 15 minutos. Coar e tomar dois copos pequenos por dia: Não preparar em utensílios metálicos. 
Usar  vidro  refratário,  barro  ou  madeira  devido  à  presença  de  taninos  em  alta  concentração. 
Recomendação prosaica e antiga. Tomar o infuso das folhas.

Anginas - Gargarejar com o suco da casca das nozes diluído em água.

Artritismo - Tomar o infuso das folhas.

Boca, feridas na - Preparar suco de nozes verdes, misturar com mel e diluir em água. Bochechar.

Cálculos da vesícula - Indica-se o decocto da casca da raiz.

Calos - Aplicar no local o “pó” dos ramos novos misturado com me.

Cérebro, tônico para o - Deve-se incluir a noz na alimentação como complemento nutritivo. Na época, 3 
ou 4 unidades de nozes por refeição são indicadas.

Conjuntivite - Lavar a conjuntiva com chá forte de folhas de nogueira.

Constipação intestinal - Comer nozes raladas com maçã e mamão.

Debilidade - Proceder como indicado em cérebro.

Diarreia - Tomar o infuso das folhas ou das flores.

Dor de dente – Bochechar com chá forte da casca da raiz.

Feridas - Lavar com o decocto forte das folhas ou flores.

Garganta, inflamações da - Gargarejar com o chá forte das folhas.

Gengivite - Proceder como indicado em dor de dente.

Insônia - O povo afirma que é bom pôr folhas de nogueira sob o travesseiro.

Raquitismo - Proceder como indicado em anemia.
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Respiratórias, doenças das vias - Proceder como indicado em tosse.

Tosse - Tomar o infuso das folhas juntamente com mel e leite.

Verminoses - Diluir o extrato da casca verde, tomar em jejum duas colheres de sopa. Tomar o infuso das 
folhas. Tomar um pouco do chá da casca dos ramos novos em jejum. É útil o decocto da raiz.

Verrugas - Ver Calos.

PERA
A pera é produto de uma árvore de porte alto, de tronco grosso, originária da Europa Central, onde 

se encontra em estado silvestre.  A  pereira se aclimatou nos Estados do Sul do País, mas não produz 
peras tão belas e saborosas como as europeias.

Utilidades Medicinais

Constipação intestinal - Fazer refeições exclusivas de pera, de preferência como desjejum.

Digestivos, distúrbios - Proceder como indicado em constipação intestinal.

Hipertensão arterial - Recomenda-se substituir refeições por peras e passar alguns dias só com peras, 
regularmente.

Inapetência - Proceder como indicado em constipação intestinal.

Rins, doenças dos - Proceder como indicado em hipertensão arterial.

PÊSSEGO
O pessegueiro  é  uma  árvore  da  família  das  Rosáceas;  oriunda,  segundo  Candolle,  da  China 

Central, e não da Pérsia, como o nome equivocadamente indica.

Utilidades Medicinais

Erupções  cutâneas  em  geral -  Cataplasmas  locais  das  folhas  frescas  amassadas;  ou,  do  decocto 
concentrado das folhas secas moídas.

Hemorragias - Uso tópico do caroço bem misturado com uma gema de ovo. Remédio Popular.

Hipertensão arterial - Fazer refeições exclusivas de pêssego. Passar alguns dias só com esta fruta.

Verminose - Infuso das flores em jejum.

ROMÃ
A romanzeira é um arbusto, ornamental e medicinal, da família das Puniáceas; originário da África 

setentrional e aclimatado no Brasil.

Utilidades Medicinais

Angina da garganta - Xarope do suco de romã. Extrair o suco de romã misturar com mel meio a meio e 
deixar cozer por uma hora. Tomar uma colher de sopa de três em três horas.

Carbúnculo - Cataplasmas com as folhas frescas trituradas. Renovar frequentemente.

Doenças da garganta - Proceder como indicado em angina da garganta. Gargarejo com o decocto das 
flores secas e pulverizadas. Gargarejo com o suco da romã.

Teníase - Tomar um copo pequeno de decocto da casca antes de dormir.
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SAPOTI
O sapoti é o fruto de uma árvore da família das Sapotáceas - Sapotizeiro - natural das Antilhas e 

bem aclimatado no Brasil.

Utilidades Medicinais

Adstringente - Decoto da casca do sapotizeiro.

Febre - Tomar o decocto da casca do sapotizeiro.

Colelitíase ou pedra na vesícula - Triturar as sementes do sapoti e preparar um decocto. Filtrar e tomar 
em jejum. Método empírico.

TAMARINDO
O tamarindeiro é uma árvore elevada, da família das Leguminosas, originária da África e aclimatada 

no Brasil.

Utilidades Medicinais

Disenteria - Tomar o chá da polpa do tamarindo.

Cólicas do fígado - Tomar o chá da polpa do tamarindo.

Verminose - Chá das folhas do tamarindeiro. Tomar algumas vezes ao dia, inclusive em jejum.

TANGERINA
A tangerina  é  produzida por  uma árvore da família das Rutáceas. Originária da China acha-se 

aclimatada no Brasil.

Utilidades Medicinais

Ácido úrico - Recomenda-se fazer refeições esporádicas e exclusivas de tangerina.

Arteriosclerose - Proceder como em ácido úrico.

UVA
A uva é uma das frutas mais apreciadas pelo homem, desde a mais remota antiguidade. Em todos 

os tempos, ela tem sido um precioso alimento para o gênero humano, nas vária fases da sua existência.

Utilidades Medicinais

Anemia - Tomar suco de uva natural e concentrado frequentemente.

As uvas são ricas em vários tipos de compostos fenólicos, como os flavonóides, que apresentam efeito 
antioxidante  e agem sobre a formação de radicais  livres  e diminuindo os níveis  de LDL-colesterol.  A 
catequina encontrada nas uvas e também em outras frutas, apresenta ação relacionada com a estimulação 
do sistema imunológico, com a redução do risco de doenças cardiovasculares e também com a diminuição 
da  incidência  de  câncer  do  intestino.  Uvas  e  seus  derivados  também  são  uma  importante  fonte  de 
resveratrol,  composto  que  vem  sendo  associado  a  uma  função  cardiovascular  saudável,  ajudando  a 
proteger contra doenças do coração. O resveratrol  também vem sendo relacionado com a inibição da 
carcinogênese. (Ver em http://www.frutas.radar-rs.com.br/)
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Alimentos Prejudiciais à 
Saúde e a Inteligência

Açúcar Branco
O açúcar como conhecemos hoje ficou desconhecido da humanidade por mais de trinta séculos. O 

primeiro registro histórico da cana-de-açúcar foi feito em 325 a.C quando o almirante Nearchus navegando 
pelas Índias Orientais a serviço de Alexandre, o Grande, o descreveu como um ‘tipo de mel’ que crescia 
em canas. Os persas no ano 600 d.C., aproximadamente, foram os primeiros a desenvolverem o processo 
de solidificação e refinamento, como uma maneira de preservá-lo sem fermentação. Ainda assim durante 
séculos o açúcar continuou quase que no anonimato, restringido apenas às classes dominantes por ser 
produto de luxo extremamente caro.

Entretanto, o aprimoramento na produção 
e  o  refinamento,aliado  à  dependência  que  o 
açúcar provoca,  fizeram que a demanda fosse 
aumentando e muitos impérios viram nele uma 
fonte  de  riquezas  sem  precedentes  e 
começaram  a  disputar  pelo  monopólio  desse 
mercado tão promissor.

A  igreja  Católica  no  século  XIII  foi  a 
primeira potência ocidental  a buscar o domínio 
do  mercado,  e  para  isso  utilizou  também  as 
cruzadas como meio de se apossar dos cultivos 
de cana dos sultãos.

Depois  seguiram  na  disputa  os 
portugueses,  holandeses,  ingleses  e  os 

franceses,  que  sob  o  domínio  de  Napoleão  desenvolveram  o  processo  de  obtenção  de  açúcar  de 
beterraba em 1812.

O resultado dessa corrida pelo ‘ouro doce’ legou à humanidade mais de sete séculos de crimes e 
horrores. Podemos afirmar que nenhum produto teve influência sócio-econômicas tão grande na história 
da  humanidade  como  o  açúcar.  Por  sua  causa  muito  sangue  foi  derramado,  impérios  surgiram  e 
desapareceram. Analisando bem a história podemos afirmar que foram os plantios de cana-de-açúcar os 
responsáveis pela escravidão de aproximadamente 13 milhões de africanos que durante o período de 500 
anos, aproximadamente, viveram e morreram nos plantios de cana-de-açúcar, em condições desumanas e 
cruéis.

Com a descoberta do Novo Mundo muitos países europeus colonizadores começaram a utilizar as 
colônias  para  o  plantio  de cana,  e  para  terem um preço competitivo  no mercado  encontraram como 
solução mão-de-obra escrava. O historiador britânico Noel Deer afirma: ‘Não seria exagero responsabilizar 
os cultivos de cana pelo menos dois terços dos 20 milhões de escravos traficados na África’.

A  partir  do  século  XIX,  as  novas  técnicas  de  produção  e  refinanciamento  foram  diminuindo 
progressivamente o preço, e aumentando progressivamente o consumo, que na Inglaterra já atingia 8 
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milhões de quilos  por  ano.  Foi  então que 1674,  um médico inglês  Dr.  Thomas Willis  descreveu pela 
primeira vez, entre a nobreza, alguns sinais que se caracteriza por micção constante e sabor adocicado da 
urina.

Porém,  como  as  duas  classes 
dominantes,  o  clero  e  a  nobreza,  obtinham 
grandes riquezas da comercialização do açúcar, 
ele com medo de perder o prestígio e a cabeça, 
colocou um nome em latim na enfermidade e a 
culpa no mel: ‘ Diabetes Mellitus’,ou seja excesso 
de  micção  causada  por  inflamação  provocada 
pelo mel – ‘Do Éden ao Fast Food’. p. 18-19.

Já no princípio do século XX,  o impacto 
negativo  do  aumento  de  consumo  de  açúcar 
sobre  a  saúde  da  população  em  geral  era 
sentida.  O  Dr.  Robert  Boesler,  um dentista  de 
Nova  Jersey,  escreveu  em  1912:  ‘O  sistema 
moderno  de  refinamento  e  açúcar  tem  trazido 
uma  série  de  enfermidades.  O  açúcar 

comercializado nada mais é do que ácido cristalizado. Se em tempos passados ele era tão custoso, que 
somente ricos podiam comprá-lo, era então, do ponto de vista econômico,  sem consequências para a 
nação. Mas hoje, devido ao seu baixo custo o açúcar tem causado uma degeneração no povo, que creio 
ser a hora de um esclarecimento geral. A perda da força vital pelo consumo de açúcar no último século e 
na primeira década deste, jamais poderá ser recuperada e deixará para sempre sua marca sobre a raça 
humana. O que foi destruído pelo açúcar está perdido e não pode ser recuperado’.

Hoje o quadro é mais assustador porque nos processo de refinamento usam-se diversos produtos 
químicos nocivos á saúde. Antes se utilizava sangue de animais para o clareamento do produto, o que 
depois foi substituído pelos ossos moídos dos animais. Nos Estados Unidos, o consumo de açúcar per 
capta subiu de 1 quilo no princípio desse século para 60 quilos em 1990 ou 15 milhões de toneladas por 
ano. Da mesma forma uma série de enfermidades neurológicas, cardiovasculares e crônico-degenerativas 
tem se multiplicado  de maneira  assombrosa.  Muitos  médicos  e  cientistas  afirmam que nenhum outro 
produto elaborado para o consumo humano teve impacto tão negativo na saúde da humanidade como o 
açúcar refinado.

O  açúcar  branco  refinado  é  um  carboidrato  puro  com  99,5% de  sacarose.  É  frequentemente 
chamado droga porque no processo de refinamento todos nutrientes tais como as vitaminas, minerais, 
proteínas,  gorduras  e  enzimas  são  removidos 
deixando apenas os carboidratos que nessa condição 
nada mais são do que calorias vazias, ou seja: sem 
outros  elementos  que  vão  contribuir  para  a  sua 
absorção e assimilação adequadas pelo organismo.

Uma vez ingerido nessa forma o corpo tem de 
lançar mão de vários nutrientes pra poder metabolizá-
los,  principalmente  as  vitaminas  do  complexo  B, 
roubando assim esta vitamina dos nervos, músculos, 
fígado,  rins,  coração,  pele,  ossos,  e  sangue.  Isso 
deixa esses órgãos deficientes dessa vitamina, o que 
vai contribuir pra várias enfermidades, como: beribéri, 
pelagra, problemas cardíacos, prisão de ventre, colix, 
doenças da pele e da boca e distúrbios neurológicos. O fígado, por exemplo, só pode armazená-lo em 
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forma de glicogênio, na quantidade de mais ou menos 30 gramas por dia. Qualquer quantidade adicional 
permanente na corrente sanguínea em forma de ácido carbônico. Para neutralizar o gás carbônico, o corpo 
tem de utilizar o cálcio dos ossos na forma de hidróxido de cálcio contribuindo assim para a osteoporose.

Além disso, o hidróxido de cálcio combinado com ácido carbônico forma carbonato de cálcio e 
água,  e  este  por  sua  vez  formado  vai  alojar-se  nos  músculos,  tecidos  diversos,  vasos  sanguíneos 
provocando arterioscleroses, diabetes e artrites. Se os vasos afetados forem do cérebro poderá levar a um 
derrame cerebral, se forem do coração poderá levar a uma oclusão coronária.

Pesquisadores também suspeitam que o açúcar possa contribuir para a formação de cânceres, 
uma  vez  que  os  tumores  tem  uma  afinidade  especial  pelo  açúcar.  Devido  ao  fato  que  para  sofrer 
metabolismo ele  cria vários ácidos no corpo e que quando esses ácidos são formados em presença de 
proteínas,  cria-se  uma intoxicação  ácida  ou  autoenvenenamento  que  pode  manifestar  em formas  de 
catarros ou reumatismos.

Outro grande problema relacionado com o consumo de açúcar é o seu efeito depressor de sistema 
imunológico.  Estudos feitos pela Universidade de Loma Linda,  Califórnia – USA, mostraram que cada 
glóbulo brando tem a capacidade para destruir 14 bactérias patogênicas, mas quando ingere o equivalente 
a 24 colheres de chá de açúcar sua capacidade reduz-se pra destruir apenas uma bactéria. Considerando-
se que apenas um sorvete cremoso possui essa quantidade é muito fácil imaginar quão frequentemente 
estamos comprometendo o nosso Sistema Imunológico.

Não  podemos  deixar  de  mencionar  os  efeitos 
desastrosos  sobre  a  saúde  dental.  Os  Estados  Unidos 
possuem os melhores e mais avançados equipamentos 
odontológicos  assim  como  também  os  melhores 
profissionais  e  produtos  de  higiene  bucal  do  mundo. 
Entretanto, ainda se registra naquele país uma média de 
300 cáries para cada 1000 habitantes. 

Considere  agora  algumas  ilhas  do  Pacífico  Sul 
onde  existem  povos  que  nunca  viram  uma  escova  de 
dente e a média é de 30 cáries pra cada 1000 habitantes. 
É interessante notar que as ilhas onde já chegaram os 
produtos  refinados  e  açucarados  os  índices  de  cáries  tem subido  dramaticamente.  Isto  prova  que  o 
problema da saúde dental é também um problema sistêmico relacionado com hábitos alimentares, e não 
somente um problema simplesmente local.

Pioneiros da Psiquiatria Ortomolecular, entre eles o renomado Dr. Linus Pauling, afirmam que a 
maioria das enfermidades mentais é um mito e que muitos distúrbios emocionais podem ser simplesmente 
o primeiro sintoma de inabilidade do corpo humano para lidar com a dependência do açúcar. Ele diz:‘...a 
deficiência de vitamina B12 qualquer que seja a causa, leva a enfermidade mental frequentemente mais 
pronunciada do que as manifestações físicas. O distúrbio mental associado com a anemia perniciosa, por 
exemplo, pode ser observada por vários anos antes que se apresentem quaisquer manifestações físicas 
da mesma’. O Dr. A. Hoffer no seu livro ‘Mega B3: terapia para esquizofrenia’ acrescenta: ‘Pacientes são 
também aconselhados a seguir um bom programa nutricional com restrições de sacarose ou alimentos 
ricos em sacarose’.

A verdade é que grande parte da população tem dificuldade orgânica para metabolizar o açúcar 
refinado  e  os  resultados dessa incapacidade  metabólica  podem originar  vários  sintomas mentais  que 
podem variar desde um simples nervosismo até a depressão severa ou loucura. Outro grande exemplo são 
as crianças. Nos Estados Unidos, dezenas de milhares de crianças estão tomando algum tipo de droga 
para hiperatividade que conduz a dificuldades no aprendizado. Estudos já foram realizados mostrando que 
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um  grande  número  dessas  crianças  poderia  melhorar  substancialmente  seu  nível  de  aprendizado, 
simplesmente eliminando ou reduzindo a ingestão de açúcar.

Outros  estudos  também  relacionam  o  alto 
consumo  de  açúcar  com  a  criminalidade  e  divórcios. 
Segundo  pesquisadores  uma  característica  dos 
criminosos  é  que  são  sujeitos  com  deficiência  de 
minerais  e  que  vivem  basicamente  debaixo  de  uma 
dieta rica em doces e alimentos com maior açúcar. Com 
relação ao divórcio se notou que os casais em que um 
ou  outro  ou  ambos  consomem  muito  açúcar  estão 
predispostos ao divórcio. A razão é que a mudança da 
estética principalmente da mulher,  que afetada com a 
obesidade  aliada  à  irritabilidade,  nervosismo,  falta  de 
paciência,  de  ambos,  vai  levar  a  desentendimentos 

constantes ate levar a inevitável separação, na maioria das vezes rotulada como ‘incompatibilidade de 
gênios’.

Se você tem períodos constantes de irritação, nervosismo, depressão, angústia, ansiedade ou outro 
distúrbio mental seria bom começo para recuperação de sua energia nervosa eliminar o açúcar da sua 
dieta. Talvez nos primeiros dias você vá se sentir pior do que estava por causa da dependência, mas os 
benefícios alcançados,  sem dúvida alguma,  serão mais calma,  mais  paciência,  sono tranquilo  e mais 
alegria de viver. Valerá a pena! –‘Do Éden ao Fast Food’, p. 18-23.

Se alguém disser que precisamos de açúcar para viver, não importa quem o diga nem o diploma 
que possua, ele está mal informado ou é mal-intencionado. A maior parte dos habitantes do nosso mundo 
viveu quase 6.000 anos sem conhecer ou sem usar açúcar até pouco mais de duzentos anos. E todos nós 
sabemos que nossos antepassados gozavam melhor saúde do que nós, usando alguns apenas um pouco 
de mel, ocasionalmente, além das frutas e hortaliças cruas que tinham. Mas também sabemos que eles 
não conheciam o diabetes, a esquizofrenia, a insônia e outras doenças tão comuns em nossos dias.

Fisher e Emerson em How to Live, disseram: “Podemos obter todo açúcar e toda a doçura de que 
precisamos,  ou  que  queremos  das  frutas  maduras  como bananas,  uvas,  tâmaras,  figos  ou  do mel  - 
certamente fruta e mel juntos. Há muitas pessoas que nunca usam açúcar de cana em qualquer forma, e 
jamais sentiram dele alta alguma’.

E os Drs. Wilder e Key em Handbook of Nutrition, escreveram: ‘O açúcar não supre coisa alguma á 
nutrição senão calorias (que Norma Joliffe chama de ‘calorias vazias’), e as vitaminas providas por outros 
alimentos são danificados pelo açúcar para poder liberar suas calorias’ – “Nutrição Orientada”, p.107,108.

Dentre  as  substâncias  industrializadas,  sem  dúvida  alguma,  o  açúcar  está  entre  as  mais 
importantes, em razão significativo consumo per capta.

Nosso país é um dos campeões mundiais em consumo e também, um dos maiores produtores. E 
as perspectivas futuras são de crescimento, uma vez que é adicionado em doses cada vez maiores nos 
“alimentos” entre aspa porque, geralmente, esses produtos não contêm os ingredientes necessários para, 
realmente, alimentar o organismo humano. Saciam a fome, agradam ao paladar, e só.

Estudos de laboratório realizados pela Universidade de Loma Linda, Califórnia, EUA, determinam 
que,  em condições saudáveis,  cada glóbulo  branco do sangue tem capacidades pra destruir  quatorze 
bactérias  nocivas  ao  organismo.Entretanto,  a  ingestão  de  açúcar  reduz  tal  capacidade  de  extrema 
importância á saúde, como segue: 

Seis colheres de chá de açúcar reduzem a capacidade de vitória a apenas dez. Portanto, sobram 
quatro bactérias para produzirem doenças.
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Doze colheres de açúcar  reduzem a capacidade para somente cinco bactérias.  Sobrarão nove 
bactérias, por glóbulo branco.

Dezoito colheres de chá de açúcar reduzem a capacidade para somente duas bactérias. Neste 
caso, doze bactérias não terão quem as combata.

Vinte e quatro colheres de chá de açúcar, praticamente 
neutralizam a capacidade do glóbulo branco, permitindo lutar e 
vencer  apenas  uma  bactéria.  Será  uma  tragédia  quase 
completa:  somente uma bactéria  dentre quatorze por  glóbulo 
branco, será atacada e vencida.

Devemos lembrar ao leitor, que alguém só fica doente se 
o seu sistema imunológico foi incapaz de identificar, de lutar e 
vencer os agentes produtores das doenças, que são os vírus, 
bactérias,  micróbios  fungos  existentes  na  água  no  ar  e  nos 
alimentos.

Agora,  se  você  imagina  que  as  quantidades  de  açúcar  mencionadas  em  colheres  de  chá 
dificilmente são ingeridas, fornecemos a quantidade existente em produtos consumidos diariamente, por 
muitas pessoas:

- Garrafa de refrigerante de duzentas e noventa ml: seis colheres de chá.

- Fatia média de torta cremosa – doze colheres.

- Porção de sorvete cremoso – vinte e quatro colheres.

Como se vê, não e difícil de identificar porque tantas pessoas estão doentes, demonstrando que os 
glóbulos brancos do seu sistema imunológico estão quase todo fora de combate. Uma evidência disto são 
as  verdadeiras  epidemias  de  gripes  e  resfriados  que  acometem,  periodicamente,  grande  parte  da 
população. –“Qualidade de vida com Saúde total” - p. 269,270

Algumas pesquisas já foram feitas com relação ao uso dos adoçantes artificiais; e alguns desses 
produtos comprovadamente já produziram tumores em ratos de laboratórios. A Sacarina, por exemplo, tem 
a tendência de aumentar a concentração da bexiga, que em ratos provocaram câncer da bexiga. Provocou 
também deformidades no desenvolvimento  dos pintainhos.  Ela também afeta a protoplasma da célula 
envenenado-as o que pode produzir câncer. Uma em cada vinte mil crianças nasce com incapacidade de 
metabolizar  tumores no  cérebro,  dor  de  cabeça,  tonteira  e  problemas  menstruais.  Ironicamente  pode 
conduzir a obesidade porque desencadeia a conservação da glicose sanguínea em gorduras saturadas 
que vai provocar hipoglicemia que por sua vez vai disparar o sinal do apetite.

Em muitos países existem leis que regulam a comercialização desses produtos pelo perigo em 
potencial que representa para a saúde humana. Nos EUA, por exemplo, o uso de sacarina em alimentos e 
bebidas industrialização por parte do governo. “Idem” p. 23.

No  entanto,  podemos  substituir  os  açúcares  artificiais  ou  o  açúcar  branco  refinado  por  várias 
opções saudáveis como: açúcar mascavo, o demerara, a frutose, a stévia, o melado, a rapadura e o mel.

Todas essas opções são fáceis de ser encontradas, pois a comercialização é comum nas grandes 
e pequenas cidades, além da vantagem de não deixarem no organismo os efeitos deletérios do açúcar 
comum.

Além de destruir  a homeostase do organismo, o excesso de açúcar pode causar várias outras 
consequências importantes. A seguir, uma lista de alguns problemas metabólicos causados pelo açúcar, 
tirados de várias revistas médicas e outras publicações cientificas.
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1. O  açúcar  pode  desativar  seu  sistema  imunológico  e  prejudicar  sua  defesa  contra  doenças 
infecciosas.

2. O açúcar desorganiza as relações entre os sais minerais no organismo: provoca deficiência de 
cromo e cobre e interfere com a absorção de cálcio e magnésio.

3. O açúcar pode provocar um aumento rápido da adrenalina, da hiperatividade, da ansiedade, da 
dificuldade de concentração e da irritabilidade em crianças.

4. O açúcar pode provocar um aumento significativo no nível total de colesterol, triglicérides e mau 
colesterol.

5. O açúcar provoca a perda de elasticidade e funcionalidade dos tecidos.

6. O açúcar  alimenta  as  células  cancerosas  e  foi  relacionada  ao  desenvolvimento  de  câncer  de 
mama, ovário, próstata, reto, pâncreas, trato biliar, pulmão, vesícula e estômago.

7. O  açúcar  pode  aumentar  o  nível  sanguíneo  de  glicose  em  jejum  e  provocar,  como  reação, 
hipoglicemia.

8. O açúcar pode piorar a visão.

9. O açúcar pode provocar muitos problemas do trato gastrintestinal, como gastrite, indigestão, má 
absorção em pacientes com doença intestinal funcional, aumento do risco de doença de Crohn, 
colite ulcerativa.

10. O açúcar pode provocar envelhecimento prematuro.

11. O açúcar pode levar ao alcoolismo.

12. O açúcar pode acidificar a saliva, estragar os dentes e provocar doença periodontal (das gengivas).

13. O açúcar contribui para a obesidade.

14. O açúcar pode provocar doenças autoimunes como artrite, asma, escleorose múltipla.

15. O açúcar ajuda muito a infestação descontrolada de Candida Albicans (fungo).

16. O açúcar pode provocar cálculos de vesícula.

17. O açúcar pode provocar apendicite.

18. O açúcar pode provocar hemorroidas.

19. O açúcar pode provocar varizes.

20. O açúcar pode elevar a resposta de glicose e insulina em usuárias de contraceptivos orais.

21. O açúcar pode contribuir para a osteoporose.

22. O  açúcar  pode  provocar  uma  queda  na  sensibilidade  á  insulina,  provocando  assim  um  nível 
elevado e anormal de insulina e, finalmente, diabetes.
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23. O açúcar pode reduzir o nível de vitamina E.

24. O açúcar pode aumentar a pressão sanguínea sistólica.

25. O açúcar pode provocar sonolência e redução da atividade em crianças.

26. A  ingestão  elevada  de  açúcar  aumenta  o  nível  de  produtos  glicosados  avançados  (PGA) 
(moléculas de açúcar que se ligam às proteínas do corpo, danificado-as).

27. O açúcar pode interferir na absorção de proteínas.

28. O açúcar provoca alergias alimentares.

29. O açúcar pode provocar toxemia durante a gravidez.

30. O açúcar pode contribuir para o eczema em crianças.

31. O açúcar pode provocar aterosclerose e doença cardiovascular.

32. O açúcar pode prejudicar a estrutura do DNA.

33. O açúcar pode mudar a estrutura das proteínas e causar uma alteração permanente da maneira 
como agem as proteínas no corpo.

34. O açúcar pode fazer a pele envelhecer ao mudar a estrutura do colágeno.

35. O açúcar pode provocar catarata e miopia.

36. O açúcar pode provocar enfisema.

37. A ingestão elevada de açúcar  pode prejudicar  a homeostase fisiológica  de vários sistemas do 
organismo.

38. O açúcar reduz a capacidade de funcionamento das enzimas.

39. A ingestão de açúcar é mais alta em portadores de mal de Parkinson.

40. O açúcar pode aumentar o tamanho do fígado ao fazer as células do órgão se dividirem e aumentar 
o nível de cálculos renais.

41. O açúcar pode aumentar o tamanho dos rins e produzir mudanças patológicas no órgão, como a 
formação de cálculos renais.

42. O açúcar pode danificar o pâncreas.

43. O açúcar pode aumentar a retenção de fluidos no organismo.

44. O açúcar é o inimigo nº 1 do funcionamento do intestino.

45. O açúcar pode danificar o revestimento dos capilares.

46. O açúcar pode deixar os tendões mais frágeis.
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47. O açúcar pode provocar dores de cabeça e enxaquecas.

48. O açúcar pode reduzir a capacidade de aprendizado, afetar negativamente as notas das crianças e 
provocar transtornos de aprendizagem.

49. O  açúcar  pode  provocar  o  aumento  das  ondas  cerebrais  delta,  alfa  e  teta  e  assim  alterar  a 
capacidade de pensar com clareza.

50. O açúcar pode provocar depressão.

51. O açúcar pode aumentar risco de gota.

52. O açúcar pode aumentar o risco de mal de Alzheimer.

53. O açúcar pode provocar desequilíbrio hormonal, como aumentar o nível de estrogênio em homens, 
exacerbar a TPM e reduz o nível de hormônio do crescimento.

54. O açúcar pode levar a tonturas.

55. As dietas ricas em açúcar aumentarão radicais livres e o estresse oxidativo.

56. As  dietas  com  muita  sacarose  em  indivíduos  com  doença  vascular  periférica  aumentam 
significativamente a adesão das plaquetas.

57. O consumo elevado de açúcar por adolescentes grávidas pode levar a uma redução substancial da 
duração da gravidez e está associado á duplicação do risco de ter um bebê pequeno demais para a 
idade gestacional.

58. O açúcar pode embebedar como o álcool.

59. O açúcar é uma substância que vicia.

60. A redução da ingestão de açúcar pode aumentar a estabilidade emocional.

61. O açúcar dado a bebês prematuros pode afetar o volume de dióxido de carbono que produzem.

62. O açúcar é transformado em quantidade 2 a 5 vezes maior de gordura na corrente sanguínea do 
que o amido.

63. A absorção rápida do açúcar promove a ingestão excessiva de comida em obesos.

64. O  açúcar  pode  piorar  os  sintomas  de  crianças  com  transtornos  de  déficit  de  atenção  e 
hiperatividade (TDAH).

65. O açúcar afeta negativamente a composição de eletrólitos da urina.

66. O açúcar pode reduzir a capacidade de funcionar das glândulas adrenais.

67. O açúcar  tem potencial  de provocar  processos metabólicos  anormais  em indivíduos  saudáveis 
normais e promover doenças crônicas degenerativas.
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68. A  alimentação  intravenosa  com água  açucarada  pode  interromper  o  fluxo  de  oxigênio  para  o 
cérebro.

69. O açúcar aumenta o risco de poliomielite.

70. A ingestão elevada de açúcar pode provocar convulsões epilépticas.

71. O açúcar provoca pressão alta em pessoas obesas.

72. O açúcar pode provocar a morte celular.

73. Em centros de reabilitação juvenil, quando as crianças passaram para uma dieta com pouco açúcar 
houve uma queda de 44% do comportamento antissocial.

74. O açúcar desidrata recém-nascidos.

75. O açúcar pode provocar males das gengivas.
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Café
A  cafeína  atua  bioquimicamente  de  uma 

forma  que  franqueia  o  fluxo  de  açúcar  e  de 
gorduras na corrente sanguínea,  muito embora já 
haja  aí  quantidade suficiente  dessas substâncias. 
Tanto  o  excesso  de  açúcar  no  sangue  quanto 
triglicérides  tendem  a  causar  moléstias  cardíacas 
proveniente do endurecimento das artérias.

Não  seria  comum  encontrar  uma  pessoa 
cuja gordura no sangue fosse elevada só porque 
toma  café.  Mas  a  nicotina  do  fumo  e  do  stress, 
juntamente com o café, pode resultar em elevado 
teor  de  triglicérides  no  sangue.  O  café  tende 

também a elevar a pressão sanguínea sistólica. Tende a causar palpitação e arritmias ou irregularidades 
do  coração  em  algumas  pessoas.  Estudos  recentes  conduzidos  na  Europa  e  nos  Estados  Unidos 
proporcionam  evidências  de  que  beber  café  aumenta  o  risco  de  ataque  cardíaco.  Isto  se  deve, 
provavelmente, a sua tendência para causar arritmias.

Há maiores motivos do que o problema do ataque cardíaco para não se consumir café, chá mate ou 
outro alimento que contém cafeína. De acordo com um estudo recente, o câncer da bexiga duplica com 
duas ou mais xícaras de café diariamente. O café diminui a absorção de ferro não hemoglobínico em 39%, 
quando  tomado  com  uma  refeição  de  hambúrguer.  O  chá  preto  diminui  a  absorção  de  ferro  não 
hemoglobínico em 64%. Aumento do suco gástrico e baixa a pressão do esfíncter, causando azia. Mesmos 
os refrigerantes (todos são ricos em cafeína) aumentam em 3,5 a 5 vezes a produção ácido clorídrico. A 
única bebida segura para se tomar entre as refeições é água pura ou chás de plantas medicinais (erva-
doce, cidreira etc.).

O efeito estimulador aparece 30 a 60 minutos depois de ser ingerida a cafeína. A cafeína promove 
maior eliminação das vitaminas C e do complexo B, de zinco e potássio. A cafeína provoca ainda, maior 
secreção de ácido clorídrico no estômago, causando irritação na mucosa gástrica.

A cafeína é um produto ativo que prende o bebedor de café ao vício. Trata-se de uma droga que 
desperta a pessoa dando a sensação de ter mais energia e bem-estar devido à liberação de glicogênio 
pelo fígado.

O efeito estimulante mantém-se no organismo durante algumas horas e quando diminui ou acaba o 
corpo pede outro café, e assim se vai criando a habituação. Para quem está habituado, a sua falta produz 
sensações desagradáveis, porque a pessoa sente uma quebra que a deixa mais em baixo do que antes. O 
café faz parte da lista de proibições em competições desportivas.

Se na pessoa habituada não é satisfeita a necessidade de ingerir mais café, surgem os sintomas de 
dependência que são mais intensa entre as 12 e as 36 horas, desaparecendo cerca de uma semana 
depois caso a pessoa continue sem beber café.

Os principais sintomas que um dependente de cafeína sente durante o período de abstinência são 
as dores na cabeça,  a apatia,  o  cansaço e a  ansiedade.  Vejamos alguns efeitos da cafeína sobre o 
organismo:
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Sobre  o  sistema  nervoso,  e  se  bebido  em 
pequena  quantidade,  reduz a  sonolência,  diminui  e 
acelera  as  reações.  Se  a  pessoa  toma  maiores 
quantidades,  a  estimulação  é  mais  forte  e  surge a 
ansiedade, irritabilidade, agitação, tremores, perda de 
controle  dos  impulsos  nervosos  que  comandam  o 
pensamento e a atividade muscular, insônias com a 
ressaca pela manhã, cansaço e sonolência matinal.

Sobre  o  coração,  e  tomado  em  pequena 
quantidade,  aumenta  sua  atividade  acelerando  a 
circulação do sangue e aumento a tensão arterial. Em 
excesso surgem as palpitações e taquicardia.

Sobre os rins, aumenta a produção de urina e 
sobre os músculos de ação voluntária facilita a sua 

atividade, mas quando em excesso, causa dores musculares e espasmos. 

Sobre o estômago, e se ingerido em pequena quantidade,  aumenta a produção de ácidos que 
aceleram a digestão e em quantidade excessiva provoca dores abdominais e náuseas.

Devido à torrefação do café forma-se benzopireno que são substâncias capazes de produzir câncer 
e que também existem em alimentos fumados ou queimados, no fumo, no tabaco, nos gazes de escape 
dos automóveis etc.

 “Gestantes que tomam mais de quatro xícaras de café por dia durante a gravidez pode estar 
aumentando  o  risco  de  morte  súbita  de  seus  bebês”,  segundo  estudo  realizado  por  pesquisadores 
neozelandeses.

Esse é o primeiro  estudo que sugere uma relação entre morte súbita  de bebês e o consumo 
elevado de cafeína por suas mães na gestação. Pesquisas anteriores ligavam a cafeína ao baixo peso do 
recém-nascido e ao aborto espontâneo.

O pediatra Rodney Ford, de Christchurch, na 
Nova Zelândia,  e sua equipe  analisou  mais  de 393 
pais de crianças vítimas de morte súbita e 1.592 pais 
de crianças saudáveis. Os cientistas constataram que 
as mães que ingeriam muito café, chá e refrigerantes 
com  cafeína  tinham  maior  chance  de  ter  doença. 
“Altas  concentrações  de  cafeína  no  sangue  podem 
causar alterações nos fetos na região do encéfalo que 
controla  a respiração”,  disse Rodney Ford  à revista 
‘Childhood’.

Segundo  Ford,  a  retirada da cafeína  após  o 
nascimento poderia levar o bebê a ter uma reposta inadequada quando exposto a esforços respiratórios. O 
pediatra diz que “a redução do consumo de cafeína na gravidez pode diminuir risco dessa síndrome”. 
Folha de São Paulo- 28/01/98.

A  consequência  mais  comum,  com  o  consumo  de  cafeína,  sobre  a  saúde  é:  nervosismo, 
irritabilidade, ansiedade, agitação, tremores musculares, insônia, dor de cabeça.

Uma boa parte das pessoas desconhece os efeitos deletérios que provém da ingestão diária de 
cafeína. Só para termos ideia 3 xícaras de café equivalem a 300 mg de cafeína, com essa quantidade de 
cafeína consumida, o organismo perde 20 mg de cálcio, diminui a absorção do ferro em cerca de 40%. 
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Úlcera gástrita 

Irritação, um dos sintomas da cafeína



Mesmo assim, muitas pessoas não sabem ás vezes, o porquê da fraqueza nos ossos, da anemia e da 
sensação de atonia. “Qualidade de Vida com Saúde Total”, p. 243-257.
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Carne

Alguns escritores, pouco conhecedores do que escrevem, alegam que o homem primitivo era 
carnívoro,  vivendo  principalmente  da  caça  e  pesca  e  também  da  antropofagia.  Não  obstante,  
Empédocles, filósofo grego (490-430 a C.), escreveu: "Nos tempos primitivos considerava-se a carne 
como alimento infame; e matar animais para devorar-Ihes os nobres membros considerava-se como 
crime horroroso".

O Dr. J. H. Kellog assim explica as razões da alimentação à base de carne ser imprópria para  
o homem:

"Os carnívoros - diz ele - acham-se adaptados a uma alimentação de carne, o mesmo não 
sucede com o homem e outros primatas. O cão, por exemplo, possui um fígado maior, relativamente  
ao seu corpo, do que o fígado humano. Além disso, o fígado do cão e outros animais carnívoros  
converte ácido úrico em ureia, ao passo que o fígado humano não faz a mesma coisa. Tomando-se 
em conta que os bifes e as costelas contêm 0,9072 gramas de ácido úrico por meio quilo de peso, e  
pâncreas  e  o  timo  4,536  gramas  por  meio  quilo  (Hall),  torna-se  evidente  que  o  organismo  se  
encontra  muito  pouco  preparado  para  se  defender  contra  os  malefícios  dos  alimentos  dessa 
natureza. Isto ainda fica mais em relevo em vista da observação feita pelo Dr. Fox, de as glândulas 
destruidoras de veneno - a pituitária, as suprarrenais e a tireoide serem maiores nos gatos, nos cães  
e nas águias, que são animais carnívoros do que no homem e outros animais não carnívoros.

"Outra adaptação à alimentação cárnea, que o homem e outros primatas não possuem, é o 
comprimento relativo dos intestinos, os quais segundo Metchnikoff fez ver, curto nos carnívoros em 
relação ao comprimento do corpo e muito mais comprido nos animais que se alimentam de vegetais 
(10  a  30  vezes  o  comprimento  do  corpo).  Os  intestinos  curtos  dos carnívoros  constituem uma 
proteção parcial contra a absorção de toxinas dos resíduos alimentares putrefatos. As dejeções dos 
carnívoros são altamente putrefatas e fétidas”. "Como Devemos Viver", p. 193,194.

Creem muitos que a carne constitui um regime de força por excelência, e que os vegetais  
formam uma dieta debilitante. Mas a ciência e a prática refutam esta ideia. Vejamos:

Os japoneses são, principalmente, vegetarianos. Comem, mormente, arroz integral e verdura. 
E têm resistência para o trabalho.
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Segundo  nos  informam  Gautier  e  MarceI  Labbé,  eminentes  autoridades  em  assuntos 
dietéticos, havia na Rússia camponeses que viviam de legumes, pão preto e alho, trabalhavam 16 a  
18 horas por dia e eram dotados de extraordinária força física, excedendo, não raro, os marinheiros  
americanos.

Na  construção  do  Canal  de  Suez,  empregaram-se  trabalhadores  árabes  e  ingleses.  Os 
primeiros se alimentavam de trigo e tâmaras, não comendo carne. Os últimos comiam carne de vaca.  
E o engenheiro Lesses, que fez o projeto e dirigiu a referida construção, ficou tão impressionado com 
o fato de que os árabes, vegetarianos, rendiam mais no serviço que os ingleses, carnívoros, que ele  
mesmo se tornou adepto do vegetarianismo.

Entre os lutadores antigos, da Grécia e de Roma, havia muitos recordistas vegetarianos.  E 
também hoje, nos meios atléticos, há muitos campeões que se abstêm de comer carne.

“É um erro supor que a força muscular depende do uso de alimento animal. As necessidades 
do organismo podem ser mais bem supridas, e mais vigorosa saúde se pode desfrutar, deixando de 
usá-lo, Os cereais, com frutas, nozes e verduras, contém todas as propriedades nutritivas para formar 
um bom sangue.

"Os que se alimentam de carne estão comendo cereais e verduras em segunda mão; pois o 
animal recebe destas coisas a nutrição que dá o crescimento. A vida que se achava no cereal e na  
verdura passa ao que os ingere. Nós a recebemos comendo a carne de animal. Quão melhor não é 
obtê-Ia diretamente comendo aquilo que Deus proveu para o nosso uso!...

"Quando se deixa o uso da carne há muitas vezes uma sensação de fraqueza, uma falta de 
vigor. Muitos alegam isto como prova de que a carne é essencial; mas é devido a ser o alimento  
desta espécie estimulante, a deixar o sangue febril e os nervos excitados, que assim se Ihes sente a 
falta. Alguns acham tão difícil deixar de comer carne, como é ao ébrio o abandonar a bebida; mas se 
sentirão muito melhor com a mudança". - E. G. White, "A Ciência do Bom Viver", p. 268, 271.

A explicação bioquímica da menor resistência dos carnívoros em relação aos vegetarianos é 
dada nas seguintes palavras do Dr. J. H. Kellog:

“A resistência sofre a influência dos venenos da fadiga, os venenos que causam a fadiga têm 
três  origens:  a)  modificações  químicas  ocorrentes  nos músculos  durante  os  exercícios;  b)  ácidos 
minerais e outras substâncias produtoras de fadiga ingeridas com o alimento; c) venenos produzidos  
pelas bactérias proteolíticas que produzem a putrefação das proteínas não absorvidas no cólon. Os 
venenos da segunda e terceira classe são derivados das proteínas, cuja ação neutralizadora do ácido 
láctico  produzido  durante  o  exercício  muscular,  diminui  com  a  introdução  no  organismo  de  um 
excesso de ácido fosfórico que baixa a alcalinidade do sangue. Hill, fisiologista inglês, mostrou que 
aquele ácido láctico pode produzir-se na proporção de 1,77 gramas por segundo para um rápido 
corredor. Quando se come carne, uma quantidade de 5 a 8 por cento deixa de ser digerida e ao  
encontrar-se no cólon sofre putrefação.

"Existem, naturalmente, no organismo animal, inúmeras substâncias nocivas, entre as quais se 
salienta: purina, ptomaínas, leucomaínas, creoninas, xantinas, tirosina.

“Uma vez morto o animal, a albumina sob ação dos fermentos proteolíticos, se desdobra em 
nucleína, que produz elementos púricos, ácido úrico, fosfórico,  lático, butírico, estes ácidos destroem 
paulatinamente a vida do ser humano”.

O  Dr.  J.  H.  Kellogg,  fundador  das  indústrias  Kellogg,  fazendo  pesquisas  no  sentido  de 
determinar o conteúdo microbiano das carnes, obteve os seguintes resultados:
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Carne Micróbios de Putrefação por Grama

Carne crua comprada no mercado.........................................70.000 
A mesma carne, depois de cozida.................................................25.000 
A mesma carne, depois de assada................................................90.000 
Carne de Peixe crua.....................................................................870.000 
Sardinha em conserva........................................................14.000.000 
Assado de lombo obtido nos melhores hotéis de 
Chicago....................................................................37.000.000 
Filé de vaca cozido, idem................................................................25.000 
Filé extra, idem................................................................................26.000 
Presunto defumado, analisado imediatamente 
após chegar ao açougue..........................................................43.120.000 
O mesmo, analisado 24 horas depois...................................750.000.000 
Salsichas................................................................................120.000.000 
A mesma, 24 horas depois...................................................490.000.000 
Carne de vaca assada...........................................................560.000.000 
A mesma, 24 horas depois....................................................750.000.000 
Costela de vaca.................................................................560.000.000 
A mesma, 24 horas depois....................................................840.000.000 

Segundo  relato  da  revista  americana  "Good  Health"  verificou-se que  as  carnes  enlatadas, 
mesmo preparadas com material  o  mais  fresco  possível,  contém pequenas  quantidades  de ácido 
gorduroso volátil. Com o decorrer da decomposição, verifica-se um aumento progressivo deste ácido,  
presente em produtos de tal natureza.

"Esses alimentos - reza o relatório - são infectados com bactérias putrefacientes, e, quando 
ingeridas, infeccionam todo o tubo digestivo, especialmente o cólon, onde os alimentos permanecem 
por mais tempo, antes de serem eliminados.

“Toda  a  carne  por  mais  fresca que  seja,  pode  produzir  intoxicações,  porque  facilmente  se  
putrefaz no ventre. E os que sofrem de prisão de ventre sofrem aqui”. "Qualidade de Vida” p. 75 e 76.

"O Dr.  Lee,  professor de  fisiologia da Universidade  de Colúmbia,  submeteu  a experiências 
produtos  de putrefação  (indol  e  escatol)  e  verificou que  eram poderosos venenos  causadores  de 
fadiga.

"Em vista desses fatos torna-se evidente que uma pessoa que come carne entra num teste de 
resistência em estado de séria inferioridade, pelo fato de que seu sangue já se acha até certo grau  
saturado de substâncias tóxicas geradoras de fadiga, de modo que o limite de sua resistência chegará 
mais depressa do que o de  uma  pessoa que se  abstêm  de  carne, cuja  alcalinidade sanguínea é 
elevada e cujos tecidos líquidos estão livres das toxinas do cólon". "Como Devemos Viver", p. 197,198.

Haven Emerson, da Universidade de Colúmbia, admitia que a menor resistência dos carnívoros 
em relação aos vegetarianos, devia-se em parte à natureza acidógena da carne à absorção de toxinas 
dos resíduos putrefatos no cólon. Havendo menos putrefação no cólon, diz ele, aumenta a resistência 
muscular. 

Metchnikoff afirmava insistentemente que a putrefação da carne no intestino grosso, é um dos 
principais fatores da diminuição da vida do homem.

"Diz o professor Fischer: 'Demonstrou-se que o comer carne é uma dieta de muita proteína, em 
vez de aumentar o poder de resistência de uma pessoa, em realidade diminui como o álcool'. Estes 
resultados  se  explicam  pelo  fato  de  que  são  em  quantidade  reduzida  as  matérias  de  expulsão 
nitrogenosas que se acumulam nos tecidos daquele cuja alimentação contém poucas proteínas. E, por 
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outro lado, aquele que usa alimento cárneo ingere parte destas matérias de expulsão já formadas na 
própria carne, além das que se formam pela desintegração do alimento,  à  medida que vinha sendo 
usado para suprir as necessidades do corpo." The home Physiciam, p. 293.

“A alimentação cárnea proporciona o menor rendimento e a menor quantidade de forças, quer 
seja carne de vaca, quer seja de aves ou pescados. Na combustão interna, os alimentos cárneos 
sofrem uma perda máxima de energia; introduzem a acidose no equilíbrio químico e envenenam os  
órgãos, tecidos e sangue com ácido úrico". Prof. Bircher Benner.

O regime vegetariano é uma dieta de energia por excelência, pois, nos vegetais, predominam 
os hidratos de carbono, que são uma verdadeira fonte de energia muscular. O glicogênio é derivado 
dos hidratos de carbono. São, portanto, os alimentos feculentos, como a batata, os cereais e as frutas  
doces que representam uma verdadeira fonte de energia muscular.

Os mais  fortes  animais  do  mundo,  como sejam o elefante  o  rinoceronte,  o  hipopótamo,  o 
camelo, alimentam-se com vegetais.

Diversas  experiências  que  se  tem  feito, 
sobre a resistência do homem em base do regime 
alimentar  mostram  que  os  vegetarianos  podem 
trabalhar duas ou três vezes  mais  tempo, e são 
capazes  de  efetuar  duas  ou  três  vezes  mais 
contrações  musculares  sucessivas  que  os 
carnívoros.

Certa  vez,  anos  atrás,  o  Centro 
Excursionista Brasileiro organizou competições de 
pedestrianismo entre  carnívoros  e  vegetarianos. 
Na  primeira  caminhada,  que  foi  entre  o  Rio  e 
Petrópolis  dois  vegetarianos  se distinguiram em 
primeiro  e  segundo  lugar.  Na  segunda  prova 
(circuito  Cascadura),  de  quilometragem mais  ou 

menos equivalente à da primeira, foi também um vegetariano que venceu, fazendo a volta em nove  
horas e meia. E, ao passo que os vegetarianos, no dia seguinte ao da prova, puderam sem dificuldade 
atender aos seus misteres normais, os carnívoros tiveram que descansar por vários dias.

Outro fator que testifica em favor do vegetarianismo, é que outros animais herbívoros são muito 
mais resistentes que os animais carnívoros. O leão e o tigre, ferozes e valentes como são, não podem 
correr mais que um quilômetro seguido, sem ficarem cansados. Nas caçadas aos lobos nas vastas 
estepes da Rússia o caçador, montado a cavalo, logo alcança o lobo, porque este logo se cansa, não  
mais podendo correr, e não se cansa o cavalo com o caçador em cima. - "A Carne e a Saúde". p. 15, 
29.

Do ponto de vista nutritivo, a carne é um alimento deficiente, por carecer grandemente de vários  
elementos essenciais à boa nutrição. A carne é deficiente em vitaminas. As vitaminas abundam nos 
vegetais  e  só se  encontram em pequenas  quantidades  na carne.  E  quando  se cozinha  a  carne,  
reduzem-se mais ainda as vitaminas e algumas delas se destroem.

"Não há, na carne, ingrediente que não possamos encontrar de melhor qualidade, entre os mais 
de mil produtos do reino vegetal. A carne é um alimento dispendioso e insuficiente para a formação do 
sangue e tecidos sadios. A carne magra, em média, contém cerca de 72% de água, 20% de proteína, 
5% de gordura, 2% de resíduos e 1%   de matéria mineral. A proteína é formada basicamente de 
aminoácidos, mas não é suficiente para um crescimento adequado. A carne magra é deficiente em 
vitamina  A  e  B,  contendo  pequena  porção  de  vitamina  C.  Tem,  portanto,  reduzido  valor 
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antiescorbútico.  As  carnes enlatadas e  conservadas em picles são praticamente  sem valor  neste 
sentido. Os resíduos contém a maioria dos venenos das matérias de expulsão que dão à carne um 
efeito  estimulante,  sendo  erroneamente  considerados  como propriedades  fortificantes.  A  carne  é 
muito  deficiente  em  sódio,  cálcio  e  ferro.  O  pouco  ferro  que  se  encontra,  deve-se  à  pequena 
quantidade de sangue retida nos tecidos musculares. Esse ferro é inferior, em valor biológico, ao ferro 
contido  nas  frutas·  e  vegetais,  sintetizado  diretamente  pelos  raios  actínicos  da  luz  solar."  -  Otto 
Carque, "Vital About Drugs", p. 199.

Na  Inglaterra  o  regime  vegetariano  tem  sido  experimentado  em  larga  escala.  A  London 
Vegetarian  Association  certa  vez  submeteu  10000  crianças  ao  regime  vegetariano,  enquanto  a 
London Country Council fez um igual número de crianças seguir o regime alimentar comum que se  
incluía  a  carne.  Ao  cabo  de  seis  meses,  todas  as  crianças  foram  examinadas  por  médicos,  e  
constatou-se  que,  em  geral,  aquelas  gozavam  melhor  saúde,  haviam  alcançado  maior  peso, 
possuíam músculos mais sólidos e tinham melhor cor que estas. Em resultado desta experiência, a  
London Country Council confiou àquela associação vegetariana o cuidado de alimentar segundo o  
vegetarianismo o mesmo número de crianças pobres, à custa da Prefeitura.

Estudando-se  diversas  raças  humanas 
observa-se  que  a  tendência  à degeneração  é 
mais  acentuada  entre  os  carnívoros.  Os  tipos 
mais apurados do gênero humano encontram-se 
entre  aqueles  cuja  alimentação  consiste  em 
vegetais, como sejam os nativos das ilhas do sul 
do Pacífico e os Hunzas do norte do Hindostão, 
no Himalaia, descritos por Sir Robert McCarrison 
como os mais belos do espécime humano jamais 
visto por ele. – “A Carne e a Saúde". p. 34.

Há notícia de que no início do século XX 
os Hunzas, viviam em média 90 anos, e não era 
raro os que ultrapassavam 120 anos.

Na  década  de  40  McCarrison  chefiou  uma  equipe  médica  que  estudou  o  povo  Hunza.  
McCarrison relata que, durante os sete anos de suas atividades médicas entre os Hunzas, verificou  
ser  desconhecida  a  apendicite,  o  câncer,  a  colite,  os  cálculos  biliares,  úlceras  pépticas  não  se 
detectaram nem doenças cardíacas nem hipertensão. Descobriu-se também que eles se alimentavam 
de castanhas, cereais, verduras, frutas e legumes. Daí a conclusão de que a expectativa de vida dos 
Hunzas tinha por base água pura, exercícios físicos, bem como os seus hábitos alimentares, é claro, 
em muito parecido com a dieta descrita em Gênesis 1:29.

Em 1949, os Hunzas foram incorporados ao Paquistão, e desde então sua média de vida vem 
caindo, mercê de mudanças na sua dieta. - "Coma Bem Viva Melhor". p. 33.

O Dr.  Ralph  Bircher,  que  recentemente  deu informações  minuciosas sobre  a  tribo  Hunza, 
compara-os  com os  esquimós  da  Groenlândia  oriental,  cujo  modo  de  vida estudou  a  expedição 
Höygaard, em 1936. Escreveu ele: "Mais de 90% da alimentação destes esquimós consiste em carne, 
quase sempre crua. A alimentação é muito natural, mas não corresponde às condições humanas. 
Não dá lugar à ingestão diária de vitaminas ou sais minerais, mas dá lugar à ingestão diária de 299g 
de  albumina  animal,  em lugar  de  60  g,  169  de gordura  em lugar  de  50  a  80  g  e  só  122g  de  
hidrocarbonatos, em lugar de 400 e 500g. Estes homens parecem sãos, ativos, alegres, amantes do 
trabalho e inteligentes,  quando muito jovens, isto é, entre os vinte e os vinte e cinco anos;  mas,  
quando chegam aos trinta e cinco anos perderam a sua juventude, a sua energia e a sua capacidade,  
mostram-se  cansados,  entorpecidos  e  gravemente  arterioscleróticos.  A  duração  média  de  vida 
destes homens é de vinte e sete anos e meio. - "A Cura e a Saúde Pelos Alimentos", p. 232 e 233.
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"Toda vez que se come proteína, grande parte desses alimentos tem que ser eliminada pelos  
rins.  Isso  provoca,  inicialmente,  uma  dilatação  nas  pequenas  artérias  de  filtro  renal  (glomérulo),  
aumentando assim as passagens das proteínas para fora do sangue (filtração).

“Quem tem um filtro de água em casa, 
sabe  que  depois  de  algum  tempo  a  vela  do 
filtro pode sujar-se e entupir. O rim também é 
um filtro, e também tem uma "vela", chamada 
mesângio. Essa vela tem a capacidade de se 
limpar sozinha, desde que a gente dê tempo a 
ela.

“O que acontece, quando a gente come 
muita proteína? Primeiro, há uma dilatação das 
arteríolas  dos  glomérulos,  o  que  aumenta  a 
filtração.  Segundo,  aumentando  a  filtração, 
saem  mais  proteínas  para  fora  do  sangue. 
Essas  proteínas  ficam  retidas  na  "vela" 
(mesângio)  em  muito  maior  quantidade, 
entupindo essa vela, que se incha.

“Em terceiro lugar, como as arteríolas passam por dentro da mesângio quando se incha, elas 
acabam sendo comprimidas, e ficam praticamente fechadas. Se a gente passa algum tempo sem 
comer proteínas, de novo tudo acaba voltando ao normal. Se, porém, comemos grande quantidade 
de proteínas, e comemos várias vezes por dia, acabamos não dando tempo para o rim se recuperar; e 
ele vai, virtualmente, entupindo pequeninas porções, definitivamente, todos os dias.  E  quanto mais 
rápida for à obstrução das arteríolas, tanto mais rápido vamos envelhecer e morrer". - "Qualidade de 
Vida com Saúde Total", p. 86 e 87.

"Hoje médicos e cientistas sabem que grande parte das enfermidades cardiovasculares está 
relacionada com o consumo de produtos de origem animal ou poderíamos dizer de gordura animal e 
vida sedentária. O aumento das taxas de colesterol tem sido um dos principais fatores de risco da  
arteriosclerose e afecções das coronárias. Se relaciona também com cirrose hepática e câncer do 
cólon devido aos venenos tóxicos que esses produtos produzem no tubo digestivo pelo processo da 
digestão.  Os  churrascos  preparados  na  brasa,  por  exemplo,  produzem  de  4  a  5  gramas  de 
benzopireno por kg de carne. Essa quantidade é a mesma contida em 300 cigarros. Essa substância é 
comprovadamente cancerígena.

“Os rins também sofrem grandemente para controlara o pH do corpo, uma vez que os produtos  
de origem animal são altamente acidificantes. Artrites,  gota, pólipos intestinais, úlceras gástricas e 
duodenais, câncer do cólon, arteriosclerose, câncer do estômago, prisão de ventre, colites, cirroses 
hepáticas,  cálculos biliares  e  renais,  cistites e  hipertensão arterial  são algumas das enfermidades 
causadas diretamente pelo consumo de produtos de origem animal". "Do Éden ao Fast Food”, p. 36".
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Frango

Uma  nota  do  Governo  norte  americano  sugeriu  nesta  quinta-feira  que  mais  de  cinco  mil  
pessoas  em  todo  o  país  sofreram  contaminação  e  desenvolveram  resistência  a  antibióticos  ao 
consumirem carne e derivados de frango. Entretanto, o FDA - Ministério da Saúde Norte Americano - 
diz que a nação não tem estatísticas suficientes para confirmar o perigo do consumo desse tipo de 
carne e derivados. O relatório, que vem sendo debatido em um congresso do FDA que reuniu peritos 
em segurança dos alimentos e veterinários, é a primeira tentativa de prevenir os riscos à saúde dos 
seres humanos contra a carne de animais tratados com antibióticos.

Muitos  especialistas em saúde dizem que  as drogas usadas nos animais diminuem também o 
poder de ação dos antibióticos quando administrados nas pessoas. Entretanto, a indústria de remédios 
veterinários insiste que não existe qualquer risco para os consumidores. O risco levantado pelo FDA 
foi  baseado  em  um  modelo  matemático  e  examinou  a  infecção  mais  comum  disseminada  pelo 
consumo de carne de animais de granja.

Frequentemente,  a doença é difundida pelo fraco cozimento do produto e tem entre outros 
sintomas  a  diarreia.  O  órgão  calcula  que  a  infecção  levou  cinco  mil  pessoas  a  médicos,  que 
prescreveram  tratamentos  com  antibióticos  que  já  tinham  sido  administrados  nos  animais.  Os 
pacientes, que consumiram esse tipo de carne, não tiveram melhora com o remédio, pois adquiriram 
imunidade  ao  comerem  da  carne.  (Ver  http://www.vegetarianismo.com.br/sitio/index2.php?
option=com_content&do_pdf=1&id=559).

O Brasil é hoje o maior exportador e o segundo maior produtor dessas aves no planeta com 9,3 
milhões de toneladas de carne de frango no ano passado, logo atrás da China. A maioria da carne, 
cerca de 6,5 milhões de toneladas, acaba na mesa dos brasileiros.

Essa trincheira no mercado global se deve ao aumento contínuo no número de aves nas duas 
últimas décadas e  à  adoção de um modelo produtivo voltado à redução de custos. O resultado são 
frangos que podem ser abatidos em média com 40 dias, enquanto que um frango caipira ou orgânico  
precisa de 60 dias de vida antes do abate.

A  criação  desses  superfrangos  acontece  em  galpões  lotados,  verdadeiros  campos  de 
concentração onde as galinhas recebem doses cavalares de ração e perambulam sobre as próprias 
fezes. Um prato cheio para a proliferação de vírus e bactérias. Para evitar doenças, perda de peso e a 
morte  de  animais,  os  produtores  passaram  a  usar  rações  aditivadas  com  antibióticos.  Essas 
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substâncias também são usadas na alimentação de porcos e bois no Brasil e em vários outros países. 
Levantamento feito pela veterinária Danielle de Moraes Gomes durante um curso sobre alimentos na 
Universidade  de  Brasília  (UnB)  mostra  que  o  consumo  de  carnes  com  resíduos  ele  Penicilina,  
Lincomicina, Tetraciclína, Cloranfenical e Novobíocina pode causar danos à saúde humana. Conforme o 
estudo,  mesmo que as doses dessas substâncias sejam reduzidas, podem surgir efeitos de longo 
prazo corno alergias, urticárias, asma, diarreias, inflamações, anemias e outros sintomas.

O prejuízo mais sério, conforme Danielle, é a "seleção de micro-organismos", que se tornariam 
mais resistentes a medicamentos. O resultado seria que crianças prematuras, idosos e portadores do 
vírus HIV, por exemplo, possam necessitar de doses mais elevadas de remédios graças ao consumo 
de carnes, leite ou ovos com traços de antibióticos.

Para  o  veterinário  e  sanitarista  da 
Secretaria de Saúde do Paraná  Sezefredo Paz, o 
uso massivo de antibióticos é um efeito colateral 
do  modelo  de  produção  adotado  em  todo  o 
mundo.  No  Brasil  o  problema  seria  mais  grave 
pela falta de informações e de assistência técnica 
aos criadores para uso correto das substâncias e 
também  pelo  monopólio  do  Ministério  da 
Agricultura  na  liberação  desses  produtos. 
Segundo Paz, quando aquele ministério autoriza 
o uso desses antibióticos não analisa questões 
de saúde pública. "A legislação deveria ser como 
a dos agrotóxicos, que só  podem ser liberados 
com o aval conjunto dos ministérios da Saúde, do 
Meio Ambiente e da Agricultura",  disse o consultor 

do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), uma associação sem vínculos com empresas ou 
governos.

No fim do ano passado, como resultado de uma ação do Instituto junto ao Ministério Público 
Federal,  a Justiça determinou a retirada do mercado nacional do carbadox. O produto era usado na 
alimentação de porcos no Brasil, mas proibido na União Europeia desde 1998. Foram reconhecidas 
provas científicas dos perigos da substância, reconhecida como cancerígena e mutagênica.

O  olaquindox,  semelhante ao  carbadox,  havia sido retirado do mercado ainda em 2004. De 
acordo  com  o  advogado  Paulo  Pacini,  do  Idec, não  há  dúvida  de  que  existem  resíduos  de 
antibióticos  nas carnes  consumidas  no  País,  mesmo que  nada  conste  nas  embalagens  desses 
produtos.  "Acompanharemos  substância  a  substância  para  retirar  do  mercado  aquelas 
comprovadamente nocivas à saúde e para estimular um debate sobre novas práticas de produção". 
(Ver em http://www.secom.unb.br/unbcliping2/2006/cp060426-15.htm)
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Frituras e Gorduras

Pratos contendo frituras são muito comuns nos cardápios brasileiros. Se a saúde é seu objetivo 
evite-os substituindo por alimentos, preferencialmente, crus.

Para embasar esta recomendação cito uma lei da física que diz: ‘Toda ação provoca uma reação’.  
A  ação  de  aquecer  o  óleo  reage  formando  gases  que  irritam  o  tubo  digestivo,  como  a  acroleína, 
produzindo  fermentações  com  suas  consequências  já  conhecidas,  e  dificultando  a  digestão  por 
impermeabilização dos amidos, dos cereais e raízes feculentas.

Descobriu-se,  recentemente,  que  o  processo  de  fritura  também  produz  um  gás  cancerígeno 
chamado  metilcoletreno.  Ratos  de  laboratórios  que  receberam somente  alimentos  fritos  morreram de 
câncer do vigésimo ao trigésimo dia.

Alimentos  fritos aumentam o nível  do mau colesterol  no aparelho circulatório,  causando sérios 
prejuízos  ao  mesmo.  Observando-se  a  batata,  o  pastel,  a  coxinha,  o  bolinho  e  outros  alimentos, 
amplamente consumidos, não se vê a gordura em sua aparência. Entretanto, basta apertar qualquer um 
deles e se surpreenderá com o volume de óleo depositado.

Toda  dona-de-casa  casa  conhece  o  efeito  da  gordura  nos  canos  da  pia  da  cozinha.  Seu 
entupimento  é  uma  questão  de  tempo,  dependendo  dos  cuidados  preventivos.  O  mesmo ocorre  em 
relação ao nosso organismo.

O processo de fritar os alimentos, praticamente, triplica o seu volume de calorias pela adição de 
gordura. Para as pessoas que valorizam sua saúde, procurando manter ou atingir o peso ideal, frituras são 
verdadeiros venenos.

As vitaminas e minerais são muito sensíveis ao calor. O processo de fritar destrói estes nutrientes, 
empobrecendo  tais  alimentos.  Também  os  ácidos  gordurosos  essenciais  são  destruídos  impedindo 
assimilação  de  vitamina  A,  interferindo  no  fluxo  da  biles,  podendo  ocasionar  pedras  na  vesícula. 
–“Qualidade de Vida com Saúde Total”, p. 53,54.

Quanto ao uso de frituras gorduras é necessário conscientizar o mundo de que a mesa mata mais 
do que a guerra. Um estudo realizado por cientistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, 
mostra que a adoção do estilo de vida saudável ajuda a prevenir e a combater doenças. Infelizmente, 
poucas pessoas têm disposição para mudar os hábitos alimentares e exercitar-se, em acordo com a boa 
norma da saúde.
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Sabe-se que a diminuição do consumo de gorduras de origem animal reduz em 30% o risco de 
doenças cardíacas. Comparada às causas de morte em todas as idades, a parada cardíaca é mais letal do 
que o câncer, a malária e a tuberculose. Em números absolutos, os acidentes de trânsito, as armas de 
fogo e os atropelamentos matam menos do que as “mortes naturais”, indica-se a parada cardíaca como 
causa  do  falecimento.  Na  verdade,  sozinho,  raramente  o  coração  é  culpado  da  morte,  mas  sim  a 
degeneração geral dos órgãos, minados pela ação do tempo.

O cuidado com o coração deve interessar principalmente as pessoas de idade entre quarenta e 
cinquenta e oito anos. Estatisticamente, esta é a fase mais vulnerável da vida. Diz o ditado que “a vida 
começa  aos  quarenta“.  Infelizmente,  para  muitas  pessoas,  a  época  marca  o  início  dos  problemas 
coronários. O organismo humano desenvolve uma teia de vasos sanguíneos auxiliares que entram em 
operação  assim  que  uma  veia  coronária  se  entope.  Porém,  este  recurso  desenvolve-se  plenamente 
somente após os cinquenta anos, razão pela qual, em pessoas jovens, os ataques cardíacos costumam 
ser fulminantes.

Sabe-se  que  o  óleo  quente,  em  ebulição,  altera  as 
características  químicas  e  orgânicas  no  alimento  que  é 
mergulhado nele. Na dieta moderna, a concentração calórica 
de alimentos encharcados em óleo tira o lugar das hortaliças, 
frutas  e  cereais  in  natura.  Enquanto  o  óleo  borbulha  na 
frigideira, ele sofre mudanças químicas que o transformam em 
bomba dietética.

As  triglicérides,  importantes  constituintes  de  óleos  e 
gorduras,  são desmembradas pelo calor  em glicerol  e ácido 
graxos.  O  glicerol  continua  sofrendo  a  ação  do  calor, 
provocando  a  desidratação  da  molécula.  Este  processo  de 
perda de água forma uma substância chamada acroleína, que 
é  potencialmente  cancerígena.  A  acroleína  destrói  as  fibras 
elásticas, e irrita as mucosas gastrintestinal e nasal.

Entre  as  maiores  vítimas  da  acroleína,  estão  as 
artérias. As fibras elásticas, que conferem firmeza, elasticidade 
e higidez á parede arterial, são destruídas sistematicamente.

O  resultado  é  a  degeneração  e  envelhecimento 
precoce. Esta questão deveria merecer toda a atenção das pessoas, pois as artérias são o conduto da 
vida. Elas atuam como segundo coração, impulsiona o sangue por meio da elasticidade que as caracteriza. 
Porém, a destruição das fibras elásticas diminui, pouco a pouco, esta capacidade.

Quando o funcionamento  delas  é comprometido,  todo o organismo sofre as consequências.  O 
fornecimento inadequado de sangue favorece a degeneração orgânica,  diminui  a vitalidade e reduz o 
tempo de vida.

Além de danificar as artérias, a acroleína acelera o enrugamento e envelhecimento da pele. Não há 
duvida de que sem fritura, a vida é mais agradável. Pessoas que aspiram conservar a pele jovem por mais 
tempo devem recusar frituras. O óleo reutilizado, que é aquecido sucessivamente, tem efeito mais danoso 
sobre  o  organismo.  A  formação  de  acroleína  e  a  decomposição  da  gordura  ocorrem de  forma mais 
acentuada.

Está comprovado que o consumo de gordura, carne vermelha e laticínios têm relação direta com a 
incidência de câncer de próstata, intestino e mama. Os Estados Unidos, país conhecido como a “terra da 
gordura”, a cada quatorze minutos o câncer de próstata faz uma vitima. A concentração de gordura dos 
alimentos acelera o aparecimento de tumores.
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Carnes vermelhas, leites e derivados ativam a produção 
do  hormônio  testosterona  que,  em  excesso,  intensifica  o 
desenvolvimento  das  células  prostáticas,  aumentando 
consideravelmente o risco de câncer.

Entre as mulheres, de cada dez diagnósticos de câncer 
de mama, nove ocorrem em pessoas com hábitos insalubres. 
Dieta rica em gordura, excesso de peso e vida sedentária são 
apontados  como  as  principais  causas  de  enfermidades 
hormonais femininas.

Quanto  mais  natural  a  alimentação,  melhor.  Esta  é  a  conclusão  da  maioria  dos  cientistas, 
nutricionistas,  médicos  e  pesquisadores  honestos,  que  não  deixam  de  apontar  a  relação  cristalina 
existente entre a dieta moderna e as doenças terríveis que assolam a humanidade. 

Há  de  se  observar  que  em  1910  a  doença  coronária  era  raridade  médica.  Atualmente  é  a 
enfermidade  que  mais  mata  no  mundo.  No  Brasil,  a  cada  dois  minutos,  uma pessoa  é  vitimada  por 
problemas  cardíacos.  São  centenas  de  milhares  de  mortes  ao  ano!  (Ver  em 
http://www.portalbrasil.net/medicina.htm).

Você sabia que...

A  aterosclerose  é  uma  doença  comum  das  artérias.  Gordura,  colesterol  e  outras  substâncias 
acumulam  nas  paredes  das  artérias.  Grandes  acúmulos  são  chamados  de  ateromas  ou  placas. 
Eventualmente, o acúmulo de gordura pode erodir a parede da artéria, diminuir sua elasticidade e alterar o 
fluxo  sanguíneo.  Pode  haver  formação  de  coágulos  ao  redor  da placa,  alterando  ainda  mais  o  fluxo 
sanguíneo.  A  redução  severa  do  fluxo  sanguíneo  no  músculo  cardíaco  provoca  sintomas  como  dor 
torácica.

Os fatores de risco são: tabagismo, diabetes, obesidade, colesterol alto no sangue, dietas ricas em 
gorduras e história pessoal  ou familiar  de doença cardíaca.  Doença cerebrovascular,  doença vascular 
periférica,  hipertensão  e  doenças  renais  envolvendo  diálise,  podem  estar  também  associadas  com 
aterosclerose.

Arteriosclerose  significa  endurecimento  das  aterias.  Ela  acompanha  aterosclerose  e  não  são 
facilmente separáveis. A arteriosclerose envolve depósitos que, muitas vezes, contém cálcio, ao longo das 
artérias. (Ver em https://lookformedical.com/faq.php?lang=3&q=probucol&src=faq).
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Leite de vaca
Quanto  ao  leite  vamos  dar  algumas 

informações que poderão  mudar  o  seu  conceito  de 
que o leite é insubstituível e que ele é um alimento 
muito saudável. 

"O  açúcar  do  leite,  chamado  lactose,  não  é 
digerido  pelos  adultos  na  maioria  das  nações  da 
Terra.  Apenas os suíços,  suecos,  alemães e  anglo-
saxônicos podem digerir  a  lactose.  Os europeus do 
sul,  os  asiáticos,  os  africanos,  os  americanos 
autóctones etc.,  não conseguem digeri-Ia e por isso 
padecem de intolerância à lactose, inflando o intestino 
grosso. Ademais, a caseína - que é a proteína do leite 

- coagula-se em grumos grossos, de  tal maneira que oferece muita  dificuldade ao estômago de 
todos os povos. Por último o leite predispõe a prisão de ventre e a alcalinização do intestino grosso. 
No entanto,  na coalhada e no iogurte natural,  os lactobacilos fazem a quebra da caseína e da 
lactose, reduzindo assim o trabalho do estômago".

Tudo o que você sabe sobre leite de vaca e laticínios é, provavelmente, parte do MITO da 
indústria leiteira. O leite de vaca é um fluido insalubre de animais doentes que contém uma gama 
ampla de substâncias perigosas e causadoras de doenças e que tem efeito cumulativo prejudicial 
sobre todos os que o consomem.

CONTEÚDO BÁSICO

TODO leite de vaca contém 59 hormônios ativos, 
vários alérgenos, gordura e colesterol. A maior parte do 
leite  de  vaca  contém  quantidades  mensuráveis  de 
herbicidas, pesticidas, dioxinas (até 2.200 vezes o nível 
aceitável), até 52 antibióticos poderosos, sangue, pus, 
fezes,  bactérias e vírus.  (O  leite  da vaca pode conter 
resíduos de tudo o que a vaca come, inclusive coisas 
como  restos  radiativos  de  testes  nucleares  -  não 
esqueçam  o  problema  do  estrôncio-90  na  década  de 
50).

COMBUSTÍVEL DO CÂNCER

Daqueles 59 hormônios do leite, um é um poderoso hormônio do CRESCIMENTO chamado 
IGF-1  (Insulin  like  Growth  Factor  One  -  Fator  de  Crescimento  similar  à  Insulina).  Por  uma 
curiosidade da natureza ele é idêntico entre vacas e seres humanos. Considere que este hormônio 
serve de "combustível" para qualquer câncer (o mundo médico diz que IGF-1 é um fator-chave no 
crescimento rápido e na proliferação dos cânceres de seio, próstata e cólon, e suspeitamos que,  
provavelmente, deve promover TODOS os cânceres).

IGF-1 é parte normal de TODO leite... Espera-se que o recém-nascido cresça com rapidez! 
Por que os 50% de consumidores americanos que são obesos pensam que precisam crescer MAIS? 
Os consumidores não pensam nada a esse respeito, porque não têm a mínima ideia do problema...  
Assim como seus médicos. (Ver em http://www.notmilk.com/igf1time.txt uma cronologia).
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QUANTIDADE

Cada mordida de queijo duro tem DEZ VEZES mais do que havia naquele gole de leite,  
porque são necessários 10 quilos de leite para fazer um quilo de queijo. Cada mordida no sorvete 
tem 12 vezes... E cada passada de manteiga, 21 vezes o que estiver contido nas moléculas de  
gordura de um gole de leite.

MONSANTO E rbGH (POSILAC)

A  indústria  química  Monsanto,  fabricante  de  belos  venenos  como  DDT,  agente  laranja, 
Roundup e outros, gastou cerca de meio bilhão de dólares para inventar uma injeção que fizesse as  
vacas  produzir  MAIS  leite  (para  um  mercado  já  estupidamente  subsidiado  pelo  contribuinte 
americano).

Infelizmente, criaram CINCO erros em seu Posilac (rbGH) injetável que afetaram diretamente 
todos os animais usados nos testes, mas o importante relatório que os descrevia (Richard, Odaglia & 
Deslex, 1989) foi oculto de todos pela lei de Segredo Comercial de Clinton. Os canadenses puderam 
ler este relatório (antes que fosse roubado), o bastante para proibir o rbGH em seu país.

O Posilac da Monsanto cria mais IGF-1 no leite: até 80% mais.

A FDA (Departamento de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos) insiste que o IGF-1 é 
destruído no estômago. Se isso for verdade, a FDA acaba de provar que amamentar não pode dar 
certo. O bom senso diz que sua "descoberta" é ridícula, porque este fator de crescimento FAZ o  
bezerro crescer (com rapidez, como pretendia a mãe natureza). Visite o Comitê de Educação sobre 
Laticínios, em http://www.notmilk.com/deb/100399.html para ler um estudo sobre LATICÍNIOS que 
confirma que a FDA há anos mente sobre isso.

AUMENTO DO IGF-1

Este estudo foi realizado com dois grupos. Um consumia 360g de leite por dia, outro a porção 
recomendada  pela  USDA  (recomendação  nutricional  diária  dos  Estados  Unidos)  de  720g  (três 
xícaras).  Neste  estudo  observou-se  que  os  participantes  que  consumiam  360g  de  leite  por  dia 
TIVERAM UM AUMENTO DE 10% NO NÍVEL DE IGF-1 NO SORO SANGUÍNEO! Agora, considere  
que POR DIA, de TODAS as fontes, o consumidor típico de leite e laticínios ingere cerca de 39% de 
sua  dieta  em  leite...  e  que  os  10%  de  aumento  tornam-se  "a  ponta  do  iceberg".  Não  temos 
NENHUMA ideia sobre a diferença entre nenhum laticínio e muito laticínio, mas levando em conta as 
taxas de câncer ela deve ser significativa.

GORDURA

Leite integral: 49% das calorias vêm da gordura. Leite a "2%": 35 das calorias vêm da gordura.  
Queijo cheddar: 74% das calorias vêm da gordura. Manteiga: 100% das calorias vêm da gordura.

Muita gente suspeita que a manteiga seja  só  gordura. Muita gente não tem ideia de quanta 
gordura  existe no leite  e no resto dos laticínios. Talvez os 54% de americanos obesos precisem 
entender que leite, sorvete, queijo, iogurte e todos os OUTROS produtos que usam derivados do leite  
(caseína, soro, lactose, colostro) são provavelmente uma causa importante de seus problemas de 
peso e saúde.

CÁLCIO

Cálcio? Onde é que as vacas arranjam cálcio para seus ossos enormes? Sim, das plantas! O 
cálcio que consomem das plantas têm boa quantidade de magnésio, necessário para que o corpo 
absorva e utilize o cálcio.

O cálcio do leite de vaca é basicamente inútil,  porque o leite tem conteúdo insuficiente de 
magnésio (as nações com mais alto nível de consumo de leite e laticínios também têm o maior nível  
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de osteoporose. Prova? Que tal um estudo controlado de 78.000 enfermeiras num período de 12 
anos?).

O leite de vaca tem três vezes mais cálcio que o leite humano. Não importa; nenhum dos dois  
é muito útil, porque para ser absorvido e utilizado PRECISA haver quantidade igual de MAGNÉSIO 
(corno existe nas folhas verdes que as vacas comem para conseguir todo o cálcio de que precisam  
para seus ossos enormes). O leite só tem magnésio suficiente para que se absorvam cerca de 11%  
do cálcio (33mg por xícara).

Segundo a USDA, 240g (uma xícara) de leite contém:

 Cálcio, Ca - 291,336 mg 

 Magnésio, Mg - 32,794 mg 
A USDA recomenda 1200 mg de cálcio por dia. As três xícaras de leite diárias recomendadas pela 

USDA só contêm 900mg de cálcio. Alguns argumentam que só se precisa de 1/3 do magnésio. A mãe 
natureza parece indicar que a proporção deveria ser 1:1. Se a proporção para a absorção adequada  
fosse  de  1/3  de  magnésio  para  1  de  cálcio,  então  apenas  300mg  daqueles  900mg  de  cálcio  é 
utilizável. Se, na verdade, a proporção for de 1:1, só 98,38mg do cálcio é aproveitável.

PROTEÍNA
O leite pode ser considerado "carne líquida" por causa de seu alto conteúdo de proteína que, 

em conjunto com outras proteínas, pode na verdade TIRAR cálcio do corpo. Países que consomem 
dietas ricas em proteínas (carne, leite e laticínios) têm as taxas mais altas de osteoporose.

O MITO DA PROTEÍNA COMPLETA
Leite: 87% do leite é água. Uma água MUITO cara.

Dividido em seus grupos básicos, LEITE INTEGRAL é:

 Água: 87%

 Gordura: 3,25%

 Caseína: 4%

 Outras proteínas: 1%

 Outras substâncias: 4,75%
Oitenta por cento da proteína do leite é caseína. A caseína é um aglutinante poderoso, um 

polímero usado para fazer plásticos, e uma cola ótima para mobílias resistentes ou para colar rótulos  
de cerveja usada como aglutinante em milhares de alimentos industrializados, como "caseinato de 
alguma coisa".

Caseína é um alérgeno poderoso, uma histamina que cria grande quantidade de muco. O único 
remédio encontrado no corpo da atleta olímpica Flo-Jo (que faleceu há alguns anos) era Benadryl, um 
anti-histamínico poderoso que ela usou para combater sua última refeição: pizza. Ver a história toda 
em  http://www.notmilk.com/deb/092198.html,  http://www.notmilk.com/deb/111598.html  e 
http://www.notmilk.com/deb/112398.html.

BACTÉRIAS
Permite-se  que  haja  fezes  no  leite  de  vaca.  Esta  é  uma  grande  fonte  de  bactérias. 

Normalmente o leite é pasteurizado mais de uma vez antes de chegar à sua mesa - a cada vez por 
apenas 15 segundos a 72°C.

Para  esterilizar  a  água,  exige-se  que  ela  seja  fervida  (100°C)  por  vários  minutos.  Que 
disparidade! 
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Não esqueça que à temperatura ambiente o número de bactérias no leite DOBRA a cada 20 
minutos. Não admira que o leite azede tão depressa.

PUS

Um  centímetro  cúbico  de  leite  de  vaca 
comercial  pode  ter  até  750.000  células 
somáticas (mais conhecidas como pus) e 20.000 
bactérias  vivas,  antes  de  ser  retirado  do 
mercado.

Isso chega a espantosos 20 milhões de 
bactérias  bem  vivinhas  e  a  750  milhões  de 
células de pus por litro.

1  xícara  =  236,5882  c3  ~  177.441.150 
células  de  pus  e  4.731.600  bactérias  720g  (3 

xícaras) = 532.323.450 células de pus e 14.220.000 bactérias (ingestão diária "recomendada").

A Comunidade Europeia e o Canadá só permitem 400.000.000 células de pus por litro.

Em geral esses níveis são mais baixos, mas PODEM chegar a este nível e ainda assim estar 
na SUA mesa.

COLESTEROL

O conteúdo de colesterol daquelas três xícaras de leite é igual ao de 53 fatias de bacon. 
Conhece algum médico que aprove essa quantidade de bacon por dia?

KOSHER

Leite e laticínios são "kosher" (aprovados pela lei judaica)? Pense nisso:

"D-3  é  sempre  derivada  de  um  animal.  A  reação  à  luz  do  sol  que  converte  7-
dehidroicolesterol em vitamina 0-3 é uma reação química "pura" que acontece em determinadas 
células da sua pele".

"A  pró-vitamina  conhecida  corno  7-dehidrocolesterol  é  extraída  e  isolada  da  pele  de 
mamíferos,  e  purificada."  (Marian  Herbert,  da  Workshop  de  Vitamina  D da  Universidade  da 
Calilórnia).

A vitamina D-3 vem de quatro fontes diferentes: pele de porco, pele de ovelha, fígado de 
peixe cru e cérebro de porcos. Na maior parte dos casos, a vitamina D-3 é extraída da pele de 
porcos e vendida a fábricas de laticínios.

Resposta curta a "leite é kosher?”:

Provavelmente não.

MAIS ALGUNS FATOS

Gordura  e  colesterol.  Montes  deles.  Na  "pirâmide  alimentar"  pró-laticínios  da  USDA em 
conjunto  o  leite,  os.  laticínios  e  a  carne  não  deveriam  representar  mais  do  que  8%  da  dieta. 
Estatisticamente, pelo volume de vendas num país com. 281 milhões de americanos, acontece que quase 
40% da dieta consistem de LEITE e LATICÍNIOS, sem contar a carne.

O leite de cada um dos mais de 4.700 mamíferos da face da terra é formulado, especificamente, 
para a sua espécie. Há lactoferrinas e imunoglobulinas especiais (imunizantes específicos da vaca) que 
servem de alérgenos para seres humanos.
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LEUCEMIA

Sessenta por cento das vacas leiteiras dos Estados Unidos têm o vírus da leucemia.

DIABETES

A proteína lactalbumina já foi identificada como fator-chave da diabetes (e razão fundamental para 
NÃO dar leite de vaca a lactentes).

MAL DE CROHN

A paratuberculose  por  micro  bactérias  provoca  uma  doença  bovina  conhecida  como  "Mal  de 
Johne". Vacas diagnosticadas com esta doença têm diarreia e intensa eliminação fecal de bactérias. Estas 
bactérias se multiplicam no leite, e não são destruídas pela pasteurização. Às vezes, as bactérias vindas 
do leite passam a crescer no hospedeiro humano, e daí resulta a síndrome do intestino sensível ou doença 
de Crohn.

DOENÇA DA VACA LOUCA

Também pode haver príons no leite e na carne. 
Príons são uma substância cristalina que age como 
um vírus, com período de incubação de 5 a 30 anos. 
O resultado final é a DOENÇA DA VACA LOUCA.

HOMOGENEIZAÇÃO

Moléculas  grandes  de  gordura  não  podem 
passar para a corrente sanguínea através da parede 
intestinal. O creme não cresce mais quando é batido 
porque  a  homogeneização  quebra  essas  moléculas 
grandes em pedaços menores que PASSAM para a 
corrente  sanguínea!  Isso  se  transforma  numa 
autoestrada para  quaisquer  toxinas  carreadas  pela  gordura  (chumbo,  dioxinas  etc.)  chegarem a seus 
órgãos que, antes, eram os mais bem protegidos.

EFEITOS CUMULATIVOS

Como isso afeta seres humanos que consomem leite de vaca e laticínios? Obesidade (mais de 50% 
dos americanos,  e a proporção não para de crescer),  doenças cardíacas,  câncer,  alergias,  problemas 
digestivos, diabetes, asma, resistência a antibióticos, problemas comportamentais e a ingestão constante 
de dioxinas, herbicidas, inseticidas (e tudo o mais que a vaca come e que não é bom para as pragas), 
fazendo com que tudo isso acabe armazenado na gordura HUMANA... Nada disso pode ser saudável.

Os que resistem a acreditar na verdade deveriam entender que A MAIORIA da população 
mundial NÃO tolera a lactose do leite de vaca. Até 95% da população negra, cerca de 53% dos 
hispânicos etc. Chega disso de o leite de vaca ser "o alimento perfeito da natureza" para seres  
humanos! A mãe natureza sabe bem o que faz.

Questão de bom senso: Onde estava esta campanha maciça de "o leite é o máximo" antes da 
refrigeração, da pasteurização e do transporte em massa? Quando as vacas só davam de meio a  
dois litros de leite por dia, ele era rapidamente transformado em MANTEIGA e queijo! Agora que as  
mesmas vacas foram "bombadas" com injeções de Posilac para produzir até 26kg ou mais de leite  
por dia... durante o ano quase todo... de repente ele se torna um "alimento básico" cotidiano. COMO 
É QUE É? (http://www.notmilk.com).
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Queijo

Há alguns anos atrás  se verificou que  o queijo  causa uma imediata  elevação da pressão 
arterial;  até mesmo uma fatiazinha de 20 gramas era  suficiente  para  elevar  a pressão.  Então se 
descobriu que o perturbador oculto era a tiramina encontrada em certos tipos de queijo.

Um dos males mais notáveis no queijo é o fato de que ele causa prisão de ventre. O uso do 
queijo agrava o problema da evacuação regular;  e embora algumas “pessoas não o percebam, o 
queijo atrasa a eliminação completa dos dejetos intestinais”.

Ellen  G.  White escreveu em  1868:  "O  queijo jamais deveria ser introduzido no estômago"; e 
mais tarde, em seu livro Ministry of Healing, p. 302: “O queijo é muito mais objetável: ele é totalmente  
impróprio para alimento”.

E então às páginas 368 a 370 de Conselhos Sobre o Regime Alimentar, ela faz 8 referências  
ao queijo, condenando mesmo o queijo fresco, o tipo que chamamos usualmente "queijo-de-minas". 
Numa das passagens ela diz: “O efeito do queijo é deletério” e na última delas, fala de experiência 
pessoal, nestas palavras: “Nunca pensamos em fazer do queijo artigo de alimentação”.

Depois destas afirmações, cabe uma pergunta: haverá uma razão científica para o que foi dito  
a respeito do queijo?  É  certo que não sabemos no momento até onde a  ciência  nos  levará  nesta 
direção;  há  pesquisadores  estudando  o  assunto.  Mas  só  considerando  alguns  fatos  conhecidos, 
bastaria para darmos atenção aos conselhos acima referidos. 

De Greaves Elementary Bacteriology, p. 291, extraímos o seguinte: "O fato de que o queijo é 
curado por bactérias e que essa atividade bacteriológica é essencial para a produção de odor e sabor  
característicos do produto final, não remove o estigma de podre e estragado de um produto no qual a  
indesejável atividade das bactérias desenvolveu cheiro, paladar e texturas anormais. Muitos produtos  
deste  tipo  são  constantemente  observados  e  classificados  apropriadamente  como  podres  e 
estragados,  e  não  deveriam  ser  permitido  no  mercado  mais  do  que  tomates  podres  ou  peixes  
podres".

Desde o momento em que o queijo é posto para cura por alguns dias, meses ou anos, a fim 
de chagar ao ponto designado por seus fabricantes, começam o período em que o trabalho por  
bactérias de várias ou determinadas  espécies  sofre um verdadeiro bombardeio de micróbios de 
putrefação.

O Dr. Mervyn G. Hardinqe, da Universidade de Loma Linda, Califórnia, diz: "Durante a cura do 
queijo, vários tipos de bactérias e fungos de mofo operam nas proteínas, gorduras ou carboidratos  
do coalho, através de processos de fermentação e decomposição. Quanto mais forte o sabor. Os 
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produtos desenvolvidos durante o envelhecimento matam a maioria das bactérias patogênicas. Os 
possíveis efeitos resultantes disso na saúde humana não são conhecidos até o presente".

O que se deve considerar é que, de qualquer modo·o queijo sofre várias transformações 
durante seu amadurecimento e vários estágios de decomposição para lhe darem sabor, textura e 
odor. E grande parte dessas bactérias putrefativas ainda está viva na ocasião em que o produto é 
usado como alimento. De modo especial, isso é verdade quando o processo terminou a menos de 
90 dias, isto é, quando o queijo é ingerido menos de 90 dias após o término de seu processamento.

O Dr.  J.  H.  Kellog,  citando outra autoridade médica,  diz  que um grama de queijo  fresco 
contém de 90 mil a 140 mil bactérias; um queijo de 25 dias contém pelo menos 1.200.000 bactérias 
por grama.

E  de  termina  com  o  seguinte  comentário:  "Não  obstante  estes  fatos  científicos, 
indubitavelmente  muitas  pessoas  continuarão  a  consumir,  sob  o  nome  de  ‘queijo’,  a  usual 
quantidade  de  leite  deteriorado;  e,  depois  de  engolirem  milhões  de  micróbios  numa  refeição, 
admirar-se-ão por que sofre de acidez estomacal, azia com queimação, flatulência, biliosidade e uma 
variedade de outros sintomas devidos aos germes". The Monitor of Heallh, p. 131, 132.

Enquanto esperamos que a ciência diga mais sobre o assunto, sendo que no queijo operam 
bactérias de mofo e putrefação; e sendo que algumas bactérias de mofo nos cereais e no amendoim, 
mais especificamente colônias de Aspergillus flavus,  
produzem  câncer,  perguntamo-  nos,  dever-se-ia 
considerar o queijo como passível de favorecer ou 
predispor  o  organismo  para  o  câncer?  Ou  seria 
preferível, por vias das dúvidas, ir arriscando nesse 
delicioso prato até que venha a resposta?

Existe outra forte razão para o não uso do 
queijo.  E  esta  é  quanto  à  semente  do  coalho  na 
fabricação de queijos.

Antigamente,  o  iniciador  do  coalho  era 
fabricado  com  estômagos  de  bezerrinhos;  hoje, 
devido  a  enorme  indústria  queijeira  em  todo  o 
mundo, esses coagulantes passaram a ser feitos com grande porcentagem de estômagos de porco.

Num artigo escrito pelo Dr. Vang A. Dinesem, técnico do Christian Hansen's Laboratory, ele  
declara sem nenhum segredo que os coagulantes hoje aceitos em todo o mundo constam de tipos 
predominantes de 50% e 25% bezerro, e 50% e 75% porco.

Talvez seja  esta,  aparentemente,  uma razão de pouco peso,  visto que esse coagulante  é 
usado  em  quantidade  tão  pequena,  que  diríamos  não  dever  contá-la.  Mas  para  aqueles  que 
conhecem os males que certos  animais representam para  a saúde,  estou certo,  esses rejeitarão 
qualquer contato com alimentos produzidos à base de porco.

106



Refrigerantes

Com os sabores mais variados e agradáveis, os refrigerantes ganham adeptos a cada dia.  
Adultos e crianças apreciam essas bebidas gasosas e refrescantes. Mas, será que você conhece 
mesmo o conteúdo dessas inocentes garrafas?

A sabedoria manda desconfiar de tudo que tem de ser apregoado com muita insistência para 
ser aceito como verdade.  O que pensar, então, da propaganda que deve repetir  à  exaustão  que 
determinado produto "é puro e natural"? É claro que se as pessoas estivessem convencidas dessas 
qualidades do produto não seria necessário "martelar" esse argumento com tanta insistência.

Tirar a dúvida é muito fácil. Basta ler com atenção àquelas letras miúdas da tampinha, rótulo 
ou garrafa para encontrar expressões assim:  "colorido e aromatizado artificialmente", "contém dez 
por cento de suco natural", ou então se deparar com uma lista indecifrável de aditivos; F I, FIII, P I, P  
IV, H III, A I, A IX, C lI, ET XXII, UIII...

Exatamente os momentos de alegria e prazer que você desfruta através de um refrigerante  
escondem os perigos de um coquetel químico cujos efeitos vale a pena conhecer. Calma, não seja  
radical!  Vamos  conhecer  primeiro  essas  bebidas  gasosas,  não alcoólicas,  tão  consumidas  por 
adultos e crianças do mundo todo.

Segundo consta, a  invenção  do refrigerante tem menos de um século e se deve aos norte-
americanos, que costumavam se reunir  em torno de fontes de água gasosa para tornar água e 
conversar alegremente. Quando alguém teve a ideia de adicionar suco de frutas e açúcar  à  água 
mineral, estava criado o refrigerante. Em seguida, começou o engarrafamento e a  industrialização. 
Veio a expansão mundial do consumo. E hoje, o hábito está generalizado.

Recentemente,  foram  lançados  no  Brasil  depois  de  muita  polêmica,  os  refrigerantes 
dietéticos, adoçados artificialmente, que visam os diabéticos e a outros que desejam restringir o uso 
do açúcar. Outro evento recente que veio colaborar na propagação dos refrigerantes foi à introdução 
das bebidas à base de cola em países populosos como a China e a União Soviética antes fechadas 
por motivos ideológicos a tais influências do Ocidente.

Aliás,  desde  o  fim  da  II  Guerra  Mundial,  até  hoje,  o  consumo  de  refrigerantes  cresceu 
trezentos por cento. Atualmente, fala-se em cento e oitenta e cinco bilhões de litros, por ano,  a 
quantidade  de  refrigerantes  consumidos  no  mundo.  Os  maiores  consumidores são  os  norte-
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americanos, com quase quarenta milhões de litros anuais, o  que  dá  cerca  de duzentos litros, em 
média, por pessoa, sendo que no Brasil, a média, por pessoa, está em trinta e oito litros anuais, por 
habitante.

Com toda essa popularidade,  não se concebe uma festinha,  um aniversário,  sem refrigerantes. 
Contribui  ainda  para  a  sua generalização  o  preço baixo  (em média,  três vezes menor  que os sucos 
naturais), a praticidade (já vem pronto para o consumo), o gosto agradável (você sabia que a Coca-Cola 
tem um sabor diferente,  no Brasil, exatamente para ser mais aceitável ao nosso paladar?), e também a 
propaganda, que associa os refrigerantes aos esportes, à beleza e ao prazer.

Essa  definição  genérica  de  refrigerante  não  discrimina  o  seu  conteúdo,  mas  é  interessante 
conhecê-lo: 

 Refrigerantes  à base de tangerina, laranja ou uva contêm dez por cento do suco da fruta 
correspondente ao extrato liofilizado,  dez por cento de açúcar,  corante,  gás carbônico e 
outros aditivos.

 Soda limonada contém dois e meio a  três  por cento de suco de limão ou óleo essencial, 
açúcar, gás carbônico e aditivo.

 Os mais artificiais são os refrigerantes  à  base de cola que contêm açúcar,  caramelo de 
milho, ácido acético, óleo bromado, extrato de noz de cola e extrato de folha de coca.

 A presença de água (oitenta por cento nos mencionados no primeiro grupo e noventa por 
cento nos outros três) é obvia. E não haveria motivo para comentar a seu respeito, a não 
ser pela razão de que,  principalmente nas fábricas clandestinas,  ela não passa por,  um 
tratamento adequado que a livre de todas as impurezas.

 O  gás  carbônico  (C02),  característico  dos  refrigerantes,  por  isso  também  chamados 
"gasosas", auxiliam na conservação, uma vez que ocupa o espaço do oxigênio e assim 
impede o desenvolvimento de microrganismos patogênicos.

Agora  quanto  aos  demais  ingredientes:  açúcar,  cafeína  e  aditivos  químicos,  são  necessárias 
considerações  mais  cuidadosas,  pois  todos  eles  podem  afetar  de  forma  perigosa  a  nossa  saúde.  - 
"Qualidade de Vida com Saúde Total" p. 263-264.

A  altíssima  quantidade  de  açúcar  (10%)  presente  nos  refrigerantes  deve ser  o  motivo de 
preocupação não apenas para os diabéticos e obesos, como mostra o químico Joel Zukowisk:

“Os refrigerantes têm contribuído para o notável aumento da ingestão de açúcar. Uma única garrafa 
de refrigerante contribui para o aumento de trinta gramas de açúcar no organismo, quando, em 1822, essa 
quantidade era a média do consumo total de açúcar por dia nos Estados Unidos. Hoje, o consumo está em 
torno de duzentos gramas por dia, o que traz alguns problemas ao organismo. Equivale dizer que seria 
necessário comer cinco metros de cana-de-açúcar, mostrando-nos o exagero em relação a esta Natureza."

Essa alta ingestão de açúcar, em primeiro lugar, proporciona quantidades frequentes indesejáveis 
de calorias. Um copo grande de guaraná, limão ou colas esconde oitenta e oito calorias, se for laranja, 
noventa e seis calorias, uva dá centro e quatro!

Como a maioria das pessoas ingere essas bebidas junto com as refeições, essas calorias extras 
vão se acumular no organismo em forma de gorduras. Isto faz com que mais da metade dos indivíduos 
tenha peso acima do normal. Além da obesidade, outros resultados são: hipertensão, arteriosclerose e 
aumento de colesterol.

108



Determina também, um problema quanto à hora de ingerir os refrigerantes. Como contêm calorias 
requerem  digestão,  ou  seja,  as  bebidas  devem  permanecer  no  estômago  até  ser  processada,  os 
refrigerantes não deveriam ser ingeridos entre as refeições (quando é período de repouso do sistema 
digestório), mas também não podem ser ingeridos com as refeições, pois, se o estômago já contém 
alimentos, há uma parada da digestão até que as calorias da bebida sejam digeridas. Saia desse  
dilema se for capaz!

Outra consequência da grande quantidade de açúcar nos refrigerantes é a maior incidência 
de cáries dentárias. Também se observa especialmente nas crianças, que o açúcar tira o apetite;  
deixando de consumir nutrientes essenciais.

Também as gasosas com açúcar afetam o metabolismo, pois o açúcar refinado, sem o efeito 
retardador das fibras, passa diretamente para a corrente sanguínea elevando, de vez, o açúcar do  
sangue, fazendo o organismo reagir com um jato de insulina, gerando um novo desequilíbrio, que 
pode resultar até em tremores, transpiração e fadiga. - "Idem", p. 265. 

Os refrigerantes tipo cola contém até vinte miligramas de cafeína em cada cem mililitros. Isso  
significa que uma garrafa de duzentos e nove mililitros contém; praticamente, a mesma cafeína que 
uma xícara de café. O guaraná também contém cafeína (encontrada na semente do fruto) à razão 
de dois ou três miligramas por garrafa de duzentos mililitros.

Cafeína é uma droga psicotrópica (estimulante mental) da família da metilxantinas, a qual  
tem sido associada a doenças cardíacas, úlceras estomacais, câncer do trato urinário,  ansiedade, 
nascimentos prematuros e distúrbios crônicos do sono.

Outras pesquisas ainda creditam à cafeína os seguintes efeitos: precipita ataques asmáticos, 
suscita alergias, e reduz a absorção do ferro e do cálcio. Cinco xícaras de café por dia ou seis 
copos diários de bebidas tipo cola são suficiente para gerar dependência.

O Dr.  L.  H.  Lonergam  explica:  "Frequentemente  se  recorrem  a  essas  bebidas  como 
estimulantes, no decorrer do dia. Esse processo de vencer a fadiga quando o organismo reclama 
repouso pode ser conveniente. Porém, é uma maneira onerosa de tomar emprestado das reservas 
de saúde, de amanhã, para satisfazer as necessidades de hoje”. - "Idem" pág. 266. 

De modo geral, os refrigerantes e também os sucos industrializados recebem a adição de 
uma série de aditivos químicos, como segue:

 Conservantes  (ácido benzoico -  P I;  ácido  sórbico  -  P  IV)  -  impedem o crescimento  de 
bactérias. Em doses mais elevadas, o ácido benzoico produz diarreia e vômitos.

 Acidulantes (ácido cítrico -  H II;  ácido fosfórico  H  III:  ácido tartárico -  H IX) -  dão sabor 
azedinho.  Sobre o  ácido fosfórico,  utilizado especialmente  nas colas,  cabe destacar  que 
causa  um  excedente  de  fósforo  no  organismo,  o  qual;  só  é eliminado  pelos  rins  em 
combinação  com  o  cálcio,  causando,  assim,  descalcificação  dos  ossos,  favorecendo  o 
surgimento de osteoporose.

 Antioxidantes (ácido ascórbico - A I; galato de propila - A IX) - evitam alterações de sabor.

 Corantes (corante artificial  –  C III) -usado nos refrigerantes de laranja  e  de uva.  Na sua 
composição tem amarelo crepúsculo, azul-brilhante (em quantidades maiores podem causar 
vômitos,  irritações de  pele  e  gastrenterite),  tartrazina  (que,  em doses  elevadas,  provoca 
reações alérgicas como asma e renite), e bordeauxs (que pode causar vômitos, diarreias e 
alergia de pele).
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 Estabilizantes (goma-arábica – ET II; acetato isobutirato de sacarose - ET XXII) - impedem 
que o suco se acumule no fundo da garrafa.

 Umectantes (U III) - usados para impedir a cristalização.

 Aromatizantes (essências naturais – F I; essências artificiais - F II; extrato vegetal aromático - F III) 
- na prática, todos os refrigerantes levam um ou mais tipos de aromatizantes.
Parece que o caso mais complexo é o das bebidas do tipo cola. Recentemente, a fábrica de uma 

delas voltou a divulgar que "sua essência nada tem de narcótica", apesar de usar extrato de folha de coca, 
a mesma planta de onde sai a cocaína, e extrato de noz de cola, árvore da família das esterculiáceas, que 
contém cafeína. Aliás, nos Estados Unidos, já há desses refrigerantes descafeinados.

Depois de conhecer tudo isso, a melhor conclusão que sobra é a do Dr. José Américo de Campos, 
professor de toxicologia da Faculdade de Medicina Federal de Minas Gerais, em depoimento  à  revista 
Saúde, da Editora Azul: "Qualquer refrigerante, clandestino ou não, consumido exageradamente, também 
é nocivo, pois leva a um acúmulo de aditivos no organismo”.

Como ficou claro, em função da alta quantidade de açúcar, os refrigerantes são impróprios para os 
diabéticos e obesos. Tem-se falado muito nos refrigerantes dietéticos, ultimamente no Brasil. É verdade 
que eles não possuem calorias, e, por isso, não requerem digestão. Entretanto, não fogem à regra ao que 
se referem aos aditivos químicos. Logo, sua vantagem em relação aos demais é apenas parcial.

Os refrigerantes também são contraindicados para os que sofrem de gastrites ou úlceras, em razão 
do seu excesso de acidez.

Também não podem ser usados em casos de diarreia e desidratação, pois o excesso de açúcar só 
faz piorar o quadro clínico.

Sem contraindicações mesmo, somente água, que proporciona tudo o que o nosso corpo precisa 
para executar as reações químicas necessárias nos processos de seu funcionamento. A água não contém 
uma só caloria  para retardar a digestão nem agregar gorduras indesejáveis.  Não produz irritações ao 
estômago nem contém elementos químicos prejudiciais à maquinaria do nosso organismo.

A água constitui dois terços do corpo humano, o qual interrompe seu metabolismo rapidamente se 
ela falta, sendo que, sem ela, uma pessoa morre após seis ou sete dias.

O  corpo  perde  cerca  de  dez  copos  de 
água por dia, através da pele, pulmões, urina e 
fezes. Os alimentos provêm dois a quatro copos 
de água por dia. Então, precisamos tomar mais 
seis  a  oito  copos  de  água  pura.  Os  melhores 
horários  são:  logo  ao  levantar,  no  meio  da 
manhã, no meio da tarde e à noite.

No livro A Ciência do Bom Viver, p. 236, 
lemos: "Na saúde e na doença, a água pura é 
uma das mais excelentes bênçãos do Céu. Foi à 

bebida provida por Deus para saciar a sede de homens e animais. Bebida abundante, ela ajuda a suprir as 
necessidades do organismo, e a natureza em resistir à doença”. - "Qualidade de Vida com Saúde Total" p. 
266-268.

“Na verdade, a fórmula secreta da Coca-Cola (CC) se desvenda em 18 segundos em qualquer 
espectrômetro óptico, e basicamente até os cachorros a conhecem. Só que não dá para fabricar igual, a 
não ser que você tenha uns bilhões de dólares para brigar com a CC na justiça, porque eles vão cair 
matando.
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“A  fórmula  da  Pepsi  tem urna  diferença  básica  da  CC e  é  proposital  exatamente  para  evitar 
processo judicial. Não é diferente porque não conseguiram fazer igual não, é de propósito, mas próximo o 
suficiente para atrair o consumidor da CC que quer um gostinho diferente com menos sal e açúcar.

“Tire a imensa quantidade de sal que a CC usa (50mg de sódio na lata) e você verá que a CC fica  
igual a qualquer outro refrigerante sem-vergonha e porcaria, adocicado e enjoado. 

“É exatamente o Clorelo de Sódio em exagero (que eles dizem ser very low sodium) que refresca e 
ao  mesmo tempo dá  sede em dobro,  pedindo  outro  refrigerante,  e  não  enjoa  porque o  tal  sal  mata 
literalmente a sensibilidade ao doce, que também tem de montão: 39 gramas de açúcar (sacarose).

“É ridículo, dos 350 gramas de produto líquido, mais de 10% é açúcar. Imagine numa lata de CC, 
mais de 1 centímetro e meio da lata é açúcar puro ... Isso dá aproximadamente umas 3 colheres ,de sopa 
CHEIAS DE AÇÚCAR POR LATA!

FÓRMULA DA COCA-COLA?

“Simples:  Concentrado  de  Açúcar  queimado -  Caramelo  -  para  dar  cor  escura  e  gosto;  ácido 
ortofosfórico (azedinho); sacarose - açúcar (HFCS-High Fructose Corn Syrup - açúcar líquido da frutose do 
milho); extrato da folha da planta COCA (África e Índia) e poucos outros aromatizantes naturais de outras 
plantas, cafeína, e conservante que pode ser Benzoato de Sódio ou Benzoato de Potássio, Dióxido de 
carbono de montão para fritar  a língua quando você a toma e  junto  com o sal  dar  a  sensação de 
refrigeração.

O uso de ácido ortofosfórico ou fosfórico e não o ácido cítrico como todos os outros usam, é 
para  dar  a  sensação  de  dentes  e  boca  limpa  ao  beber,  o  fosfórico  literalmente  frita  tudo  e  em 
quantidade pode até causar decepamento do esmalte dos dentes, coisa que o cítrico ataca com muito 
menor  violência,  pois  o  ortofosfórico  chupa  todo  o  cálcio  do  organismo,  podendo  causar  até 
osteoporose, sem contar o comprometimento na formação dos ossos e dentes das crianças em idade 
de  formação  óssea,  dos  2  aos  14  anos.  Tentem  comprar  ácido  fosfórico  para  ver  as  mil 
recomendações de segurança e manuseio (queima o cristalino do olho, queima a pele etc.).

“Só como informação geral, é proibido usar ácido fosfórico em qualquer outro refrigerante, só a 
CC tem permissão (claro, se tirar, a CC ficará com gosto de sabão).

“O extrato da coca e outras folhas quase não mudam nada no sabor, é mais efeito cosmético e 
mercadológico,  assim como o guaraná,  você não sente  o  gosto  dele,  nem cheiro,  (o  verdadeiro 
guaraná tem gosto amargo)  ele está lá até porque legalmente  tem de estar  (questão de registro 
comercial), mas se tirar, você nem nota diferença no gosto.

“O gosto é dado basicamente pelas quantidades diferentes de açúcar, açúcar queimado, sais, 
ácidos e conservantes. Tem uma empresa química aqui em Bartow, sul de Orlando.  Já  os visitei 
inúmeras  vezes  e  eles  basicamente  produzem  aromatizantes  e  essências  para  sucos.  Sais  
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concentrados  e  essências  o  dia  inteiro,  caminhão  atrás  de  caminhão!  Eles  produzem  isso  para 
fábricas de sorvete, refrigerantes, sucos, enlatados, até comida colorida e aromatizada.

“Visitando a fábrica, pedi para ver o depósito de concentrados das frutas, que deveria ser imenso, 
cheio de reservatórios imensos de laranja, abacaxi, morango, e tantos outros (comentei). O sujeito olhou 

para mim, deu uma risadinha e me levou para visitar os 
depósitos imensos de corantes e mais de 50 tipos  de 
componentes químicos. O refrigerante de laranja, o que 
menos tem é laranja;  morango, até os gominhos que 
ficam  em  suspensão  são  feitos  de  goma  (uma  liga 
química que envolve um semipolímero). Abacaxi é um 
festival de ácidos e mais goma. Essência para sorvete 
de Abacate? Usam até peróxido de hidrogênio  (água 
oxigenada)  para  dar  aquela  sensação  de  arrasto 
espumoso no céu da boca ao comer, típico do abacate.

“O segundo refrigerante mais vendido aqui nos Estados Unidos é o Dr. Pepper, o mais antigo de 
todos, mais antigo que a própria CC. Esse refrigerante era vendido obviamente sem refrigeração e sem 
gaseificação em mil oitocentos e pedrada, em garrafinhas com rolha como medicamento, nas carroças 
ambulantes  que  você  vê  em filmes  do  velho  oeste  americano.  Além  de  tirar  dor  de  barriga  e  unha 
encravada, também tirava mancha de ferrugem de cortina, além ele ajudar a renovar a graxa dos eixos das 
carroças. Para quem não sabe Dr. Pepper tem um sabor horrível, e é muito fácil de experimentar em casa:  
pegue GELO spray, aquele que você usa quando leva um chute na canela, e dê um bom spray na boca! 
Esse é o gosto do tal famoso Dr. Pepper que vende muito por aqui.

REFRIGERANTE DlET

“Quer  saber  a  quantidade  de  lixo  que  tem em refrigerante  diet?  Não  uso  nem para 
desentupir a pia, porque tenho pena da tubulação de PVC. Olha, só para abrir os olhos dos cegos: 
os  produtos  adoçantes  diet  têm  vida  muito  curta.  O  aspartame,  por  exemplo,  após  3  semanas  de 
molhado passa a ter gosto de pano velho sujo.

“Para evitar isso, soma-se uma infinidade de outros químicos, um para esticar a vida ou aspartame, 
outro para dar buffer  (arredondar)  o gosto do segundo químico,  outro para neutralizar a cor dos dois 
químicos juntos que deixam o líquido turvo, outro para manter o terceiro químico em suspensão, senão o 
fundo do refrigerante fica escuro, outro para evitar a cristalização do aspartame, outro para realçar, dar 
edge no ácido cítrico ou fosfórico que acaba sofrendo pela influência dos 4 produtos químicos iniciais, e 
assim vai... A lista é enorme.

“Depois de toda essa minha experiência com produção e estudo de refrigerantes, posso afirmar: 

“Sabe qual é o melhor refrigerante?

“Água filtrada, de preferência duplamente filtrada, laranja ou limão espremido e gelo, mais nada!!! 
Nem  açúcar  nem  sal”.  -  Prof.  Dr.  Carlos  Alexandre  Fett,  Faculdade  de  Educação  Física  da  UFMT, 
Mestrado da Nutrição da UFMT, Laboratório de Aptidão Física e Consultoria em Performance Humana e 
Estética.
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Sal de Cozinha
O  sal  de  cozinha,  industrializado  e  refinado, 

integra  o  grupo  conhecido  como  “três  assassinos 
brancos”, do qual fazem parte também o açúcar refinado 
e a farinha branca.O sal refinado é produzido a partir do 
sal marinho, um produto rico e benéfico.

Dele  são  retirados  industrialmente  cerca  de 
(oitenta  elementos  naturais),  e  acrescido  os  seguintes 
compostos  químicos:  carbonato  de  cálcio,  dextrose  e 
talco mineral, ferrocianeto de sódio, fosfato tricálcico de 
alumínio, iodeto de potássio, óxido de cálcio, prussiato 
amarelo de sódio.

Segundo algumas pesquisas recentes o consumo do sal  refinado tem sido relacionado com as 
seguintes  doenças:  arteriosclerose  cerebral,  cálculos  biliares,  renais  e  vesicais,  disfunções 
paratireoidianas, eclampsia, gastrite, hipoplasia da tireoide, nódulos na tireoide, hipertensão, retenção de 
líquidos.

Além disso, o sal retém água nos tecidos, o que, além de provocar o aumento do peso, impede a 
expulsão de numerosas toxinas que se acumulam na água e nos tecidos; estes se tornam mais flácidos,  
hipotônicos e predispostos á celulite.

O metabolismo do sal leva à cisão do cloreto de sódio, sendo que o cloro é utilizado porque entra 
rapidamente no metabolismo de outras substâncias; pelo contrário o sódio se for tomado em quantidade 
excessiva, tende a concentrar-se com possíveis consequências prejudiciais, sobretudo à custa dos rins, 
solicitando um aumento de atividade para eliminação do sódio em excesso.

Desde o começo deste século, tinha se constatado a relação entre um excessivo consumo de sal e 
a elevação da pressão arterial, principalmente, em formas renais e de tipo maligno. Mas esse dado tinha 
sido, até algum tempo, descurado para dar maior espaço a produtos farmacológicos.

A experiência demonstrou que é suficiente mesmo uma modesta diminuição de sódio para ter a 
redução dos valores de pressão, tal como se pode obter um fármaco anti-hipertensivo, um betabloqueador 
ou um diurético. Torna-se evidente a vantagem, pois experimentada pelo paciente, ao evitar o emprego de 
fármacos de um uso prolongado, por vezes, para toda a vida.

A única limitação poderia ser representada, principalmente, pela fraca colaboração do hipertenso 
que não quer renunciar aos seus hábitos alimentares, fruto de tradição mais do que da sabedoria, e que, 
em último caso, prefere tomar um medicamento a mais, do que um pouco de sal a menos.

M. Radice, pesquisadora da universidade de Milão, apresenta algumas pesquisas efetuadas junto a 
diversas populações de todo o mundo, com o intuito de salientar a possível relação entre sal e hipertensão. 
Constatou-se que em algumas populações não industrializadas com um tipo de alimentação em que a 
presença do salé contida a menos de três a quatro gramas ao dia o fenômeno da hipertensão arterial é 
quase inexistente, ao passo que nas sociedades ocidentais, com uma dieta rica em sal (cerca de vinte 
gramas ao dia) a incidência de hipertensão é muito alta.

Os estudos epidemiológicos confirmam, assim, que o aumento da pressão com a idade e o número 
dos hipertensos está em estreita relação com o consumo de sal nos alimentos.
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Recordemos,  antes  de  tudo,  as  doenças  renais  como nefrites  agudas,  crônicas  e  nefrosas  e, 
naturalmente, todos os casos em que há via de redução de eliminação de urina ou a presença de cálculo 
nas vias urinárias.

Já dissemos que o sódio mantém a água nos tecidos do organismo e, por isto, o seu excesso 
determina um agravamento das situações patológicas que comportam a formação de edemas como nas 
doenças do coração descompensando ou com tendência a descompensação.

O uso de sal é igualmente contraindicado na cirrose hepática, na úlcera gástrica, na gastrite, na 
hiperacidez, na epilepsia, na obesidade, na insônia.

SAL REFINADO X SAL MARINHO

Sabe-se  que  o  ser  humano  não  pode  viver  sem  o  sal.  Biolistas  afirmam  frequentemente  a 
importância do mesmo para a manutenção do metabolismo e do equilíbrio do sistema imunológico.

O sal, também chamado de cloreto de sódio, é composto de sódio (40%) e cloro (60%), na fórmula 
NaCI.  O  médico  nutrólogo,  especializado  em  esportes,  Alexandre  Merheb  explica  a  função  de  cada 
componente.

 Sódio – age no equilíbrio de água do corpo, 
na entrada  e  saída  de  substâncias  das 
células  e  na  transmissão  de  impulsos 
nervosos  (permite  o  funcionamento  do 
cérebro  e  o  controle  de  nossas  funções 
vitais). 

 Cloro – atua como ativador das enzimas e é 
fundamental para o processo digestivo. No 
estômago,  é a base para o suco gástrico, 
que  ajuda  a  digerir  os  alimentos.  No 
intestino,  é  essencial  para  a  absorção  da 
glicose  e  para  o  transporte  de  várias 
substâncias.  Também  aumenta  a 
capacidade do sangue de carregar gás carbônico das células para o pulmão.

Os seres vivos obtêm naturalmente o sódio dos alimentos, sem precisar adicionar o sal extra que 
as pessoas usam no dia-a-dia. Na verdade, se vivêssemos em ambiente natural, usando apenas alimentos 
retirados do meio ambiente,  não precisaríamos de sal  extra.  Porém, vivemos hoje uma situação mais 
artificial, sendo grande o nosso desgaste físico e a consequente perda de sais minerais importantes, seja 
pelo “stress” moderno, excesso de trabalho, perturbações emocionais (ver, por exemplo, o problema da 
perda de sais de zinco nas neuroses e psicoses) seja pelos antinutrientes da dieta comum (açúcar branco, 
farinhas refinadas etc.) e pele má alimentação muito processada e aditivada com sintéticos.

Existe muita confusão, no entanto, quanto ao uso do sal marinho puro x sal refinado, sendo que o 
marinho é o que realmente contém elementos importantes à saúde, enquanto o refinado tem tudo para ser 
prejudicial.

O  sal  marinho  contém  cerca  de  84  elementos  que  são  eliminados  ou  extraídos  para  a 
comercialização durante o processo de refino. Perde-se então enxofre, bromo, magnésio, cálcio e outros 
de origem na vida marinha como plânctons, algas, krill etc.

Durante a “fabricação” – lavagem – do sal marinho são perdidas as algas microscópicas que fixam 
o iodo  natural,  sendo  necessário  depois  a  sua  reposição,  porém sob  a  forma de iodeto  de  potássio 
sintético. No entanto, ele é geralmente dosado numa quantidade 20% superior a de iodo do sal marinho ‘’in 
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natura’’, o que predispõe o organismo humano às doenças da tireoide (diferentes do bócio) como nódulos 
de natureza diversa, tumores, câncer, hipoplasia etc.

Na lavagem são eliminados também componentes típicos do ambiente marinho como o plânton 
(nutriente),  o  krill  (camarão microscópico)  e esqueletos  de animais marinhos invisíveis.  E,  mesmo em 
pequenas quantidades, eles contêm importantes oligoelementos como zinco, cobre molibdênio etc., além 
de cálcio natural.

O sal marinho, não lavado, contém iodo de fácil assimilação e em quantidades ideais. Mas, sabe-se 
que existem grandes interesses econômicos em manter este sal refinado + iodeto sintético, pois algumas 
indústrias se beneficiam enormemente com isso.  Jacques de Langre chama esse mecanismo de “Big 
Ocean Multinational Business Organization”, capaz de controlar governos e mobilizar profissionais cegos e 
manipulados da área de saúde a defenderem o sal refinado até mesmo na imprensa, o sal refinado como 
aconteceu recentemente no Brasil.

Existem  sérios  problemas  quanto  á  adição  deste  iodo  sintético.  Os  aditivos  iodados  oxidam 
rapidamente  quando  expostos  á  luz.  Assim,  a  dextrose  é  adicionada  como  estabilizante,  porém, 
combinada com o iodeto de potássio, produz no sal de mesa uma inconveniente cor roxa, o que exige 
então a adição de alvejantes como o carbonato de sódio, grande promotor de cálculos renais e biliares, 
conforme vários estudos científicos. Este produto existe em quantidades descontroladas no sal refinado, 
pois é impossível a sua distribuição uniforme.

Na industrialização do sal, frequentemente é aplicado a vácuo e lavagem a quente para “clarificar” o 
produtor final, perde-se nesta operação a maior parte dos macro e micros elementos acima mencionados, 
a maior parte deles úteis na ativação de enzimas e coenzimas. Depois de empobrecido, o sal refinado é 
“enriquecido”  com  aditivos  químicos,  contendo,  então,  perto  de  2%  de  substâncias  perigosas  ao 
metabolismo humano.

Para evitar sua liquefação e empedramento ele é aditivado com antiumectantes como óxido e o 
carbonato de cálcio (cal de parede) que irá favorecer o aparecimento de cálculos renais e vesicais. Outros 
aditivos  que  costumam  ser  usados:  ferrocianeto  e  prussiato  amarelo  de  sódio,  fosfato  tricálcico  de 
alumínio,  silicato de alumínio e sódio etc.  Obtém-se assim o sal refinado que agrada à dona-de-casa: 
branco, brilhante e soltinho, mas sem 2,5% dos seus componentes naturais, que não são exigidos por lei.

Entre uma das perdas irreparáveis no sal refinado está o importante íon magnésio, presente no sal 
marinho  sob  a  forma de  sais  naturais  como cloreto,  bromato e  sulfato.  Sabe-se  que  a  escassez  de 
magnésio no sal refinado favorece também a formação de cálculos e arteriosclerose.

Sabemos que o magnésio enquanto abundante no adulto é escasso em pessoas idosas, e está 
relacionado  á  sensibilidade  precoce  e  impotência.  O  organismo  adulto  precisa  de  cerca  de  1g  de 
magnésio/dia. E, a desmineralização pela lixiviação do solo produz uma perigosa redução na quantidade 
de  magnésio  em  vegetais  e  sementes.  O  magnésio  também  está  diminuído  nos  cereais  e  farinhas 
refinados, apesar de suficiente nos produtos integrais. O magnésio promove a atividade das vitaminas e 
estimula numerosas funções metabólicas e enzimas como a fosfatase alcalina. Ele importante participação 
no metabolismo da glicose e na manutenção de equilíbrio fosfato/cálcio.

Testes de laboratório revelam que cobaias desprovidas de magnésio param de crescer e morrem 
em 30 dias. Os benefícios do sal rico em magnésio são devidos ao espetacular estímulo ao crescimento 
normal de células. Mas, o sal marinho não é a única fonte de magnésio. Ele está presente normalmente 
nas folhas verdes (como núcleo da molécula da clorofila) e em muitos alimentos do reino vegetal.

Bem, e apesar de óbvia, esta é uma das vantagens do sal marinho: ele apresenta menor teor de 
cloreto de sódio que o sal refinado, que foi concentrado após todas as operações de refino. Ou seja, o sal  
marinho “salga” menos! Isto pode ser verificado provando-se os dois. O sal refinado produz uma sensação 
desagradável ao palato (devido sua concentração elevada de NaCI e seus aditivos sintéticos), ao passo 
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que uma pedrinha de sal marinho costuma ser agradável ao paladar. Assim sendo, o sal refinado favorece 
a pressão alta e a retenção de líquidos, o que com o sal marinho tem menor potencial  de acontecer,  
principalmemente se consumido com mais consciência e moderação. Portanto, o hipertenso pode até usar 
sal marinho na sua alimentação diária,  dependendo da sua condição clínica, pois o seu teor de sódio 
costuma ser bem menor.

Mas  um alerta  para  todos:  não é  necessário  usar  uma grande quantidade  de sal  marinho  na 
alimentação diária. Moderação é a palavra chave.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda um consumo máximo de 6g de sal (2,4g de 
sódio) por dia para um adulto – o equivalente a uma colher de chá de sal de cozinha. Um levantamento 
feito pela SBC aponta que os brasileiros ingerem em média 12g a 13g de sal/dia, ou seja, o dobro do 
recomendado!

OS TIPOS DE SAL

O  sal  é  extraído  basicamente  de  duas  fontes:  do  mar  e  das  rochas.  A  composição  deles  é 
praticamente a mesma, mas recebem denominações diferentes, sal marinho e sal-gema, respectivamente. 
De acordo com a forma que é processado, recebe outros nomes:

Sal  de  Cozinha –  É  o  mais  comum.  Geralmente  refinado,  é  “enriquecido”  com  iodo,  selênio 
magnésio e zinco.

Sal Grosso – É como o sal de cozinha, mas não é refinado.

Sal Marinho – Na forma de cristais, de cores variadas. Usado na cozinha macrobiótica após ser 
moído.

Sal Kosher – Com cristais grossos e irregulares, é extraído sob supervisão de rabinos. Preferido de 
alguns chefs por ser bom para temperar carnes.

Sal de Guérande - É a “grife” do sal. Produzido artesanalmente na cidade de Guérande, na França.

Gersal –  Sal  misturado  a  sementes  de  gergelim  tostadas  e  moídas.  Utilizado  na  cozinha 
macrobiótica.

Sal de Aipo - Sal misturado a grãos de aipo moídos. Principalmente para temperar grelhados de 
peixe, carne ou coquetéis de legumes.

Sal Light - É uma mistura de cloreto de sódio e cloreto de potássio, em partes iguais, portanto tem 
50% menos sódio que o sal de cozinha comum. Como o potássio é eliminado do corpo mais facilmente 
que o sódio, não tem tanta influência no aumento da pressão arterial. Assim, o sal light é recomendado 
para pacientes com problemas renais e hipertensão ou para todas as pessoas que queira prevenir essas 
doenças.

Sal  Rosa do Himalaia - Está localizado  aos pés do 
Himalaia,  região  que  há  anos  foi  banhada  pelo  mar. 
Considerado  o  mais  antigo  e  puro  dos  sais  marinhos,  fica 
depositado a centenas de metros de profundidade. Tem quase 
metade de sódio encontrado no sal comum e é muito rico em 
minerais  (são  mais  de  80),  tais  como  cálcio,  magnésio, 
potássio,  cobre  e  ferro.  Por  causa  desses  compostos,  os 
cristais  ganham  um  tom  rosado  e  um  sabor  com  toque 
metálico  agradável  e  suave.  Pode  ser  em pratos  principais, 
além  de  saladas  e  legumes.  Também  cai  muito  bem  na 
finalização e decoração de alguns pratos. Em 1g de sal Rosa do Himalaia há 230mg de sódio.
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RESUMO DOS EFEITOS DO SAL REFINADO

Hipertensão arterial / Edemas / Eclampsia e pré-eclampsia / Arteriosclerose cerebral / Aterosclerose 
/  Cálculos renais /  Cálculos vesicais /  Cálculos biliares /  Hipoplasia da tireoide / Nódulos da tireoide / 
Disfunções das paratireoides.

RESUMO DOS ADITIVOS QUÍMICOS DO SAL REFINADO

Iodeto de potássio /  Óxido de cálcio /  Carbonato de cálcio /  Ferrocianeto de cálcio /  Prussiato 
amarelo de sódio / Fosfato tricálcico de alumínio / Silicato aluminado de sódio / Dextrose / Talco mineral.

Naturamente é bom recordar que, mesmo na gravidez com decurso normal, é boa norma limitar o 
uso de sal e de alimentos salgados.

Lembremo-nos de que o  sal  já  se encontra  presente  nos alimentos,  e  que quando  se tomam 
comidas salgadas é boa norma reduzir a adição de sal ulterior. Limitar o consumo de sal significa prevenir 
o risco de hipertensão e de outras patologias.

O  sal  refinado  é  um produto  empobrecido  e  deverá  ser  substituído  pelo  sal  marinho  integral, 
portador de oligoelementos e de vestígios metálicos. O sal marinho integral é de cor acinzentada, com 
vestígios bastante escuros e conserva a umidade pela presença de sais higroscópicos. Tem um sabor 
menos pronunciado do que o sal refinado ao passo que este último, “salga” os alimentos, o sal integral  
torna-os insípidos.
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Alimentação saudável e 
inteligente

A DIGESTÃO DE AÇÚCAR COM PROTEÍNAS E AMIDO

"O açúcar natural das frutas frescas e secas é de facílima digestão e nada concentrado.

A glicose  e a  frutose não sofrerão desdobramento  enzimático,  pois  já  se encontram na forma 
simples, como monossacarídeos.

É  claro  que  os  açúcares  naturais  das  frutas  não  provocam  prejuízos  que,  os  açucares 
concentrados, açúcar de cana refinado, "o mascavo industrializado e demerara".

Eliza Biazzi diz em um dos seus livros: "Mel no pão pode prejudicar a digestão do amido, pois todo 
doce estimula a secreção salivar  abundante,  isenta,  no entanto,  a ptialina,  enzima necessária para o 
desdobramento do amido".

Não deveríamos usar mel na refeição de cereais e frutas?

O mais conveniente seria não usar o mel junto com o pão. Todo cereal teria oportunidade completa 
para uma perfeita digestão se colocado na boca sozinho, quando receberia toda influencia da ptialina.

Por essa razão aconselha-se na refeição da manhã: primeiro se comeriam as frutas (sozinhas), 
depois o cereal e a porção proteica.

No almoço: primeiro se comeria as saladas cruas, depois os pratos seguintes.

Sempre os alimentos crus primeiro.

Onde se colocaria  o  mel?  As  frutas  já  são doces!  O mel  seria  encarado com respeito,  como 
alimento e não como mero adoçante. Usado cru.

No entanto, se usarmos um pouco de mel no mingau de cereais, deveríamos lembrar-nos que a 
possibilidade de fermentação aumenta na proporção da concentração de mel usado. Quanto menos for a 
quantidade melhor. Já o sábio escritor bíblico advertiu: “comer muito mel não é bom" (Prov. 25:27).
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Ao longo do sistema digestivo Deus providenciou elementos que são responsáveis pela digestão:

As enzimas que se acham presente na boca, no estômago no intestino.

As enzimas atuam na estrutura molecular dos alimentos modificando-as e são específicas.

O pedaço de pão é um alimento amiláceo. O local onde se inicia a digestão do amido é a boca. 
Mastigando o pão, imediatamente a saliva ocorre a ptialina, enzima especial para o desdobramento do 
amido, surge. 

Por isso os alimentos ricos em farinha devem ser bem insalivados e mastigados.

Se usarmos líquidos junto com o bocado de pão (chá,  cevada,  refresco) estaremos diluindo a 
saliva, enfraquecendo a atuação da ptialina. Os açucares com amido (pão com geleias e mel) também 
prejudicam a digestão do amido. Todo ácido impede, da mesma forma, a atividade dessa enzima, que só é 
ativa, em meio alcalino. Assim, se misturarmos pão com saladas regadas a limão ou pão com tomate ácido 
e cru e outros ácidos, estaremos contribuindo para o surgimento de azias, gases e outros problemas. 
Todas essas observações servem, para os cereais, feculentos e outros alimentos ricos em amido". (Viva 
Natural p 33-34).

ÁCIDO CLORÍDRICO (HCl)

“Componente do suco gástrico, tem ação germicida, atua na assimilação das proteínas.

Ao se digerir líquido, lava-se o suco gástrico, carregando o ácido clorídrico.

Consequências:  as proteínas passam para a corrente circulatória, e quando ocorre insuficiência 
hepática, o fígado envia-as para o sangue e as transforma em gorduras (graxas). Obesidade.

Importância do ácido clorídrico:

Transforma as proteínas.

Atua no metabolismo do cálcio, ferro, vitamina C, magnésio, fósforo, vitaminas A, K, D, B1 etc.

Produtor de defesa (destrói as bactérias que se engerem com os alimentos).

Lembrar que:

A. Sem vitamina B1 não se forma HCl.
B. Os antibióticos destroem o HCl”. (Viva Natural, p 68).

FRUTAS

Abacate – O fruto é usado para nutrir e hidratar a pele. Também é bom para combater artrite e gota. Se 
você quiser resolver os problemas com a caspa e queda de cabelo, faça fricções com a polpa do abacate 
no couro cabeludo durante 20 minutos por dia e, se possível, tome também o chá das folhas ou caroço.  
Com  as  folhas  do  abacateiro  você  faz  um  chá  que  é  um  verdadeiro  remédio  para:  problemas  de 
menstruação, bexiga, gases, vermes, bronquite, elimina o ácido úrico e favorece a eliminação de cálculos 
do fígado. Pela manhã, ferva 4 folhas verdes (quanto mais escuras melhor) em um litro de água e tome 
todo o chá no decorrer do dia.

Abacaxi – Um tratamento com abacaxi resolve problemas de artrite, bronquite e obesidade, além de ser 
um excelente expectorante e tônico que restaura as forças. Para curar infecções de garganta com abacaxi, 
faça gargarejos com o suco, 2 vezes ao dia. Para curar anemia, coma apenas abacaxi (coma a vontade) 
no café da manhã, dia sim dia não, por 15 dias. Para curar a bronquite tome 2 colheres das de sopa do 
xarope de abacaxi. Para fazer o xarope, lave bem a casca do abacaxi com a escova (sem sabão). Corte o 
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abacaxi em pedaços, com casca e tudo, e coloque em uma panela com 2 copos pequenos de mel ou 
melado e leve ao fogo baixo durante 30 ou 40 minutos. Está pronto.

Acerola – A acerola é rica em cálcio, fósforo e ferro, além das vitaminas A, B1, B2, e C. Ela é antioxidante 
e  por  isso  pode  ser  usada  para  enriquecer  outras  frutas,  na  hora  de  fazer  suco.  Em  uma  mesma 
quantidade, peso a peso, de acerola, limão e laranja, a acerola tem 80 vezes mais vitamina C. Por suas 
características, a acerola é usada para combater e prevenir gripes e resfriados, tuberculose pulmonar, 
diabetes, problemas do fígado, cicatrizações difíceis, inflamação do intestino, febre e fraqueza geral.

Ameixa – A fruta é rica em fibras e nutrientes e pobre em calorias. Você pode usar a ameixa fresca ou 
seca, mas não em calda, porque tem muitas calorias e açúcar que é veneno. A ameixa é utilizada na 
prevenção e tratamento de prisão de ventre. Para isso, deixe de 10 a 15 ameixas secas de molho á noite e 
de manhã, em jejum, coma as ameixas e beba o caldo. A fruta é eficaz no tratamento de problemas do 
trato urinário, das vias respiratórias, das hemorroidas, hipocondria e fraqueza geral. Também é utilizada 
para limpar o sangue, desintoxicar o aparelho digestivo e, por ter muito fósforo, recupera a debilidade 
cerebral.

Amêndoa – Sua proteína é excelente para reconstituir todos os tecidos do corpo. O uso de amêndoas 
combate a anemia. Seu óleo é usado para passar sobre inflamações, com bom resultado.

Amendoim – O amendoim é melhor aproveitado pelo organismo depois de torrado ou tostado até soltar a 
casca,  mas  não  deixe  fica  preto.  Sua  proteína  é  de  excelente  qualidade.  Cura  algumas  síndromes 
ocasionadas pela carência de ácidos graxos no organismo.

Azeitona - A azeitona combate o colesterol alto. Possui quantidade razoável de ferro, cálcio e vitaminas. A 
variedade preta é considerada mais nutritiva que a verde. Alguns pesquisadores dizem que a proteína 
encontrada em 4 azeitonas pretas equivale á proteína encontrada em um bife de tamanho médio.  Da 
azeitona retira-se o azeite, que é um óleo medicinal, usado contra dores reumáticas, dor de ouvido, úlceras 
do estômago e tuberculose.

Banana – Você já viu que nos intervalos de uma partida de tênis, dos grandes tenistas internacionais, os 
jogadores comem banana com a casca e tudo? Isso não é por um acaso. Se você comer a banana sem 
descasar (lave bem antes), você vai ingerir uma dose de energia. Se for fazer algum exercício físico, como 
a musculação, por exemplo, coma a banana com casca 5 minutos antes e vai perceber a diferença. A 
banana é rica em potássio um mineral que tem ação diurética (facilita urinar). Combate a pressão baixa, é 
calmante,  induz  ao  sono  (ajuda  a  curar  a  insônia)  e  combate  o  excesso  de  adrenalina.  Para  curar 
pneumonia e tuberculose, basta comer de 2 a 3 bananas assadas com mel no café da manhã. Para este 
tratamento não misture com outros alimentos. Também é boa nos casos de queimadura. Se a queimadura 
acabou de acontecer,  corte a folha da bananeira  e esprema o talo sobre a queimadura,  esse líquido 
elimina a dor e evita que fique uma cicatriz. Se a queimadura já ocorreu há mais tempo, aplique a parte 
interna da casca no local afetado por um tempo mínimo de duas horas por dia.

Caju – Se comido com casca, combate vermes e é desinfetante (combate micróbios). A fruta combate 
lepra, psoríase (escamas avermelhadas na pele) e eczema (inflamação na pele com bolhas). Fazer um 
tratamento à base de caju, cura reumatismo e sífilis.

Caqui –  É  refrescante  da  pele  e  é  usado  nos  casos  de  irritação  do  estômago.  Comer  caqui  com 
moderação ajuda a curar problemas do fígado, intestinos, bexiga e vias respiratórias. Também é indicado 
nos casos de desnutrição, anemia, tuberculose e carência de cálcio.

Carambola - As folhas amassadas têm aplicação externa para dores e para infecções e irritações na pele, 
provocadas por picadas venenosas e de insetos. Para combater este tipo de infecção e febre, tome o suco 
de carambola adoçado com mel de 4 a 5 vezes ao dia.

120



Castanha-do-pará –  Combate  anemia,  desnutrição,  tuberculose  e  fraqueza.  É  importante  para  as 
gestantes, mulheres que estão amamentando e crianças em fase de crescimento. É chamada de “carne 
vegetal” por ser rica em proteínas. É recomendada para quem faz trabalho braçal e intelectual.

Cidra – Este fruto, que parece um limão galego grande, combate vômito e falta de apetite. Basta tomar o 
suco em jejum, pele manhã. Aftas na boca são curadas com bochechos de suco de cidra. Gargarejo com 
suco de cidra, misturado com chá de cebola e mel, ajuda a curar infecção da garganta. A casca fresca, em 
rodelas, aplicadas na testa, alivia a dor de cabeça. Como calmante, use chá da casca fresca, misturada 
com erva-cidreira.

Coco –  O  chamado  coco-da-baía  fortalece  os 
músculos do coração e por ser rico em potássio, é 
diurético.  Também  é  usado  contra  irritações  no 
estômago  e  no  intestino,  vômitos  na  gravidez, 
infecção de garganta e vermes. Muitas pessoas têm 
expulsado a “solitária de porco” fazendo a dieta de 
coco por 10 dias (come apenas coco e bebe apenas 
água-de-coco).  Esta  dieta  também ajuda  a  perder 
peso.  A água-de–coco  dá vida à  pele  e  corrige  o 
funcionamento do intestino, do fígado e da vesícula.

Figo –  Ajuda  o  organismo  na  assimilação  de 
proteína e  é  usado  contra  lombrigas  e  oxiúros.  É 
bom para o fígado, limpa as impurezas do sangue, é diurético e peitoral.

Figo-da-índia – A planta é um cacto. O fruto é chamado de figo-da-índia e deve ser pelado com cuidado, 
porque é cheio de pequenos espinhos. Ele fortifica o coração, assim como a maçã, mas também é bom 
para  asma,  tosse e  problemas  das vias  respiratórias.  O suco viscoso que é extraído das folhas  tem 
aplicação contra erisipela, dores e inflamações. A fruta pode ser comida ao natural, por ser saborosa e 
saudável e combate desnutrição e debilidade geral.

Goiaba – Boa para pele, nervos e olhos. É uma protetora do fígado, impedindo o acúmulo de gordura 
neste órgão. Combate a tuberculose e é excelente contra diarreia. O chá das folhas da goiabeira é usado 
no tratamento de problemas do útero, bexiga inchação das pernas. Basta ferver 6 folhas em 1 litro de água 
e beber aos poucos, durante todo o dia.

Graviola – O suco da graviola é muito indicado para ajudar no tratamento de câncer, e diabetes.

Jaca – A jaca aumenta as atividades dos glóbulos brancos (os soldados de defesa do organismo). A 
universidade francesa de Montpellier descobriu que a jaca bloqueia a ação do HIV, vírus causador da 
AIDS, exatamente porque atua nos glóbulos brancos.

Jenipapo – Combate o vômito (principalmente durante a gravidez), anemia (porque é muito rico em ferro, 
superando o feijão e a gema do ovo) e asma. O chá feito com a casca do fruto combate úlceras.

Laranja – Depois da banana, a laranja é a fruta mais consumida no mundo. A fruta ajuda na formação do 
sangue, estimula o paladar e o apetite e combate o escorbuto (doença hemorrágica, causada pela falta de 
vitamina  C).  É indicada  ainda  nos casos  de  artritismo,  asma,  problemas  do sistema nervoso,  dor  de 
cabeça, febres, gripes e resfriados. O chá feito com a casca da laranja é anti-inframatório das articulações 
e reconstrutor dos vasos sanguíneos causadores de varizes.

Limão – O limão substitui uma farmácia inteira. Não é exagero. Ele cura mais de 150 doenças. Limão 
contém Rutina (vitamina P), que combate varizes. Também tem uma substância que fortalece os vasos 
capilares, por isso é indicado contra câncer de pele. É responsável também pela produção de enzimas do 
corpo.  O limão  é  cicatrizante,  forteficante,  desinfetante,  combate  febre,  gota,  reumatismo,  espinhas  e 
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cravos, acidez no estômago, excesso de gordura, angina, inflamação dos olhos, boca e ouvidos, dor de 
cabeça, problemas nos rins, obstrução do fígado e baço, tosse, afta, rouquidão, tuberculose, sífilis, soluço, 
insônia, rachadura dos lábios, carne esponjosa do nariz, câncer, excesso de bílis no fígado, conjuntivite, 
hérnia,  raquitismo infatil,apendicite,  arteriosclerose,  problemas menstruais,  anemias,  aneurisma,  artrite, 
asma,  congestão  cerebral  e  do  ventre,  colite  (inflamação  do  cólon,  no  intestino  grosso),  alcoolismo, 
cãimbra, caspa, catarro, cirrose, dor no nervo ciático, edemas, enxaqueca, faringite, bócio, coriza, cólica de 
rins,  epilepsia  nervosa,  estomatite  (feridas  na  boca),  frieiras,  gripe,  resfriado,  herpes,  insuficiência 
cardíaca,  mordidas,  picadas  venenosas,  inflamação  da  próstata  e  do  útero,  intoxicação  do  sangue 
(toxemia), urticária, zumbidos e muito mais. Modo de usar: o limão pode ser usado como suco, xarope ou 
chá. A melhor maneira de usar um limão é tomar o suco com o canudinho, para não prejudicar o esmalte 
dos dentes. Quem não está acostumado pode tomar diluído em água. O tratamento feito com limão pode 
provocar  irritações ou erupções na pele  no começo.  Isso é  um sinal,  que significa  que o corpo está 
eliminando  as  impurezas  do  sangue  através  da  pele,  que  é  um  órgão  de  eliminação.  Limão  e  alho 
misturados cobatem a doença chamada crupe (obstrução da laringe com inflamação). Suco de limão e 
laranja alternado com suco de verdura cura a varíola. A “cura do limão”: o melhor tratamento que você 
pode fazer com o limão é mesmo o de tomar o suco progressivamente, de forma crescente e decrescente. 
No primeiro dia tome um suco de limão, no segundo tome 2 limões, no terceiro dia tome 3 limões, no 
quarto tome 4 limões, e assim em por diante até tomar 10 limões no décimo dia. Depois vá diminuindo da 
mesma forma até interar 20 dias quando você vai tomar 1 limão novamente. Ainda existem outras duas 
opções: começar com 2 limões e aumentar de 2 em 2 até em 20 limões,ou começar de 3 em 3 até 30  
limões. Tudo vai depender da natureza e da gravidade da doença. Se for um caso simples, como gripe e 
resfriado, toma-se durante 3 ou 4 dias o suco de 5 a 10 limões por dia. A “cura do limão” deve ser feita em 
jejum, com o limão na temperatura natural e utilizando um canudinho para não prejudicar o esmalte dos 
dentes. Espere duas horas para comer alguma coisa. Dê preferência às frutas ácidas ou semiácidas como 
laranja, abacaxi, uva etc. O Instituto de trofoterapia de Barcelona, na Espanha já comprovou que a “cura 
do limão” combate mais de 150 doenças. Isto já foi testado e aprovado em tratamentos realizados no 
Brasil. O limão cura desde doenças venéreas até algumas neurológicas, cardíacas e cancerígenas.

Maçã – A maçã é chamada de rainha das frutas. Ela é rica em vitaminas e sais minerais.  Por ter muito 
tanino, atua contra inflamações. Ela fortifica o coração, combate diarreia e ainda é usada nos casos de 
conjuntivite e palpitações do coração. Para diarreia coma de 2 a 3 maçãs no café da manhã e tome o chá 
da casca entre as refeições. Contra palpitações no coração, aplique cataplasma de argila com maçã ralada 
na região do peito onde fica o coração.  Para conjuntivite  basta fazer cataplasma de 2 horas sobre a 
pálpebra com maçã ralada, todos os dias, até desaparecer a inflamação.

Mamão -  O  mamão  atua  contra  a  má  digestão  das  proteínas  e  é  usado  também  para  combater 
inflamações externas e internas.

Manga -  Aguça os sentidos e é uma boa fonte de energia para o corpo. Também é útil  nas doenças 
pulmonares  e  erupções  da  pele.  Combate  as  bronquites  mais  graves,  tuberculose,  asma,  diarreia  e 
também limpa o sangue e é diurética.

Maracujá -  É essencial  contra as doenças do sistema nervoso. O chá das folhas combate a gota. As 
sementes são vermífugas. A raiz regulariza a menstruação.

Melancia – Combate doenças dos rins e febre intestinal. Também é indicada nos casos de pressão alta. 
Para combater a febre comum, tome um copo de suco de melancia a cada 3 horas e suspenda outros 
sucos e alimentos. Aplique fatias da fruta abaixo do umbigo de 2 a 3 vezes ao dia. Para combater os 
vermes intestinais tome pela manhã em jejum um copo de suco das sementes de melancia batido no 
liquidificador. Para pedras nos rins coma entre 300g e meio quilo de melancia em jejum por quinze dias e 
espere 4 horas para ingerir outros alimentos.
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Melão – É indicado contra prisão de ventre. Também é usado para curar enfermidades no aparelho genital 
feminino, para isso, coma somente melão no café da manhã durante 10 dias. Para combater a solitária 
tome pela manhã em jejum uma xícara do suco das sementes batidas no liquidificador.

Morango – Normalmente os produtores de morango não comem morango, e fazem bem. A quantidade de 
veneno aplicada sobre os morangos é muito alta e ele absorve muito. Morango é excelente, mas tome 
cuidado com procedência, se possível plante em casa. Ele é bactericida e analgésico, por isso é usado 
contra dores artríticas com sucesso,  como comprovou diversas vezes o cientista Lineu,  que sofria  de 
artrite. Também combatem alguns tipos de câncer, excesso de ácido úrico, problemas dos rins, gota e 
artritismo.

Noz - Combate anemia e é rica em proteínas. É um fortificante do cérebro e dos nervos. Quem come noz 
com maçãs, não tem prisão de ventre.

Pera – Impede o desenvolvimento de células cancerígenas. Para combater a pressão alta coma somente 
pera no café da manhã, cerca de 2 ou 3 frutos são suficientes.  Pera elimina sal,  excesso de água e 
combate inchaços. Por isso é indicada para quem quer perder peso. Para isso faça uma dieta à base de 
pera. Se o estômago estiver muito sensível, por alguma doença gástrica, beba o suco da fruta crua ou 
levemente cozida.

Pêssego – Previne câncer e cura alguns casos de câncer.  É usado contra diabetes. É depurativo do 
sangue e combate afta.

Pinha – Para combater as doenças mais comuns do estômago, que são úlcera e gastrite, coma apenas 
pinha no café da manhã por 20 dias. Para obter melhor resultado, durante os 20 dias, alterne com mamão, 
caqui ou melão. Você pode comer entre 300g e meio quilo.

Romã – Da romã podem ser usadas: a raiz, a casca do fruto, caule, folha, flor e semente. A casca tem 
grande  quantidade  de  tanino,  que  fortifica  o  coração,  porque vinho  tem tanino.  Então essa  desculpa 
acabou, porque a casca da romã tem mais tanino que o vinho. Romã é também uma fruta energética que 
combate vermes, inflamação do estômago e intestino, problemas de hemorroidas, cólicas, febre em geral, 
má digestão, disenteria (cólica intestinal) e problemas de garganta (nesse caso fazer gargarejo). Deixe por 
uns dias a casca seca dentro de um vidro com álcool de cereais - encontrado nas farmácias – e coloque 
uma colher deste líquido em um pouco de água morna, para gargarejar.

Tangerina - Se usada no café da manhã, sem nenhum outro alimento, ajuda a curar sinusite (pode revezar 
com outras frutas cítricas como laranja, uva, abacaxi etc.). Ajuda a dissolver cálculos nos rins (pedras), 
nesse caso coma entre 300g e meio quilo de tangerina pela manhã em jejum. Espere 4 horas para comer 
outros alimentos (o mesmo resultado pode ser conseguido usando melancia).

Uva - A uva é usada no tratamento de várias doenças, inclusive câncer, porque retira do organismo todas 
as impurezas celulares causadoras de câncer. É diurética, combate pressão alta e obesidade. Para falta 
de apetite tome 1 copo pequeno de suco puro, sem açúcar, no mínimo 3 horas depois do café da manhã e 
3 horas após o almoço. Contra gases intestinais e doenças do fígado, coma somente uva no café da 
manhã dia sim, dia não.

HORTALIÇAS

Abóbora - Para curar artrite e gota tome uma xícara do suco da abóbora crua 1 hora antes do almoço. 
Nos casos de raquitismo, coma no almoço, junto com os demais alimentos, as sementes descascadas 
e ligeiramente assadas. Para curar hemorroidas aplique cataplasmas de abóbora ralada no local, durante 2 
ou 3 horas.

Acelga - Estimula as secreções da bílis (que atua na digestão).
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hora antes do almoço. Se você resolveu deixar de tomar bebidas alcoólicas, tome um copo pequeno de 
suco do talo 2 vezes ao dia.

Dente-de-leão – Limpa o sangue, é laxante, diurético, expectorante, estimula a vesícula e é bom para o 
estômago.

Espinafre – É usado para combater os casos de artrite.

Jiló – É rico em proteínas e vitaminas, mas, por causa do seu sabor amargo, é deixado de lado por muita 
gente. É estimulante do fígado, regulador digestivo, mineralizante e combate a diarreia. Também é usado 
no tratamento contra gripes, resfriados e febre.

Maxixe – Usado contra anemia e processos de câncer nas células.

Nabo – Ajuda na produção de glóbulos brancos (os soldados do nosso corpo).

Pepino – Reduz a acidez do sangue e combate as rugas. Para auxiliar o tratamento de problemas do 
coração tome 1 copo pequeno de suco de pepino com 2 rodelas de cebola 1 hora antes do almoço. Para 
combater a hipertensão tome 1 copo pequeno de suco 1 hora antes do almoço. Para combater inflamação 
na garganta corte o pepino em pedaços pequenos e com um pano envolva o pescoço. Nos casos das 
rugas, manchas na pele e sardas, coloque todos os dias rodelas de pepino no local. Muito eficiente é fazer 
cataplasma de creme caseiro de pepino e aplicar durante 1 hora por dia. Veja como fazer: retire as cascas 
de  4  pepinos  bem  maduros  e  coloque-os  (sem  as  cascas)  no  liquidificador,  em  pedaços  pequenos. 
Acrescente a clara de 1 ovo, 1 vidro de leite de rosa e 50ml de álcool de cereais - facilmente encontrado 
nas farmácias. Bata por 2 minutos. Coloque este creme em um vidro de boca de boca larga em geladeira.  
Não tem contraindicação.

Pimentão - É tônico muscular e ajuda a eliminar os gases.

Quiabo -  Por  causa  da  viscosidade  algumas  pessoas  deixam  de  comer  quiabo.  Ele  tem  vitaminas 
antioxidantes,  mantém o equilíbrio  de líquidos no organismo, ajuda a transmitir  os impulsos nervosos, 
ajuda no exercicio muscular e no metabolismo, combate o colesterol no sangue, previne e combate prisão 
de ventre etc. Existem várias maneiras de diminuir a viscosidade (baba) do quiabo. Em vez de cozinhar, 
prepare-o no vapor, ou escalde até ficar macio. Quanto mais cozinha o quiabo mais macio ele fica. Se 
você fatiar o quiabo antes de preparar, ele solta mais baba ainda. Outra opção é preparar o quiabo junto 
com algum vegetal ácido como o tomate. Muitas pessoas preferem comer cru, em molho, petiscos ou 
saladas.

Rabanete – Bactericida e muito útil para os diversos tipos de problemas digestivos.

Repolho - Quem está com problema de próstata e quer ficar livre da cirurgia ou dos remédios químicos de 
farmácia, encontra no repolho o melhor remédio que existe. Basta comer repolho cru na salada e tomar o 
suco  batido  no  liquidificador  entre  as  refeições  durante  3  meses.  Repolho  também  é  desinfetante  e 
combate dores.

Repolho-roxo - Também tem grande valor terapêutico, semelhante ao acima citado. 

Rúcula - Ajuda na digestão gástrica e intestinal. Atua contra as doenças das vias respiratórias. Se tomado 
com o estômago vazio combate bronquite e asma. 

Salsa -  É  cicatrizante  e  cura  doenças  do  fígado.  Em  pequenas  doses  é  útil  contra  a  ausência  de 
menstruação e contra o excesso de menstruação. Segundo pesquisas norte-americanas é um poderoso 
agente de prevenção do câncer.

Tomate - Por ter a casca muito fina o tomate deixa passar para o seu interior os venenos despejados 
pelos produtores. Por isso, seja cauteloso com relação  à  procedência. Se possível plante em casa ou 

125



compre tomate produzido em hortas orgânicas (aquelas que não usam venenos - só adubo orgânico). 
Combate distúrbios dos rins, entre eles a nefrite. Também pode ser utilizado para aliviar dores, no caso de 
picadas de insetos ou animais venenosos. Ao contrário do que muita gente pensa tomate não combina 
com limão ou vinagre, porque causa fermentações e intoxica o sangue.

INTEGRAIS

Arroz integral - De fácil digestão e rico em proteínas, o arroz integral combate a prisão de ventre, diarreia, 
colesterol e reduz o risco de câncer intestinal. Ajuda a equilibrar a glicose nos diabéticos. O grão longo fica 
mais solto quando cozido e o seu sabor aproxima-se mais ao sabor do arroz branco, ao qual as pessoas 
estão habituadas. O grão curto tem uma textura mais grossa, um sabor mais acentuado e demora mais 
para cozinhar.

Aveia – Combate o excesso de colesterol. Em doses moderadas é ótima para o coração. Por ter muita 
fibra combate  a  prisão  de ventre.  A aveia  proporciona melhor  aproveitamento  da insulina,  e  por  isso 
indicada para os diabéticos.

Cevada –  É analgésica,  combate dores provenientes  de bursite,  artrite  e gota.  Muita  gente usa para 
substituir o café, o que é um erro, se for torrado até ficar preto. O grão depois que vira carvão, pode até ser  
cancerígeno.

Geleia real – Cuidado para não comprar geleia real falsa. A verdadeira tem cor amarelo-claro, consistência 
de leite condensado, sabor e cheiro fortes, com características ácidas e amargosas ao mesmo tempo. Não 
tem nada a ver com as características do mel e é conservada no congelador ou freezer ao abrigo da luz. É 
indicada para várias doenças, principalmente do sistema nervoso. É rica em vitaminas B e C, tem todos os 
sais  minerais,  especialmente  potássio  magnésio  e sódio,  tem proteína quase completa (possui  quase 
todos  os  aminoácidos  essenciais),  diminui  os  processos  de  envelhecimento  precoce,  sendo  um 
rejuvenescedor  por  excelência,  combate  stress,  esgotamento  nervoso,  insônia,  melancolia,  cansaço 
mental,  infecções,  normaliza  a  pressão arterial,  úlcera,  anemia,  icterícia,  restaura  os  tecidos  da pele, 
normaliza o funcionamento das glândulas, do baço, dos ovários, do fígado, da tireoide, alivia o período 
crítico da menopausa etc. Para tudo isso basta colocar meia colher rasa das de café debaixo da língua 1 
vez por dia, pela manhã em jejum. Em casos graves use 3 vezes ao dia, de manhã, 30 minutos antes do  
almoço e antes do jantar. Se você optou por não jantar, tome à noite antes de deitar.

Gérmen de trigo –  Combate prisão de ventre e úlcera.  É importante no tratamento  de distúrbios  do 
sistema nervoso. É rico em proteínas e vitaminas, inclusive todas as vitaminas do complexo B.

Girassol –  As flores  e  o  caule  combatem febres  que vão e  voltam o tempo todo,  especialmente  as 
produzidas pela malária. É usado para curar distúrbios nervosos, mesmo nos casos de esclerose múltipla.

Lecitina de soja – Fortalece o fígado até mesmo contra cirrose. Combate infecções da pele. Ajuda o 
organismo a aproveitar melhor as vitaminas A, D e E. Pode ser encontrada até em forma de cápsulas, nas 

casas de produtos naturais.

Levedura de soja – Combate anemia e é calmante do sistema 
nervoso. Ideal para quem está deixando de fumar e quer evitar o 
nervosismo  provocado  pela  síndrome  da  nicotina  no  sistema 
nervoso central.

Mel – Cuidado com o mel falsificado, está cheio dele no mercado. 
Veja  a  procedência.  O  mel  é  um  antibiótico  que  combate  os 
bacilos no sangue. Esses bacilos são responsáveis por doenças 
como  tifo,  difteria,  lepra,  tuberculose  etc.  Restaura  as  forças 

(tônico), é diurético, expectorante, antisséptico e energético. Para combater a insônia tome 1 xícara de 
água com uma colher de mel, meia hora antes de deitar – serve também para prisão de ventre crônica. É 
usado contra queimaduras, ferimentos, contusões e dores no nervo ciático. Para isso aplique mel com 
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farinha de trigo ou misturado com argila e água. Nos casos de conjuntivite, aplique nas pálpebras uma 
solução de água com mel de 2 a 3 vezes ao dia. Em casos de irritação ou inflamação da garganta faça 
gargarejos com água e mel. As aftas podem ser eliminadas com bochechos diários de água, mel e limão. 
Para sinusite e rinite masque favos de mel por 5 minutos a cada hora. A anemia, por mais grave que seja, 
é combatida simplesmente substituindo o açúcar pelo mel na alimentação diária (neste caso reforce com 2 
ou 3 colheres de melado ao dia).

Melado -  Remove os  depósitos  de gordura  no fígado  e  reduz o  colesterol.  Por  ser rico  em ferro 
combate a anemia.

Milho - Tem proteína de ação energética sobre o organismo. Por não conter glúten pode ser usado por  
portadores  da  doença  celíaca.  Com  milho  você  pode  preparar  várias  receitas,  desde  pipoca  até 
polenta, canjica e cereais em flocos.

Pólen -  O pólen e a  soja são os dois únicos alimentos que possuem todos os aminoácidos (que  
formam as proteínas) essenciais  à vida humana. Tem todas as vitaminas do complexo B, é rico em 
vitamina C e D e tem os sais minerais mais importantes para a vida humana. Combate infecção da 
próstata e doenças do estômago e intestino.

Própolis A própolis é um anti-inflamatório e um dos melhores antibióticos encontrados na natureza. Ela 
combate  inflamações  na  garganta,  principalmente  das  amídalas.  Para  isso,  além  de  fazer 
gargarejos, tome duas vezes por dia um copo pequeno de água com 10 gotas de própolis concentrada. 
Nos casos de sinusite tome 1 copo pequeno de água com 15 gotas de própolis concentrada, meia hora 
antes de deitar. Para curar faringite torne meio copo de água com 15 gotas de própolis concentrada 2 
vezes ao dia.

Soja - Como já foi dito, soja e pólen são os dois únicos alimentos que possuem todos os aminoácidos 
(que formam as proteínas) essenciais à vida humana. Sua proteína  é  de alto valor biológico e não 
forma ácido úrico no organismo, como a proteína animal. Meio quilo de soja tem tanta proteína quanto  
3,75 litros de leite ou 27 ovos de galinha caipira. Substituir o leite de vaca por leite de soja, cura asma,  
alergias, catarros, problemas glandulares e as constantes inflamações das amídalas. Soja combate 
ainda esgotamento nervoso, desnutrição e diabetes (se usada com moderação). É o melhor substituto 
para a carne e para o Ieite de vaca 

Trigo - Rico em proteínas, o trigo é energético e indicado nos casos de diarreia crônica. Por ter muita  
fibra resolve os casos de prisão de ventre.
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Assados

Abobrinhas Recheadas
1 lata de carne vegetal

2 ovos caipiras

2 colheres de sopa de cebola ralada ou picada

1 dente de alho triturado

1 colher de sopa de cheiro verde picado

1 pitada de manjericão picado

Tempero vegetal

1 xícara de caldo de verduras

1 colher de sopa de óleo de milho

Cortar as abobrinhas pelo meio (de comprido), retirar as sementes com urna colher e esfregar um pouco 
de sal em cada metade. Rechear as abobrinhas, colocar uma ao lado da outra sobre um tabuleiro untado, 
no qual se derrama 1 xícara de caldo de verduras (levemente salgado) e 1 colher de sopa de óleo. Assar 

aproximadamente 20 minutos no forno quente, regando de vez em quando com o caldo.

Alcachofras ao Forno
1 quilo de alcachofras tenras

250 gramas de tomate picado

4 dentes de alho picado

1 colher de sopa de parmesão vegetariana para cada alcachofra

Cheiro verde picado

1 pitada de orégano
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Sal marinho com moderação

Cortar as alcachofras em metades e colocá-Ias deitadas em forma de assar. Fazer um refogado com o 
tomate, alho, cheiro verde, orégano e sal, deixando-o cozinhar por um minuto, e em seguida, despejar por 

cima das alcachofras. Polvilhar como parmesão. Assá-Ias até ficarem macias. Servir com molho de 
tomate.

Alho-poró com Molho
250 gramas de alho-poró

1 colher de sopa de óleo de milho

1 colher de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de iogurte de soja

2 colheres de sopa de parmesão vegetariano

Um pouco de noz-moscada

Limpar e lavar o alho-poró, cortá-los um pouco grosso e cozinhá-los em pouca água, sem deixar amolecer 
muito. Tirá-los e colocá-los em um pirex. Engrossar a água com a farinha e temperar com o óleo, iogurte, 
noz-moscada e sal a gosto. Derramar esta mistura sobre o alho-poró, polvilhar com parmesão e levar ao 

forno quente por alguns minutos. Servir com batatas ao forno.

Anel de Cenouras
2 xícaras de cenouras cozidas e cortadas em quadradinhos

1 colher de cebola ralada

3 ovos caipiras bem batidos

1 xícara de leite de soja

Sal marinho com moderação

Misturar os ingredientes, despejar numa forma de anel, untada, e assar em fomo moderado por uns 40 
minutos. Desenformar e enfeitar com rodelas de cenoura se desejar.

Aspargos ao Forno -I
Aquecer os aspargos em banho-maria na própria lata ou vidro; arrumá-Ios em um pirex, regar com óleo, 

polvilhar com bastante parmesão vegetariano e levar ao forno quente por uns minutos, para tostar o 
parmesão.

Aspargos ao Forno - II
300 gramas de aspargos

Algumas colheres de leite de soja

1 ovo caipira
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1 colher de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de óleo de milho umas gotas de suco de limão sal

1 dente de alho

Umas azeitonas picadas

Descascar bem o aspargo, cortar em pedacinhos e cozinhar em pouca água até amolecer. Fazer uma 
massa bem batida do leite, ovo, farinha, óleo e ajuntar o alho esmagado, as azeitonas picadas. e o sal. 

Colocar o aspargo em pirex untado e ajuntar essa massa, salpicando com salsa e levar ao forno.

Assado de Aipo
200 gramas de pão preto

1/4 de litro de água

200 gramas de aipo

2 ovos caipiras

2 cebolas

1 dente de alho

Temperos verdes

2 colheres de sopa de parmesão vegetariano

2 colheres de sopa de óleo de milho

Sal marinho com moderação

Deixar o pão de molho na água, cozinhar o aipo, descascá-Ia e passar pela máquina de moer. Ajuntar a 
cebola, o alho amassado, o parmesão, os temperos verdes, o óleo, as gemas e, no fim, as claras batidas 

em neve. Colocar em forma untada e salpicada com farinha de rosca e levar ao forno. Servir com 
Batatinhas ao forno.

Assado de Berinjela
3 berinjelas médias

2 xícaras de cubinhos de pão integral

1 xícara de leite de soja

2 ovos caipiras

1 colher de sopa de óleo de milho

1/2 xícara de molho de tomate

1 cebola picada

Água

Sal marinho com moderação
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Descascar as berinjelas e cortá-Ias em fatias. Cozinhá-Ias rapidamente em água e sal. Pôr numa forma 
untada 2 xícaras de cubinhos de pão integral e sobre elas as fatias de berinjelas escorridas. À parte, fazer 
um creme de: 1 xícara de leite, 2 ovos, 1 colher de óleo, 1/2 xícara de molho de tomate, 1 cebola picada, e 
despejá-lo sobre as berinjelas, que deverão ficar bem cobertas. Assar em forno bem quente por uns 30 a 

40 minutos.

Assado de Castanhas e Aveia
1 xícara de castanha-do-pará passada no liquidificador

2 xícaras de aveia

4 ovos caipiras

Tempero a gosto

Misturar, mexendo bem, todos os ingredientes. Untar a forma. Levar ao forno para assar.

Assado de Chuchu
4 chuchus

1 copo de leite de soja

1 colher de sopa de maisena

1 gema

1 colher de sopa de óleo de milho 

Sal marinho com moderação

Coentro

1 cebola

Bastante salsinha

2 ovos caipiras

Descascar os chuchus e parti-Ios em fatias, e cozinhá-Ios em pouca água e sal. Bater no liquidificador o 
leite, a maisena, a gema, o óleo e os demais ingredientes, Bater as claras de 2 ovos em neve e 

acrescentá-Ias ao creme, juntamente com as gemas restantes. Arrumar os chuchus cozidos num pirex 
untado, despejar o creme por cima e levar ao forno quente, até dourar por baixo e por cima.

Assado de Lentilhas e Cogumelos
2 xícaras de lentilhas cozidas

450 gramas de cogumelos secos ou 2 pacotes de cogumelos frescos

3 colheres de sopa de avelãs raladas

3 ovos caipiras

1 cebola média picada
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Sal marinho com moderação

1/2 Pimentão

Deixar os cogumelos secos de molho, de véspera. Escorrer e picar a metade e guardar a água. Amassar 
as lentilhas para formar purê. Misturar os cogumelos com as lentilhas; acrescentar as avelãs, a cebola, o 
pimentão e, por último, os ovos. Misturar bem a massa. Se ficar mole, dar o ponto com aveia, deixando 
mais cinco minutos para que esta absorva o líquido, e sobre a tábua de madeira previamente polvilhada 
com farinha, dar o formato desejado. Se a massa ficar mole, acrescentar farinha, Em forma untada levar 

ao forno, que deverá estar bem aquecido, De vez em quando, regar o assado com óleo. Assar durante 25 
a 30 minutos. Servir com molho de tomate feito com a água dos cogumelos. Se não quiser dar o formato 

indicado, fazer bolinhos.

Assado de Mandioca
1 quilo de mandioca descascada

3 colheres de sopa de óleo de milho

1 cebola média picada

2 dentes de alho picados

2 tomates picados

Azeitonas pretas ou verdes picadas

Cheiro verde bem picado

Sal marinho com moderação

Orégano

Páprica doce

1 copo de leite de soja

Cozinhar as mandiocas em pouca água e sal, até que fiquem tenras e sequem. Deixar esfriar. Cortá-Ias 
em pedacinhos e acrescentar os demais ingredientes, mexendo com as mãos e apertando as mandiocas 
para soltar o amido. Quando o leite estiver cremoso, despejar a mistura numa forma untada com óleo e 

levar ao forno previamente aquecido. Este prato combina bem com sopas e saladas, em dias frios.

Assado de Nozes
Passar pela máquina de moer:

1/2 xícara de salsão

1/4 de xícara de salsa

1 xícara de nozes

1 cebola

1/2 xícara de pimentão

Acrescentar:
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1 xícara de farinha de rosca

2 ovos caipiras batidos

2 xícaras de leite de soja

3 colheres de sopa de óleo de milho

1 colher de chá de sal

Misturar bem e levar a assar em forma untada.

Assado de Palmito
3 ovos caipiras

3 xícaras de farinha de trigo

5 tomates

1 xícara de óleo de milho

1 lata de palmito

20 azeitonas verdes

1 pires de parmesão vegetariano

Temperos verdes

1 dente de alho

2 cebolas raladas

Farinha de rosca

1/2 xícara de gérmen de trigo

Sal marinho com moderação

Juntar as gemas, a farinha, os tomates sem pele picados, o óleo, o palmito, as azeitonas picadas, o 
parmesão, os temperos verdes, o alho, a cebola ralada, o gérmen de trigo e o sal. Depois de bem 

misturados, acrescentar as claras em neve, envolvendo a massa. Despejar em forma untada e polvilhada 
com farinha de rosca. Polvilhar farinha de rosca por cima e enfeitar com azeitonas pretas. Assar até 

dourar.

Assado Real
3 1/4 de xícara de arroz cozido

1/2 xícara de pão ralado

1 xícara de nozes picadas

1 xícara de molho de tomate

1 ovo caipira
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2 colheres de sopa de óleo de milho1 cebola picada

2 colheres de sopa de salsa picada

Sal marinho com moderação

1 colherzinha de alho picado

2 xícaras de purê de batatas

Dourar a cebola e o alho. Misturar todos os ingredientes, menos as batatas. Formar um pão, colocar numa 
forma azeitada, tapar e levar ao forno por 20 minutos. Então tirar do forno, cobrir com as batatas e salpicar 

com queijo ralado. Tornar a pôr no forno por 15 minutos. Pode-se servir com molho de tomates.

Assado de Ricota Vegetariana- I
250 gramas de ricota vegetariana

3 colheres de sopa de creme de soja

2 ovos caipiras

100 gramas de flocos de milho ou pão integral torrado e ralado

Cominho

Sálvia

2 cebolas

Sal marinho com moderação

Bater bem a ricota, o creme de leite, os ovos e o pão ralado. Ajuntar o cominho, a sálvia, a cebola ralada e 
o sal. Colocar a mistura em forma untada e polvilhada com farinha de rosca; passar levemente por cima 

creme de leite e levar ao forno.

Assado de Ricota Vegetariana - II
1 1/4 de xícara de cebola picadinha

1/2 xícara de aipo picadinho

2 colheres de sopa de óleo de milho

1 xícara de castanha-do-pará ralada

2 colheres de sopa de cebolinha verde

2 colheres de sopa de salsa picadinha

3 ovos caipiras

1/2 xícara de farinha de rosca

1 1/2 xícaras de ricota

Sal marinho com moderação
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Misturar todos os ingredientes. Colocar em forma untada e levar em forno brando. Servir com molho de 
tomate.

Assado de Ricota e Nozes
2 xícaras de ricota

2 xícaras de pão integral torrado e esmigalhado

1 1/2 xícara de nozes picadas

2 colheres de sopa de cebola ralada

1 colher de sopa de óleo de milho

Salsa picada

Tempero vegetal

Sal marinho com moderação

Misturar todos os ingredientes. Colocar em forma untada e levar ao forno até ficar dourado. Servir com 
molho de tomate.

Assado de Tomate
500 gramas de tomate

80 gramas de farinha integral

2 ovos caipiras

1 cebola

1 Pimentão verde picado

100 gramas de azeitonas picadas

3 colheres de óleo de milho

Sal marinho com moderação

Bater bem a gema com o óleo, juntar a cebola ralada, o pimentão e azeitonas e a farinha integral. Misturar 
os tomates sem pele com o sal e juntar à massa. Por último bater as claras em neve e misturar bem 

lentamente. Assar em pirex untado, cuidando para não queimar.

Berinjelas ao Molho Branco
2 ou 3 berinjelas

Óleo de girassol

Parmesão vegetariano

Tomate

Queijo de mandioca
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Descascar 2 ou 3 berinjelas, cortar em tiras grossas e deixar de molho em água de sal e umas gotas de 
limão. Escorrer. Em forma untada, arrumar uma camada de tiras de berinjela, salpicadas com óleo e 

parmesão; sobre esta camada colocar algumas fatias de tomate e queijo, cobertas de molho branco e 
polvilhadas com parmesão. E assim, sucessivamente, até terminar as tiras de berinjela. Levar ao forno 

quente para dourar.

Molho branco:

600 ml de leite de soja

1 cebola picadinha

2 colheres de sopa cheia de azeite

2 colheres de sopa de farinha

Sal marinho com moderação

Noz moscada ralada a gosto (pitada)

Numa panela coloque o azeite e leve ao fogo. Em seguida coloque a cebola para dar uma leve dourada. 
Abaixe o fogo e adicione a farinha de trigo. Misture bem, e deixe o fogo mais baixo, por aproximadamente, 
30 segundos. Agora chegou a hora do exercício: vá jogando o leite aos poucos, mexendo vigorosamente, 
sem parar, e sempre que tudo se juntar, ou ligar, jogue mais um pouco de leite, até ele terminar. Continue 
mexendo sem parar até começar a ferver, para que não empelote. Se preferir um molho branco mais ralo, 
pode colocar mais leite, até que ferva. Deixe ferver mais 30 segundos e apague o fogo. Adicione o sal a 

seu gosto, mas com moderação, e uma pitada noz moscada ralada.

Dica: 1 - Se quiser, isso é opcional, pode também depois de pronto, colocar queijo parmesão vegetariano 
(50g) no molho.

2 - Se tiver um fuê (aqueles batedores de arame) use-o para mexer o molho durante o cozimento, é 
sucesso garantido.

3 - Procure usar noz moscada ralada na hora, fica muito melhor.

Berinjelas com Queijo de Mandioca
2 berinjelas

2 colheres de sopa de óleo

Temperos verdes

1 dente de alho

1 cebola

Um pouco de molho de tomate

Queijo de mandioca

Orégano

Sal marinho com moderação
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Descascar e picar as berinjelas e refogar no óleo, com a cebola, o alho e o sal. Deixar cozinhar até 
amolecer. Juntar o molho de tomate e os temperos verdes. Colocar a mistura em forma untada e cobrir 
com queijo de mandioca. Polvilhar com orégano e levar ao forno para derreter o queijo. Servir quente.

Berinjelas Recheadas - I
Berinjelas

Purê de batatas

Ovo caipira

Cebola

Cheiro verde a gosto

Queijo branco de amêndoas ou queijo minas vegetariano

'Lavar as berinjelas, cortar as pontas e partir ao meio (de comprido). Remover as sementes e centros, 
esfregar com uma pitada de sal e rechear com uma massa de purê de batatas, 1 ovo, cebola e cheiro 

verde a gosto, e cobrir com tiras de queijo branco. Assar em tabuleiro untado.

Berinjelas Recheadas - II
5 berinjelas

1 xícara de cogumelos ou palmito

1/2 xícara de Pão ralado

4 colheres de sopa de óleo

2 cebolas

2 colheres de salsa

2  ovos caipiras

Sal marinho com moderação

2 dentes de alho

Cortar as berinjelas e com uma colherinha tirar um pouco da polpa; picar esta bem, ajuntar a salsa e os 
cogumelos ou palmito postos de molho em água quente por meia hora, escorridos e picados, o pão ralado, 
o óleo, a cebola, o sal e o alho picado. Aquecer esta mistura, e ajuntar as gemas. Rechear as berinjelas, e 

levar ao forno por 15 minutos.

Berinjelas Recheadas – III
Algumas berinjelas

Carne vegetal ou glúten moído

Cebola picadinha

Sal marinho com moderação
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Alho

Tomate

Palmito

Ervilha

Azeitona

Ovos caipiras cozidos picados

Temperos verdes

Parmesão vegetariano

Partir ao meio algumas berinjelas e cozinhar em água e sal. Escorrer, tirar as sementes e um pouco do 
centro das berinjelas, aproveitando essa parte para o recheio, que se faz da seguinte maneira: refogar em 
uma panela um pouco de carne vegetal ou glúten moído com cebola picadinha, sal, alho e tomate. Juntar 

pedacinhos de palmito, ervilha, azeitona, ovos cozidos picados, temperos verdes. Misturar tudo com a 
parte retirada do centro das berinjelas e rechear as metades das mesmas, arrumando-as em um pirex. 

Cobrir com molho de tomate, polvilhar parmesão vegetariano e levar ao forno por alguns minutos.

Berinjelas Recheadas -IV
2 berinjelas com casca

3/4 de xícara de carne vegetal

1 cebola média picada

3 colheres de sopa de óleo de milho

1 dente de alho amassado

1/4 de xícara de azeitonas pretas picadas

1/4 de xícara de parmesão de vegetariano

2 tomates picados

Uma pitada de orégano

Salsa picada

Sal marinho com moderação

Parmesão vegetariano

Lavar bem as berinjelas e cortá-Ias ao meio, ao comprido. Colocá-Ias numa panela grande com um 
pouquinho de água e sal e deixar ferver por 10 minutos. Retirá-Ias e deixar esfriar. Com uma colher, retirar 

quase todo o miolo. Refogar os temperos, inclusive as azeitonas e o orégano. Acrescentar o miolo da 
berinjela bem picadinho, a carne vegetal e deixar cozinhar um pouco. Colocar este recheio nas cascas de 

berinjela, arrumá-Ias num pirex, pôr umas rodelas de tomate em cima de cada pedaço e polvilhar com 
parmesão. Assar em forno quente por uns 15 minutos.
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Casadinhos de Berinjela
Berinjelas

Queijo minas vegetariano ou queijo de mandioca

Farinha de trigo

Ovos caipiras

Farinha de rosca

Óleo de girassol

Parmesão vegetariano

Cortar as berinjelas em rodelas e deixar de molho em água com sal, durante algum tempo. Tirar depois da 
água e enxugar com um guardanapo, unir as rodelas duas a duas, pondo entre elas uma fatia fina de 

queijo, passar em farinha de trigo, em ovos batidos, depois farinha de rosca. Salpicar com óleo e levar ao 
forno. Servir polvilhados com parmesão ou cobertos com molho de tomate.

Bolo Salgado
2 copos de farinha de trigo

1 1/2 copos de leite de soja

1/2 copo de parmesão vegetariano

1/2 copo de óleo de milho

3 ovos caipiras

2 colheres de sopa de farinha de soja

1 colher de chá de sal marinho

Queijo minas vegetariano ou queijo branco de amêndoas

Misturar todos os ingredientes com exceção do queijo e bater muito bem. Untar uma assadeira e polvilhar 
com farinha de rosca. Dividir a massa em duas partes. A primeira parte, colocar na assadeira e, sobre ela, 

o recheio. Colocar a segunda parte da massa. Levar ao forno para assar.

Recheio:

Fazer um molho com todos os temperos -- salsa, alho, óleo e tomate. Depois de bem feitinho, juntar 
palmito, ervilha e pedaços de queijo.

Cebolas com Queijo
Cebolas

Óleo de milho

Molho branco

Migalhas de bolachas ou farinha de rosca

Queijo minas vegetariano ou queijo branco de amêndoas
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Cozinhar algumas cebolas e cortá-Ias em quatro. Arrumar em forma untada, cobrir com fatias de queijo, 
depois com molho branco e depois polvilhar com migalhas de bolachas ou farinha de rosca. Levar ao forno 

e deixar dourar as migalhas.

Couve-flor Recheada
1 couve-flor

2 ovos caipiras

2 dentes de alho

1 colherzinha de sal marinho

2 xícaras de miolo de pão

1 cebola picada

1/2 xícara de nata fresca

1 colher de salsa

Ferver a couve-flor em suficiente água com sal, de modo a cozinhar sem desfazer-se. Tirar da água e 
deixar esfriar. Bater bem os ovos, ajuntar a nata, o miolo de pão, a cebola, a salsa, o alho e o sal. Deve 

formar uma massa bastante dura. Rechear com ela todas as cavidades que formam o tronco da couve-flor, 
fique toda lisinha; cobrir com essa massa ou pão ralado, ou parmesão, ao forno até ficar dourada. Servir 

em fatias com algum molho ou nata.

Creme de Cenouras
1 quilo de cenouras

1 copo de leite de soja

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de óleo de milho

5 ovos caipiras

Sal marinho com moderação

Cozinhar em água e sal 1 quilo de cenouras e passá-Ias pelo espremedor. Juntar 1 copo de leite, 1 colher 
de farinha de trigo, 1 colher de óleo, 5 ovos, sendo as claras em neve. Depois de tudo bem misturado, 

provar de sal e despejar em forma untada. Forno regular. Servir na própria forma.

Empadinhas Vegetais
1/4 de xícara de arroz cozido

1/4 de xícara de ervilhas cozidas

1/4 de xícara de cenouras cozidas

1 xícara de leite de soja
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2 colheres de sopa de óleo de girassol

2 colheres de sopa de farinha de trigo

Sal marinho com moderação

Preparar um molho com o leite, o óleo, a farinha e a gema. Acrescentar os cozidos. Pôr a mistura em 
forminhas. Colocar estas em uma forma com água, e deixar assim ao forno até que o conteúdo esteja bem 

assado.

Espinafre ao Forno
150 gramas de espinafre

80 gramas de pão branco

2 ovos caipiras

Um pouco de leite de soja

2 colheres de parmesão vegetariano

1 dente de alho

Tempero

2 tomates sem pele

Sal marinho com moderação

1 colher de creme de soja

Lavar bem as folhas e pontas do espinafre e refogar no óleo e alho. Passar o espinafre pela máquina de 
moer ou picar bem fino. Amolecer o pão no caldo do espinafre, juntando 1 ou 2 colheres de leite. Amassar 
o pão com garfo e juntar as gemas, o parmesão, os temperos, os tomates picados e o sal. Acrescentar o 

espinafre. Juntar as claras batidas em neve e colocar em forma untada e polvilhada com farinha de rosca. 
Passar por cima 1 colher de creme de soja e levar ao forno.

Espinafre com Flocos de Aveia
1/4 de litro de espinafre

6 colheres de sopa de flocos de aveia

1 litro de água de cocção do espinafre

1 gema de ovo caipira

2 claras

Cozer com bastante água fervente, salgada, 1/4 de litro de espinafre. Diluir 6 colheres de sopa de flocos de 
aveia, pondo-as a cozinhar 10 minutos em 1 litro da água de cocção do espinafre. Misturar o espinafre com 

a aveia, acrescentando a seguir 1 gema de ovo, e por fim 2 claras em ponto de neve. Virar tudo isto em 
forma refratária e levar ao forno para dourar.
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Mandioca com Creme de Soja
1 quilo de mandioca

1 1/2 xícaras de leite de soja

Sal marinho com moderação

1 dente de alho

4 colheres de sopa de creme de soja

Descascar a mandioca, cortar em pedaços e colocar numa assadeira ao forno, com pouca água, sal e 
alho. Uma vez cozida e evaporada a água, tirar, pôr o leite e a nata, e tornar a pôr em forno moderado até 

que doure ligeiramente, mas sem desfazer-se.

Mandioca com Ovos
2 ovos

1/2 quilo de mandioca

2 colheres de sopa de leite de soja

Sal marinho com moderação

1 cebola

1 dente de alho

1 colher de sopa de salsa

2 colheres de sopa de azeite

Depois de cozinhar a mandioca em água com sal, pôr numa assadeira com azeite, cebola e alho, e deixar 
dourar até que o alho e a cebola estejam no ponto. Bater bem os ovos com o leite e a salsa, ajuntar à 

mandioca, e levar ao forno por 5 ou 10 minutos.

Ovos com Legumes
1/2 quilo de batatas

1 abobrinha

3 cebolas grandes

4 tomates

3 pimentões

Óleo de oliva

1 lata pequena de palmito

Alguns ovos caipiras

Farinha de rosca

Parmesão vegetariano
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Creme de soja

Cortar 1/2 quilo de batatas e uma aboborinha em rodelas finas, assim como 3 cebolas grandes, 4 tomates 
e 3 pimentões. Refogar tudo em óleo de oliva, tampando a panela para que cozinhem em fogo brando. 

Depois de cozidos, juntar o conteúdo de 1 lata pequena de palmito, também cortado em rodelas. Temperar 
com sal. Despejar a mistura em um pirex, quebrar por cima dos legumes alguns ovos, polvilhar com farinha 
de rosca misturada com parmesão, espalhar por cima um pouquinho de creme de leite e levar ao forno por 

8 a 10 minutos. Servir no próprio pirex.

Ovos em Forminhas
1 lata de ervilhas

1 colher de sopa de óleo de girassol

1 colher de salsa picada

2 tomates maduros cortados em quadradinhos

1 dente de alho socado

Sal marinho com moderação

Abrir e escorrer a lata de ervilhas. Adicionar os demais ingredientes, misturando tudo muito bem. Distribuir 
em forminhas untadas. Uns 20 minutos antes de servir, quebrar 1 ovo em cada forminha. Salpicar sal e 

levar ao forno brando, cuidando para que as gemas não endureçam muito. Pode servir nas próprias 
forminhas.

Peixe Vegetariano
4 ovos caipiras

2 colheres de sopa de creme de soja

1/2 xícara de leite de soja

1 colher de sopa de salsa

1/2 xícara de batatas amassadas

1/2 xícara de pão branco posto de molho em leite de coco

1 cebola

1 dente de alho

Sal marinho com moderação

Misturar as gemas e o sal com o pão, e juntar o alho e a cebola picados. Machucar as batatas cozidas, e 
juntar. Bater com força a massa antes de ajuntar os outros ingredientes e as claras batidas, e levar ao 

forno por uma hora, em urna forma azeitada.

Pimentão Recheado
Arroz cozido (ou triguilho cozido) algumas castanhas picadas
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Tomates

Cebola

Alho

Cheiro verde picado

1 ovo caipira

Tempero vegetal pimentões

2 xícaras de molho de tomate

Preparar uma massa firme de arroz cozido (ou triguilho cozido), algumas castanhas picadas, tomates, 
cebola, alho e cheiro verde picado, 1 ovo e tempero vegetal. Cortar a parte superior dos pimentões, lavá-
los muito bem e esfregá-Ios com uma pitada de sal. Rechear os pimentões, enchendo-os bem, e colocá-
los em forma refratária com 2 xícaras de molho de tomate. Assar em forno quente por 20 a 30 minutos e 

servir na própria forma.

Pimentão com Recheio Cremoso
7 pimentões de ponta arredondada

Recheio:

1/2 lata de creme de leite de soja

1 xícara de parmesão vegetariano

1 gema caipira

5 azeitonas pretas picadinhas

1 pitada de sal marinho

Molho de tomate:

1 cebola

6 tomates

Sal marinho com moderação

Orégano

Retirar as tampas dos pimentões na parte do cabo e reservá-Ias. Retirar toda a semente. Lavá-Ios e secar 
bem. Recheio: Misturar os ingredientes do recheio. Rechear os pimentões, deixando 1/4 do pimentão 
vazio. Colocar os pimentões em pé um ao lado do outro, bem juntos em uma forma funda. Tampar os 

pimentões com a parte retirada.

Molho:

Bater no liquidificador os tomates e os temperos. Despejar com cuidado na forma em que estão os 
pimentões, sem deixar penetrar no recheio. Levar ao forno médio por 20 minutos.
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Pudim de Cenouras
1 1/2 quilos de cenouras

3 ovos caipiras

2 colheres de sopa de farinha de trigo integral

Sal marinho ou tempero vegetal

1/2 xícara de leite de coco

1 cebola média ralada

1 colherzinha de orégano

Raspar as cenouras e cozinhá-Ias inteiras em bem pouca água e pouco sal, não deixando que fiquem 
cozidas demais. Ralar as cenouras, misturar os ovos batidos, o leite de coco, a farinha e os temperos. 

Despejar a massa em forma untada e polvilhada com farinha de rosca. Assar em fogo quente por 30 a 40 
minutos. Servir com molho branco, acompanhado de hamburgers de carne vegetal ou croquetes.

Retângulos de Berinjela
2 berinjelas em fatias

4 xícaras de farinha de trigo integral

2 xícaras de leite de soja

2 ovos caipiras

Sal marinho com  moderação

Cozinhar 2 berinjelas em fatias em água e sal por alguns minutos. Preparar uma massa semi-líquida de 4 
xícaras de farinha de trigo integral, 2 xícaras de leite, 2 ovos, pouco sal. Untar uma assadeira e nela 
despejar a metade da massa. Cobrir com as fatias de berinjela bem escorridas e sobre estas a outra 
metade da massa. Assar em forno quente por uns 30 minutos. Cortar em retângulos, servir quente 

acompanhado de alguma verdura refoga da ou compota de maçãs.

Tomates Recheados
12 tomates maduros

5 ovos caipiras

1 xícara de migalhas de pão

Um pouco de salsa

Óleo de milho

Lavar e enxugar os tomates. Cortar-Ihes a parte superior. Esvaziá-Ios com uma colherinha, deixando a 
polpa inteira; salgar o interior dos tomates, comprimindo-os para que soltem o suco. Pôr o pão de molho 

em leite de coco. Tirar as sementes da polpa central, e misturar com as migalhas de pão, juntamente com 
um pouco de salsa. Picar a mistura. Passar os ovos descascados por uma peneira, ajuntando às migalhas 
e misturando bem. Pôr o óleo afogo suave, deitando-lhe dentro a mistura, que deve ser mexida por uns 5 
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minutos. Tirar do fogo e deixar esfriar. Encher com ela os tomates, pô-los em uma travessa refratária 
untada. Levar ao forno brando por 1/2 hora, cuidando para que os tomates não fiquem escuros em cima.

Tomates Tostados
1 quilo de tomates

Cebolas picadas

Salsa

Cebolinha verde

Óleo de girassol

Sal marinho com moderação

Descascar os tomates e cortar em dois. Tirar as sementes e temperar com sal. Colocar em assadeira 
untada e rechear com muita cebola picada, salsa e cebolinha. Espargir óleo e assar por uns 10 minutos.

Torta de Agrião
2 xícaras de agrião (posto previamente de molho em água com sal)

2 fatias de pão posto de molho em leite de soja

2 ovos caipiras

1 pitada de noz-moscada

2 colheres de sopa de óleo

1/2 xícara de molho branco

2 colherinhas de salsa

2 colheres de sopa de parmesão vegetariano

Picar bem o agrião, ajuntar o pão posto de molho, e as gemas batidas. Juntar os demais ingredientes e as 
claras batidas em ponto de neve. Pôr tudo numa forma untada e levar ao forno por meia hora.

Torta de Milho Verde e Cenoura
1 1/2 xícaras de milho ralado

2 colheres de sopa de óleo de milho

Sal marinho com moderação

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 dente de alho

1 1/2 xícaras de cenouras moídas

1 colher de sopa de açúcar mascavo
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Canela a gosto

1 xícara de leite de soja

Ovos caipiras

Misturar o milho com a cenoura. Derreter juntamente o óleo, o açúcar, o sal, a canela e a farinha, e quando 
estiver espumoso, ajuntar o leite pouco a pouco, até que engrosse. Acrescentar as cenouras, o milho, o 

alho picado e os ovos bem batidos. Pôr ao forno numa forma bem untada com azeite.

147



Pães

Pão Integral Enriquecido
5 a 6 xícaras de farinha de trigo integral

5 colheres (sopa) de óleo de gergelim ou outro de sua escolha, preferência extra-virgem

1 colher (chá rasa) de sal marinho ou a gosto

5 colheres sobremesa de extrato de soja pó (para dar liga)

2 tabletes de fermento biológico (30g)

2 xícaras de água morna

Opcionais: pode acrescentar ½ xícara de aveia, sementes de linhaça e gergelim, gérmen de trigo, fibras de 
trigo etc, mas sem exagerar porque muda a textura.

Se for usar tabletes de fermento para pão, dissolva-os com ½ xícara de água morna (retirada das duas 
xícaras da receita), misture bem para ficar homogêneo e deixe descansar coberto.

Prepare a Farinha de Trigo Integral em uma tigela (seca) e separada juntamente com os ingredientes 
secos opcionais. Misture-os bem e deixe de lado.

Misture o sal no restante da água morna em uma tigela onde for amassar o pão, coloque o fermento 
descansado nessa água com sal, ponha o óleo, mexa tudo e  vá adicionando aos poucos a farinha, 

preparada antes, mexendo devagar com colher de pau (aproveite e ligue o forno para dar uma pequena 
aquecida de 5 minutos no máximo e desligue-o).

Mexa e quando a massa tiver consistência, amasse-a com as mãos por alguns minutos até ficar 
homogênea e pronta para enformar, isso leva +- 8 minutos.

Unte a forma com um pouco de óleo e ponha a massa no tamanho desejado do pão, cubra e coloque no 
forno desligado e aquecido por 30 minutos aproximadamente.
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Retire do forno e veja se cresceu, logo em seguida ligue o forno em uma temperatura moderada e coloque 
novamente o pão para assar durante uns 30 minutos. Verifique antes de desligar o forno se ele está bom. 

Normalmente ele fica meio úmido e depois de pronto e frio é que fica bom.

(Obs: este pão não leva mel nem açúcar, por isso ele não ficará escuro, é preciso observar para não 
queimar o pão).

Pão de Trigo Integral
1 Kg de trigo integral

1 colher de fermento biológico instantâneo (Fermix ou Fermipan)

1 colher de sopa de sal marinho integral

1/2 xícara de farinha de glúten

4 colheres de óleo de canola ou oliva

Água Morna

Misture os ingredientes secos e o óleo. Vá despejando água morna e mexendo até a massa grudando nas 
mãos. A massa para pão integral não pode ficar dura (as fibras do trigo absorvem água lentamente), por 
isso deixe a massa mole, pegajosa e vá trabalhando por 5 a 10 minutos. Se necessário, junte um pouco 
mais de farinha para que a massa se desprenda das mãos. Corte em 4 partes. Molde como pães e deixe 

crescer. Leve para assar em forno já aquecido a 200°C.

Pão integral ou de centeio
1 tablete de fermento Fleschmann, Itambé ou outro (ou 1 envelope de Fermix)

1 colher de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de chá de sal marinho

4 colheres de óleo de milho

2 xícaras de água

Mais ou menos 6 xícaras de farinha de trigo - podendo substituir até a metade por farinha integral ou 
farinha de centeio.

Opcional: 1/2 xícara de germe de trigo e/ou sementes de girassol, gergelim, linhaça, etc. Coloque o 
fermento numa tigela ou bacia. Jogue o açúcar em cima e misture com garfo. Junte os demais 

ingredientes, colocando no final a farinha, aos poucos, mexendo com colher de pau. Quando ficar bem 
grosso, comece a sovar e adicionar a farinha aos poucos, até a massa soltar das mãos. Cubra com um 

pano de prato e deixe descansar 2 horas. Separe a massa em 2 partes (2 pães), salpique com água e as 
sementes que desejar e coloque em formas de pão - ou numa assadeira grande. Pré-aqueça o forno por 
10 minutos em temperatura máxima. Asse por 15 minutos, abaixe a temperatura para "média" e asse por 

mais meia hora, ou até os pães ficarem dourados.

Pão de Aveia
500 g de farinha de trigo integral
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250 g de farinha de trigo branca

125 g de aveia grossa

125 g de aveia fina

4 colheres (sopa) de óleo de milho

1 colher (sobremesa) de fermento biológico instantâneo

Sal marinho com moderação

3 xícaras de água

Misture as farinhas, as aveias, o fermento e o sal. Acrescente o óleo aos poucos. Vá juntando água até a 
massa ficar em ponto de sovar. Sove bastante. Deixe a massa descansar por 30'. Coloque em formas 
untadas e espere a massa crescer até dobrar de volume. Leve ao fomo bem quente por 30 minutos.

Pão Integral com Gergelim
1/2 litro de água morna

1 colher de açúcar mascavo

1/2 colher de sal marinho

30 gramas de fermento biológico

1/2 copo de óleo de milho

2 xícaras de farinha integral

3 colheres de gergelim branco

Farinha branca até dar o ponto

Dissolver o fermento com o açúcar mascavo, juntar a água, o sal, o óleo. Ir colocando a farinha integral e 
misturar bem. Sovar um pouco. Deixe descansar por 30 minutos. Formar os pães, deixar crescer 

novamente. Assar em forno brando.

Pão Integral com Nozes e Passas
30 gramas de açúcar mascavo

10 gramas de sal marinho

30 gramas de fermento fresco

300 ml água para misturar

200 gramas de farinha integral

300 gramas de farinha de trigo

50 gramas de gordura de coco

50 gramas de uvas passas
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100 gramas de nozes picadas

Misturar os quatro primeiros ingredientes e deixar descansar um pouco (5 a 10 min). Juntar a farinha de 
trigo, a farinha integral e fazer a massa misturar até soltar das mãos e trabalhar a massa para que fique 

elástica e lisa. Prepare a massa e só ao final coloque a gordura de coco. Acrescente as nozes e passas e 
deixe descansar por 20 minutos em temperatura ambiente de no máximo 350 C. Sove a massa novamente 
e deixe descansar por mais 20 minutos. Coloque numa forma funda retangular, untada com óleo e deixe 

fermentar até quase o dobro do volume. Assar em forno a 1750 C por 25 minutos.

Pão de Trigo Integral sem Fermento
6 xícaras de trigo integral

½ xícara de água

½ xícara de leite de soja (ou água mesmo)

½ xícara de castanha ou semente de girassol

Sal marinho com moderação

Juntar todos os ingredientes, formar pãezinhos no formato que desejar (não mais de duas colheres de 
soja de massa para cada pão). Assar em forno quente. Se desejar que fiquem mais macios, ao retirar 

do forno respingar água fria em todos eles e envolve-los bem numa toalha.
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Saladas Cruas

Molho Frânces
1 xícara (café) de suco de limão

180ml de azeite de oliva

1 colher (sobremesa) de açúcar

1 colher (sobremesa) de molho de mostarda amarela

1/2 colher (café) de sal

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma emulsão. Guarde em pote bem 
vedado na geladeira. Se conserva bem até 2 semanas em geladeira.

Salada de Abobrinha e Aipo
100 gramas de aipo

1 colher de sopa de azeite de oliva

10 gramas de nozes picadas

2 colheres de sopa de suco de limão

1 cebola

Salsa picada

Sal marinho com moderação

1 dente de alho esmagado

Ralar o aipo e a abóbora em ralo meio grosso. Misturar os outros ingredientes e juntar á abóbora e aipo. 
Antes de servir enfeitar com pedaços de azeitonas pretas e salsa picada.
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Salada de Agrião
1 maço de agrião

1 cebola

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de suco de limão

Sal marinho com moderação

Limpar e lavar bem o agrião, aproveitando para a salada só as folhas e pontas. Deixar de molho em água 
de sal e vinagre para desinfetar. Antes de usar, lavar mais uma vez. Arrumar em uma travessa e enfeitar 

com tomate e ovo cozido. O tempero de suco de limão, cebola ralada, óleo e sal deve ser colocado 
somente antes de servir.

Salada de Aipo
Aipo

Azeite de oliva

Suco de limão

Sal marinho com moderação

Ralar finamente os bulbos de aipo e misturar com óleo, suco de limão e sal, ou então, juntar maionese de 
soja.

Salada Arco-Íris
4 cenouras médias

3 beterrabas médias

6 rabanetes

200 gramas de folhas tenras de espinafre

2 cebolas médias

1 pimentão

3 tomates

4 rábanos

1 abacate pequeno

Cortar as cebolas em fatias finas, juntar óleo de oliva (ou outro) e colocar na geladeira por 1 a 2 horas em 
recipiente bem fechado. Ralar as cenouras, as beterrabas, os rabanetes e o rábano. Picar o espinafre, 
cortar o pimentão e o tomate em rodelas, e o abacate em tiras compridas. Usar uma travessa grande e 
colocar as verduras em montinhos separados, juntando as cebolas a cada montinho, enfeitando com 

pimentão e abacate. Servir o molho em tigela separada.
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Salada de Azedas
Folhas de azedas

Azeite de oliva

Sal marinho com moderação

Espinafre

Para esta salada tomar só as folhas brandas e novas, cortando-as depois de lavadas. Misturá-Ias com óleo 
ou nata e um pouco de sal. Suprimir o suco de limão, porque a salada tem um sabor fortemente ácido. É 

preferível juntar plantas silvestres, conforme o paladar, ou também espinafre.

Salada de Cenoura com Rabanete
Cenoura rabanete

3 colheres de sopa de requeijão de soja

Leite de soja

1 colher de sopa de óleo

Suco de limão

Alcaparras

Cebolinha verde

Endro

Limpar e cortar duas partes de cenoura e uma de rabanete. Bater depois um molho com requeijão de soja, 
algumas colheres de sopa de leite, uma colher de óleo, suco de limão a gosto e temperar com alcaparras, 

cebolinha verde e endro.

Salada de Cenoura Crua
3 cenouras

1/2 maçã

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de iogurte ou creme de soja

1 cebola pequena

1 colher de sopa de nozes picadas

Sal marinho com moderação

Ralar em ralo mais ou menos grosso as cenouras e a maçã e temperar com o suco de limão, 1 colher de 
sopa do iogurte ou creme de soja, a cebola ralada e o sal. Arrumar em uma travessa e derramar por cima 

o resto do iogurte ou creme de leite e salpicar com as nozes raladas.

154



Salada de Chicória
1 pé de chicória

Suco de limão

Azeite de oliva

Sal marinho com moderação

Creme de soja

Cortar a chicória bem fininha, misturar com suco de limão, óleo, sal marinho e, a gosto, algumas colheres 
de creme de soja. Deste modo a salada de chicória reforça os pratos de batatas, arroz e massas italianas.

Salada de Ervas do Campo
1 maço de dente-de-leão e serralha

Algumas folhas de agrião

1 cebola

1 colher de sopa de óleo

2 colheres de sopa de suco de limão

1 pedacinho de alho

1 ovo caipira cozido

1 pimentão vermelho

Sal marinho com moderação

Limpar e lavar bem as ervas, aproveitando para a salada só as folhas e as pontas. Deixar de molho em 
água de sal e limão durante 1 hora. Antes de usar, lavar mais uma vez. Picar as ervas não muito fino e 

temperar um pouco antes de servir com um molho preparado com o suco de limão, a cebola bem 
picadinha, o óleo, o alho, o sal e pimentão e o ovo picados.

Salada de Espinafre
1 maço de espinafre bem tenro

1 gema de ovo caipira

2 colheres de creme de soja

Sal marinho com moderação

Lavar bem o espinafre e deixar em água de sal e limão durante 1 hora. Depois lavar mais uma vez e deixar 
escorrer. Bater bem o creme de soja, o sal e a gema e misturar com o espinafre picado. O prato pode ser 

enfeitado com tiras de tomate.

Salda de pepino
1 ou 2 pepinos
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Creme de soja

Iogurte de soja

Suco de limão

Sal marinho com moderação

Especiarias vegetais

Cortar os pepinos em rodelas finas ou então em pedaços. Não é necessário descascá-Ios, pois as rodelas 
até têm melhor aspecto com a casca. Provar cada pepino para ver se é amargo. Preparar com creme ou 
iogurte de soja, suco de limão, um pouco de sal e especiarias vegetais. Quem não puder mastigar deve 

comer o pepino ralado grosso.

Salada de Rabanete
3 rabanetes

3 maçãs

Algumas avelãs ou nozes

1 colher de sopa de azeite de oliva

Um pouco de leite ou creme de soja

1 colher de sopa de limão

Sal marinho com moderação

Misturar o rabanete, já bem limpo e finamente cortado; com a maçã ralada e algumas nozes moídas. 
Juntar depois o óleo, o leite, o sal e o suco de limão; salada pode ser preparada com pedaços grandes de 

tomate.

Salada Tabule
1 xícara de trigo para quibe

1 pé de alface ou folhas de repolho

1 cebola

Cebolinha verde

4 tomates

1/2 pepino

2 folhinhas de hortelã óleo sal e limão

Pôr o trigo de molho durante 2 a 3 horas. Picar todas as verduras depois de bem lavadas. Apertar bem o 
trigo com as mãos para sair toda a água. Misturar tudo. Enfeitar com folhas de alface e azeitonas pretas.

Salada de Tomate
250 gramas de tomate
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1 cebola grande

1 colher de sopa de cebolinha verde picada

2 colheres de iogurte de soja

Um pouco de tempero

Sal marinho com moderação

Cortar os tomates e a cebola em rodelas e arrumar em uma travessa, em camadas. Misturar o iogurte, o 
sal, o tempero e espalhar por cima. Salpicar com a cebolinha verde. Quem não suportar a casca do 

tomate, despelá-Io antes de usar.

Tomates Crus Recheados
Tomates

Ricota vegetariana temperada

Azeitonas picadas

Nabo ralado

Creme de soja

Hortelã

Salsa

Flocos de trigo ou aveia

Polpa dos tomates

Cebola

Creme de amendoim

Abacate

Limão

Alho

Cortar uma tampinha ou recortar em forma de cestinho e tirar a polpa dos tomates. Recheá-Ios com ricota 
temperada ou maionese de soja (ver receita) e azeitonas picadas; ou nabo ralado temperado com creme 

de soja, hortelã e salsa picadas; ou flocos de trigo ou aveia misturados com a polpa dos tomates, cebola e 
salsinha picadas e pequena quantidade de creme de amendoim; ou abacate amassado com o garfo, 

temperado com limão, salsinha, pouco alho, cebola e azeitonas picadas.
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Saladas Cozidas

Salada de Aspargos com Cogumelos
500 gramas de aspargos

125 gramas de cogumelos

125 gramas de cogumelos crus

125 gramas de cogumelos inteiros

Óleo

Suco de limão

Pimentão

Tirar a pele de 500 g de aspargos tenros e refogar em azeite, sem ficarem muito brandos. Ralar depois 
250 g de aspargos crus e outros 125 g de cogumelos crus, limpos. Deixar outros 125 g de cogumelos 

inteiros, ficando 10 minutos em um molho de óleo e suco de limão com um pouco de pimentão. Preparar 
os aspargos refogados em uma travessa e cobrir os intervalos com folhas de alface. Tirar agora os 

cogumelos do molho e preparar com este molho, ao qual se junta o creme de soja. Distribuir sobre folhas 
de alface. Enfeitar com os cogumelos inteiros e salsa picada muito fina.

Salada de Beterraba
2 ou 3 beterrabas

Azeite de oliva

Suco de limão

Sal marinho com moderação

Cozinhar as beterrabas, descascar e cortar em rodelas. Misturar depois com óleo, suco de limão e sal a 
gosto, deixando repousar durante algum tempo. A gosto, juntar cebola picadinha, cominho e rodelas finas 

de rabanete.
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Salada de Beterrabas e Batatas
2 xícaras de cubinhos de batatas cozidas frias

1 xícara de beterraba cozida

2 ovos caipiras cozidos picados

2 colheres de cebola picada

Salsa picada

Misturar os ingredientes e ajuntar-Ihes molho francês ou maionese de soja. Servir em folha de alface.

Salada de Couve-Flor
1 couve-flor

Sal marinho com moderação

Suco de limão

1 colher de óleo

Cebola

Pimentão vermelho

Conforme o tamanho dividir 1 couve-flor em grumos pequenos, lavar e cozinhar em água temperada com 
sal, sem chegar a ficar branda. Escorrer e introduzir rapidamente em um molho de suco de limão, 1 colher 

de óleo, cebola e pimentão vermelho picados, e sal. Pode-se também temperar com maionese de soja.

Salada de Couve-Flor e Tomate
1 couve-flor média

4 tomates

Molho francês (ver receita)

Folhas de alface

Separar os grumos da couve-flor e cozinhar em pouca água e sal, sem amolecer demais. Escorrer depois 
de frios, arrumar em travessa já forrada de alface cortada, e, em volta, pôr rodelas de tomate. Salpicar com 

molho francês.

Salada de Grão-de-Bico
2 xícaras de grão-de-bico cozido

2 ovos caipiras cozidos

Palmito

Tomate

Azeitonas
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Folhas de alface

Cebola

Temperos verdes

Azeite de oliva

Sal marinho com moderação

Limão

Juntar ao grão-de-bico já frio, a cebola, temperos verdes, azeitonas, tudo picado, e temperar com óleo, 
limão e mais sal se for preciso. Servir em prato forrado com folhas de alface e enfeitado com rodelas de 

palmito, ovos cozidos e fatias de tomate. Salpicar salsa picada.

Salada de Legumes
1/2 quilo de batatas cozidas e picadas em rodelas

1 xícara de vagens cozidas picadas

2 cenouras cozidas e cortadas em rodelas

1 alho-poró, cortado fininho

1 cebola pequena ralada

1 pimentão cortado em tirinhas finas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de suco de limão

Salsa batidinha

Tempero

Misturar bem todos os legumes, temperá-Ios com azeite, limão, sal e salsa. Colocar numa travessa e cobrir 
com o seguinte creme azedo: 1 caixinha de creme de soja, 2 colheres de sopa de suco de limão, 1 colher 
de chá de sal. Misturar bem todos os ingredientes. Decorar a salada com rodelas de pimentão e cebola. 

Servir bem gelada.

Salada de Alho-Poró
Alho-poró

Batatas

Azeite de oliva

Limão

Cozinhar em água e sal os alhos-porós e as batatas. Temperar quentes ou frios, com óleo e limão.
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Salada de Alho-Poró com Creme de Soja
Alho-poró

6 cenouras novinhas

Talos de salsão

2 beterrabas

2 colheres de sopa de salsa, cebolinha,

Agrião picado

Suco de limão

Azeite de oliva

Sal marinho com moderação

Depois de limpas e picadas refogar as verduras com a cebola. Deixar esfriar e temperar com 2 colheres de 
sopa de salsa, cebolinha, agrião picados, suco de limão, óleo e sal. Quem gosta poderá acrescentar 

pimentão vermelho e cebola crua picada. Servir com Trouxinhas de Batatas.

Salada Russa
250 gramas de vagens

4 tomates

1 couve-flor pequena

1 pé de alface

1 lata de aspargos ou palmito

3 cenouras

Cozinhar as vagens, cenouras e couve-flor em água e sal. Cortar as vagens e cenouras em quadradinhos. 
Separar os galhinhos da couve-flor. Lavar e cortar os tomates em fatias. Lavar e cortar a alface bem fina. 

Escorrer o aspargo ou palmito. Forrar uma travessa grande com alface e, por cima, colocar as outras 
verduras separadamente, já temperadas com molho francês (ver receita).

Salada Substanciosa
3 batatas médias

250 gramas de vagem ou ervilha em grão

2 beterrabas

3 ovos caipiras cozidos

1 pé de alface

Galhinhos de agrião

Maionese de soja
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Suco de limão

Cebola

Cozinhar as batatas com casca, descascá-Ias e picá-Ias bem fininhas; juntar os ovos amassados, a cebola 
picadinha, o suco de limão, sal e umas colheradas de maionese (ver receita). Misturar bem. Reservar, 

pondo na geladeira por mais ou menos 1 hora. Picar a vagem e cozinhar com pouca água e sal. Depois de 
fria, temperar com molho francês. Reservar. Cozinhar as beterrabas com a casca, mas não deixar 

amolecer demais. Descascar e cortar em fatias. Temperar com bastante cebola picada, salsa picadinha, 
limão, óleo e sal. Reservar. Forrar um prato grande com folhas de alface picadinhas, sem tempero. No 

centro colocar a salada de batatas, depois a vagem em volta, e ainda em volta desta, as fatias de 
beterraba. Por último, alguns galhinhos de agrião ou folhinhas de alface. Enfeitar com azeitonas pretas e 

rodelas de cebola.

Salada Síría de Berinjelas
2 berinjelas grandes, inteiras

Limão

Sal marinho com moderação

2 colheres de sopa de óleo de oliva

Alho socado

Lavar bem as berinjelas, sem tirar o cabinho. Assá-Ias inteiras, em um espeto, sobre o fogo. (Enfiar o 
espeto do lado do cabinho.e ir virando para assar por igual). Quando a casca estiver bem pretinha, deixar 
esfriar, depois descascar e amassar ou cortar a parte de dentro em tiras finas. Temperar com limão batido 

com o óleo de oliva e o alho e o sal.
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Tortas Salgadas

Crosta para Torta Salgada
2 xícaras de farinha de trigo

120 gramas de ricota vegetariana

4 colheres de creme de soja

1 ovo caipira

1 colherinha de sal

Separar 1/2 xícara de farinha, e misturar todos os outros ingredientes. Ajuntar aos poucos o resto da 
farinha à massa até que fique boa para ser aberta com o rolo. Forrar com a massa uma forma untada e 

levar ao forno para assar levemente, pois com o recheio será levada novamente ao forno.

Crosta Para Torta Salgada - II
2 xícaras de farinha de trigo

1 ovo caipira

4 colheres de sopa de óleo de milho

2 colheres de creme de soja

100 gramas de ricota vegetariana

1 colherzinha de sal

Proceder como na receita anterior.
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Crosta Para Torta Salgada - III
1 1/2 xícaras de flocos de milho bem esfarelado

1/2 xícara de pão integral torrado ralado

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de óleo de girassol

2 a 3 colheres de sopa de creme de soja

2 colheres de sopa de ricota vegetariana

1 pitada de sal marinho

Ajuntar todos os ingredientes, amassar bem e apertar no fundo e nos lados de uma forma média de torta. 
Levar ao forno brando por apenas 8 minutos.

Crosta Para Torta Salgada - IV
1 xícara de farinha integral

1/2 xícara de farinha de trigo

3 colheres de sopa de óleo de milho

4 colheres de sopa de ricota vegetariana

2 colheres de sopa de creme de soja

1 colherinha de sal

Ajuntar todos os ingredientes, amassar bem e abrir um pouco com o rolo. Colocar na forma e apertar bem 
no fundo e um pouco dos lados. Levar ao forno e assar só levemente, pois com o recheio irá de novo ao 

fomo.

Crosta Para Torta Salgada -- V
1/2 xícara de farinha integral

1/2 xícara de farinha de soja

1/2 xícara de farinha de trigo

3 colheres de sopa de óleo de milho

4 colheres de sopa de ricota vegetariana

2 colheres de sopa de creme de soja

1 colherinha de sal marinho

Proceder como na receita anterior

Recheio Para Torta Salgada (ver Crosta I)
1/2 xícara de cebola picada
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3 colheres de sopa de temperos verdes

3 colheres de sopa de óleo de girassol

2 ovos caipiras batidos

1 xícara de palmito picado

1/2 xícara de ervilha em conserva

Sal marinho com moderação

Dourar a cebola. Juntar o óleo, os temperos verdes e adicionar os ovos, mexendo até engrossar. Retirar 
do fogo e juntar o palmito, a ervilha e o sal.

Recheio Para Torta Salgada (ver Crosta II)
1/2 xícara de cebola e temperos verdes picados

2 colheres de sopa de óleo

3 ovos caipiras inteiros

3 claras

1 xícara de palmito, em lata, picado

Sal marinho com moderação

Azeitonas verdes picadas

Refogar a cebola e temperos verdes. Juntar os ovos inteiros e as claras. Misturar bem até que fiquem 
mexidos. Retirar do fogo, adicionar o palmito e o sal, misturando bem.

Recheio Para Torta Salgada (ver Crosta III)
2 1/2 xícaras de cebolas em rodelas

3 colheres de sopa de óleo de milho

1 xícara de ricota vegetariana

1/2 xícara de leite de soja

1/2 xícara de creme de soja

2 ovos caipiras batidos

1 colher de sopa de farinha de trigo

Sal marinho com moderação

Refogar as cebolas até ficarem tenras. Pôr o sal e o óleo e cobrir a crosta. Misturar a farinha com o leite e 
cozinhar até engrossar. Retirar do fogo e juntar os ovos batidos, a ricota, o sal e creme de soja, misturando 

bem. Despejar sobre as cebolas e assar em forno rnoderado durante 30 minutos. Servir quente.
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Recheio Para Torta Salgada (ver Crosta IV)
1/2 pé de escarola

1/2 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 tomates em rodelas

1 colher de sopa de suco de limão

Sal marinho com moderação

Fatias de queijo de mandioca

Cortar a escarola ou chicória bern fininho, juntar a cebola, o óleo, sal e o limão e misturar bem. Pôr esta 
mistura sobre a massa na forma; em seguida, colocar as rodelas de tomate e, por cima destas, o queijo. 

Cobrir tudo corn a outra metade da massa da crosta, pincelar com gema e assar.

Recheio Para Torta Salgada (ver Crosta V)
1 1/2 xícaras de soja cozido e temperado

1 xícara de cenoura em rodelas grossas

2 xícaras de batatas em cubos grandes

Sal marinho com moderação

1/2 colherzinha de manjericão

Colheres de sopa de farinha de trigo torrada

Colheres de sopa de óleo de milho

1 xícara de água de batata e cenoura

1 /4 de xícara de azeitonas picadas

1 chícara de cebola em rodelas grossas

Cozinhar a cenoura e a cebola em 1 xícara de água durante 10 minutos. Adicionar a batata, o sal, o 
manjericão e 1/2 xícara de água fria. Em uma frigideira torrar a farinha, mexendo sempre e adicionar então 

o óleo. Escorrer a água dos legumes e juntar água suficiente para fazer 1 xícara de líquido. Aos poucos 
mexer este líquido na mistura de farinha. Quando estiver grosso misturar com os legumes, o soja e as 

azeitonas. Rechear a torta e assar.

Pastelão de Vegetais
2 xícaras grandes de farinha de trigo integral (ou 1 xícara de farinha integral e 1 xícara de farinha branca)

8 colheres de sopa de óleo de milho

1 colher de sopa de mel

6 a 7 colheres de sopa de água

Recheio:
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1 palmito cozido picado

1 cebola

1 pimentão

1 talo de salsão picados e refogados

1 xícara de cenoura cozida e picada

1 xícara de ervilhas verdes cozidas

Misturar o óleo e o mel com um garfo, bem batidos. Peneirar a farinha sobre a mistura e misturar com 
garfo. Juntar a água e fazer uma massa lisa, a qual deverá descansar por 1 hora no mínimo, mas pode ser 
conservada por vários dias na geladeira. Abrir a massa com o rolo, bem fina, forrando com ela uma forma 
de 26 cm. Polvilhar gérmen de trigo ou farinha de rosca sobre a massa e colocar em seguida o recheio de 

vegetais. Engrossar tudo com um pouco de farinha integral e temperar com salsinha picada. Cobrir o 
recheio com o resto da massa de pastelão. Fechar bem as bordas. Fazer alguns furos com o garfo e 

pincelar com gema de ovo. Assar no forno bem quente por 10 minutos. Em seguida, abaixar o fogo e assar 
mais 35 minutos.

Torta Suíça de Cebola
2 xícaras de farinha de trigo integral

3 ovos caipiras

2 colheres de sopa de óleo de milho

Um pouco de sal marinho

1/2 quilo de cebola

1 xícara de queijo minas vegetariano ralado

1 copo de leite de soja

2 colheres de sopa de cheiro verde

1 patada de noz-moscada

2 colheres de sopa de maisena

Amassar a farinha, um ovo inteiro e uma gema, o óleo e o sal. Estender no tabuleiro untado. Cobrir com a 
cebola picada. Misturar o queijo ralado, o leite, um ovo, o cheiro verde e os outros ingredientes. Despejar 

sobre as cebolas. Assar no forno por aproximadamente 30 minutos, usando a posição "cozer" nos 
primeiros 20 minutos.

Torta de Brócolis
1 maço de brócolis

6 colheres de sopa de óleo de milho

4 ou 5 fatias de pão integral, levemente torradas

2 colheres de sopa de farinha de trigo
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1 pitada de noz-moscada (optativo)

Lavar muito bem os brócolis, em bastante água e pôr em um escorredor de macarrão. Em uma panela, 
aquecer 3 colheres de óleo e jogar dentro, primeiro os talos descascados e as folhas dos brócolis. Tampar 
e deixar cozinhar um pouco. Adicionar então o restante da verdura, pôr o sal e tampar. Acrescentar água 

aos pouquinhos, à medida que for secando para não queimar. Quando os brócolis estiverem bem cozidos, 
tirar do fogo e reservar. À parte fazer um molho branco: pôr as 3 colheres restantes do óleo numa panela, 
aquecer um pouco em fogo brando, e jogar a farinha de trigo com a noz-moscada e uma colher de café de 

sal. Misturar bem e acrescentar os 2 copos de leite ,mexendo sempre para não fazer grumos. Quando 
levantar fervura jogar dentro os brócolis e deixar ferver por uns 8 minutos, em fogo brando, com panela 
destampada, mexendo de quando uma vez. Se estiver muito seco, acrescentar mais leite, e se estiver 

muito molhado, deixar ferver mais tempo, para secar um pouco. Reservar.

Untar uma forma com óleo e arrumar as fatias de pão, jogando por cima os brócolis com o molho branco. 
Pôr por cima, se preferir, umas rodelas de tomate, salpicadas com sal e orégano, e por fim, o queijo de 
mandioca fatiado. Levar ao fomo previamente aquecido, e deixar por uns 15 minutos, ou até derreter o 

queijo. Servir em seguida.

Esse mesmo prato pode ser feito, substituindo-se os brócolis por couve-flor, chuchu, palmito ou espinafre. 
No caso de palmito, pode-se fazer antes um molho de tomates com azeitonas, deixando-se cozinhar assim 

um pouco, com o palmito picado. Depois, jogar tudo no molho branco e deixar cozinhar mais um pouco.
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Sucos e Vitaminas

Água de Coco.1 coco verde para cada pessoa

Antes de abrir os cocos, deixá-Ios esfriar bem na geladeira ou acrescentar gelo à água de coco. É um 
refresco delicioso e rico em sais minerais.

Bebidas de Gergelim
1.

2 colheres de sopa de gergelim

1 colher de sopa de aveia 1/2 litro de suco de laranja mel a gosto.

2.

2 colheres de sopa de gergelim

200 gramas de mamão

1 1/2 litro de água

Mel a gosto

3.

2 colheres de sopa de gergelim

2 maçãs ácidas

1/2 litro de água
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Mel a gosto

Para todas as receitas, em primeiro lugar, bater bem, no liquidificador, as sementes de gergelim, com 
pouca água. Quando estiver cremoso, acrescentar aos poucos o resto da água e os outros ingredientes.

Chá de Casca de Maçã
6 colheres de sopa de casca de maçã

Para 1 litro de água.

Preparo da casca: secar as cascas de maçãs boas em forno aquecido, deixando a porta aberta; ou então 
na chapa de fogão a lenha.Preparo do chá: Colocar em água fervendo a casca e deixar ferver durante uns 
10 minutos, com a vasilha tampada. Coar e servir frio ou quente, adoçado com mel e umas gotas de limão. 
Acrescentando às cascas umas rodelas de maçã seca, o chá fica ainda mais delicioso. Este chá pode ser 

tomado com leite. Também sem adoçar é agradável ao paladar.

Coquetel de Amêndoas
30 gramas de amêndoas doces

200 ml de água

1 colher de sopa de gérmen de trigo

Mel a gosto

Depois de ter deixado 30 g de amêndoas doces de molho em água fervente, tirar-Ihes a pele, deixando-as 
por algumas horas mergulhadas em água fria. Então, batê-Ias no liquidificador, acrescentando aos poucos 
200 ml de água. Coar e juntar 1 colher de sopa de gérmen de trigo e mel a gosto. É uma bebida tônica e 

rica, especialmente para crianças e convalescentes.

Coquetel de Cenoura e Laranja
100 ml de iogurte de soja

100 ml de suco de cenoura

100 ml de suco de laranja

1 colherzinha de suco de limão

Mel a gosto

Bater tudo no liquidificador. Esta bebida é muito apreciada pelas crianças.

Coquetel de Leite e Fruta
Leite de soja, amêndoa ou castanha

Suco de frutas peneirado

Baunilha

Limão
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Em um liquidificador, misturar leite e suco de frutas peneirado ou não peneirado: bater até fazer espuma. A 
bebida é servida muito fria. À mistura pode-se juntar também baunilha e umas gotas de limão. Nestas 
bebidas mistas, a dona de casa pode dar largas à fantasia, pois podem ser feitas inúmeras misturas.

Coquetel de Mel
1 copo de leite soja

1 gema de ovo

1 colherzinha de mel

Misturar 1 copo de leite com 1 gema de ovo crua e 1 colherzinha de mel e beber lentamente a pequenos 
goles. Em lugar de leite também se pode empregar qualquer suco de fruta e ainda enriquecer a 

combinação com gérmen de trigo ou levedura em pó.

Coquetel de Tomate
1 xícara de suco de tomate

1 1/2 laranja

1 colher de chá de temperos verdes

1 pitada de sal

Bater tudo no liquidificador e servir frio.

Coquetel Para Automobilistas
1 copo de suco fresco de cenoura

1 laranja

1 gema de ovo

Misturar 1 copo de suco fresco de cenoura com o suco de 1 laranja e engrossar a combinação com 1 
gema de ovo. Adoçar com um pouco de mel. Reforça a capacidade de acomodação da vista nas 

condições rapidamente cambiantes da luz, sobretudo nas viagens noturnas, por causa do seu elevado teor 
de vitamina A, necessária para a formação de pigmentos visuais.

Laranja com Leite
1 1/2 litro de leite ou iogurte soja

2 laranjas

1 colher de sopa de aveia

Mel a gosto

Bater tudo no liquidificador e servir na hora.
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Laranja com Mamão
2 xícaras de mamão picadinho

1 1/2 xícaras de suco de laranja

3 colheres de sopa de suco de limão

1 1/4 de colher de chá de baunilha

2 xícaras de água fria

Mel a gosto

Bater no liquidificador, por 1 minuto ou até ficar cremoso, o mamão, suco de laranja e limão. Adicionar o 
mel, baunilha e água fria. Servir com cubos de gelo.

Lua Azul
1 1/3 de xícara de suco de uva

3 1/4 de xícaras de suco de amora

3 1/4 de xícaras de suco de laranja

3 colheres de sopa de suco de limão

3 1/4 de litro de água fria

Mel a gosto

Místurar tudo.

Morango com Leite
1 1/2 litro de leite ou iogurte de soja

100 gramas de morangos

1 colher de sopa de aveia

Mel a gosto

Bater os ingredientes no liquidificador e servir na hora.

Néctar de Frutas
Suco de 3 laranjas

Suco de 3 limões

1 litro de água

Mel a gosto

1 xícara de suco de morango

Proceder de maneira idêntica à indicada na receita de Néctar Dourado.
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Néctar Dourado
1 ¼ de xícara de suco de laranja

1 1/4 de xícara de suco de abacaxi

1 litro de água

Mel a gosto

Misturar tudo bem e pôr a gelar. No momento de servir, acrescentar uma pitada de hortelã.

Ponche Real
112 abacaxi ralado ou picado bem fino

Suco de 2 limões

112 litro de suco de uva

112 litro de água fria

Mel a gosto

Misturar todos os ingredientes e servir gelado.

Refresco de Frutas
1 litro de água

1 colherzinha de suco de limão

1/4 de litro litro de suco de fruta

Para obter refresco de morangos, framboesas, cerejas, laranjas, e maracujás, espremer a fruta e misturar 
o suco bruto com água, um pouco de mel ou açúcar mascavo e suco de limão. Calcular 1 litro de água e 1 

colherzinha de suco de limão para 1/4 de litro de suco de fruta.

Sugestões Para Bebidas de Frutas
Abacaxi e maracujá. Abacaxi, maçã e limão. Abacate, leite e limão. Banana e leite. Banana, mamão, maçã 

e limão. Caju e limão. Laranja, abacaxi e limão. Laranja, tangerina e limão. Morango, cereja e ameixa. 
Morango, laranja e limão. Morango, coco e leite. Manga e limão. Mamão e leite. Uva e limão.

Sugestões Para Sucos
Cenoura e suco de limão.

Cenoura, folhas de espinafre e limão.

Cenoura, beterraba e limão.

Cenoura, maçã e limão.

Cenoura, salsão (talo e folhas), espinafre e limão.

Cenoura, maçã, folhas de beterraba e limão.
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Cenoura, couve e limão.

Cenoura e abacaxi.

Cenoura, alface, espinafre e limão.

Cenoura, beterraba e coco.

Cenoura, salsa, maçã e limão.

Cenoura e coco.

Cenoura, beterraba, pepino e limão.

Repolho, salsão e limão.

Salsão, tomate e rabanete.

Tomate, couve e pimentão verde.

Tomate e maçã.
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Suflês

Suflê de Palmito
1 lata pequena de palmito

3 ovos caipiras

1 copo de leite de soja

1 colher de sopa de óleo de milho

1 colher de sopa de farinha de trigo

3 colheres de sopa de parmesão vegetariano

1 colher de sopa de de salsa picadinha

Sal marinho com moderação

Dourar a farinha, e sempre mexendo adicionar o leite. Retirar do fogo, adicionar o óleo, as gemas, uma de 
cada vez, e bater bem. Levar novamente ao fogo, juntar o palmito picadinho, o sal e a salsa, deixando no 
fogo até levantar fervura. Adicionar 2 colheres de parmesão e as claras em neve. Misturar bem e despejar 

em um pirex untado. Polvilhar com parmesão e assar em forno quente.

Suflê de Queijo
3 ovos caipiras

1 colher de sopa de óleo

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de parmesão vegetariano

1 caixinha de creme de soja

Sal marinho com moderação
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Bater as claras em neve, acrescentando as gemas. Bater mais um pouco, juntar o óleo, a farinha, o 
parmesão e o sal. Por último, misturar o creme de soja e despejar em forma refratária untada. Assar em 

forno quente por 20 minutos. Servir imediatamente.

Suflê de Queijo e Espinafre
1/4 de xícara de óleo de girassol

1/4 de xícara de farinha de trigo

2 xícaras de leite fervente

1 maço de espinafre cozido e picado

1 xicara de queijo minas vegetariano ralado

2 ovos caipiras batidos

1/2 xícara de farinha de pão

Sal marinho com moderação

Misturar o óleo e a farinha no leite fervendo até engrossar. Adicionar os outros ingredientes, depois de 
retirada a panela do fogo, e espalhar em forma pirex untada. Assar em forno médio até ficar firme e 

ligeiramente dourado (cerca de 30 minutos). Servir imediatamente.

Suflê de Ricota
1 cebola grande picada

3 gemas caipiras batidas

4 xícaras de ricota vegetariana

1 colher de sopa de óleo de milho

Sal marinho ou tempero vegetal

2 colheres de sopa de temperos verdes

3 claras em ponto de neve

Refogar 1 cebola grande picada, tirar do fogo e adicionar 3 gemas batidas, 4 xícaras de ricota, 1 colher de 
sopa de óleo, sal ou tempero vegetal, e 2 colheres de sopa de temperos verdes. Bater 3 claras em ponto 

de neve, misturar, assar em forma untada e calor moderado por uns 30 minutos. Servir com molho de 
tomates.

Suflê de Vagens
1 quilo de vagens

Colheres de sopa de salsa picada

1 dente de alho socado

4 colheres de sopa de de farinha de rosca (pão preto torrado)
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3 ovos caipiras

Colheres de sopa de queijo minas vegetariano ralado

1 cebola grande picadinha e cenouras picadas

1 colher de sopa de óleo de girassol

Tempero vegetal

Cozinhar as vagens e as cenouras picadas. Refogar a cebola e o alho na frigideira. Tirar do fogo e juntar a 
salsa, a vagem e a cenoura, o queijo ralado, a farinha de rosca e o tempero vegetal. Juntar os ovos batidos 
separadamente, misturar e despejar em pirex untado e polvilhado de farinha de rosca. Levar ao forno por 

20 minutos.

Suflê de Amendoim
2/3 de xícara de creme de amendoim

1 xícara de massa de tomate

2 xícaras de água

1 cebola pequena ralada

1 xícara de pão torrado quebradiço

3 ovos caipiras separados

Sal marinho com moderação

Misture o creme de amendoim, a massa de tomate e a água, até que fique cremoso. Acrescente a cebola, 
o pão e o sal. Junte a seguir as gemas ligeiramente batidas e, por último, as claras em neve. Asse em 

forma untada até dourar ou estar firme.

Suflê de Chuchu
1 quilo de chuchu cozido

1 cebola

3 colheres de sopa de óleo de milho

Alho

Temperos verdes

200 gramas de carne vegetal moída

Sal marinho com moderação

2 copos de leite de soja

2 colheres de sopa de farinha de trigo

250 gramas de parmesão vegetariano

4 gemas caipiras

177



4 claras em neve

Em uma panela misturar o leite, o óleo, a farinha de trigo, as gemas e o sal. Levar ao fogo, mexendo 
sempre até engrossar. Juntar o alho e cebola refogados, o chuchu cortado em fatias, os temperos verdes, 

o parmesão, a carne vegetal, as claras em neve e misturar tudo. Colocar em forma refratária untada e 
polvilhada com farinha de rosca. Levar ao forno para assar. Servir em seguida.

Suflê de Milho e Tomate
1 xícara de polpa de tomates

3 espigas de milho verde

1 xícara de migalhas de pão fresco

1 colher de óleo de milho

2 ovos caipiras

Sal marinho com moderação

Acrescentar ao tomate o óleo e pô-lo a ferver. Pôr sal e despejar lentamente a mistura sobre as gemas 
batidas, mexendo continuamente. Acrescentar o milho, as migalhas de pão e mexer tudo, pondo sal 

moderadamente. Bater as claras em ponto de neve, misturando com muito cuidado com o preparo anterior. 
Numa assadeira untada, pôr tudo ao forno por uns trinta minutos, ou até que fique firme. Servir então.

Suflê de Milho Verde
1/2 xícara de molho branco

4 colheres de sopa de farinha de rosca

1/2 xícara de parmesão vegetariano

1/2 xícara de milho verde cozido e escorrido

3 ovos caipiras

Juntar o molho branco (ver receita), a farinha de rosca, o parmesão e o milho. Acrescentar as gemas 
batidas, misturando bem e, por último, as claras em neve envolvendo a mistura. Assar em forma untada 
dentro de uma assadeira rasa com água quente. Forno brando, pré-aquecido, durante 45 a 60 minutos.
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Queijos Vegetarianos
Queijo de Batata

4 batatas pequenas

Água

Sal marinho com moderação

1/2 xícara de farinha aveia

1/2 xícara de polvilho azedo

Azeite de oliva ou óleo de arroz

Corte a batata em pedaços pequenos, sem tirar a casca. Coloque numa panela e coloque água o 
suficiente para que as batatas fiquem cobertas. Adicione a aveia e sal na água, ligue o fogo. Deixe ferver, 
mexa eventualmente. Não se assuste, gruda mesmo no fundo da panela, a água vai secando, e o objetivo 
é esse mesmo! Quando as batatas estiverem se desmanchando, tire do fogo e coloque no liquidificador, 

ainda quente, tudo que tiver dentro da panela – batata, água, aveia. Prove, adicione mais sal se for 
preciso. Coloque azeite de oliva ou óleo. Se quiser temperar de alguma maneira diferente, pra alguma 

receita em especial, faça agora também. Adicione o polvilho – ele que dará a consistência e gosto mais 
forte. Sugerimos 1/2 xícara, mas pode ser menos ou mais, fica a gosto. Bata tudo no liquidificador até ficar 

um creme. Você pode usar como um queijo cremoso, ou congelar em potes e ralar em cima das pizzas.

Tofu Caseiro
Para fazer o tofu em casa, podemos optar por duas bases:

1. Usar leite de soja de supermercado (sem adição de açúcar)

2. Preparar o próprio leite de soja a partir dos grãos.

Se optar pela 1ª opção siga apenas a segunda parte da receita.

Ingredientes:

150gr de grãos de soja
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1 colher de chá de nigari

1 litro de água

1 pano de algodão para escorrer a água do tofu (eu 
utilizei um kit para tofu, que também trás uma 

caixinha para escorrer a pasta)

1ª parte

Demolhar durante 8 horas os feijões de soja. Lavar 
os feijões e retirar a água. Com ajuda de um robot 

de cozinha triturar os grãos com 1 litro de água. 
Coar a mistura, e guardar os grãos (que podem ser reutilizados em sopas, pães etc.).

2ª parte

Colocar a água que se coou (ou o leite de soja já preparado) num tacho médio. Deixar cozinhar durante 10 
minutos (ter atenção ao levantar fervura que a espuma sobe muito rápido), mexendo sempre para não 

queimar. Dissolver num copo de água 1 colher de chá de nigari. Desligar o fogão, deixar repousar 5 
minutos e adicionar a mistura de nigari ao preparado, mexendo sempre, para não colar ao fundo. Tapar o 

tacho e deixar repousar durante 15 minutos. O leite vai coalhar, e ficar com uma película transparente. 
Com a ajuda de um pano, coar a água e deixar repousar, até sair a maior parte da água. Pode colocar um 
peso por cima do pano para o tofu ficar mais compacto. Deixar repousar 15 minutos. Está pronto a servir. 

É simples e mais económico que o tofu comprado.

Creme para recheio e coberturas

1 cx de Creme de soja (Alternativa ao Creme de Leite)

1 colher (sopa) de Mostarda

1 colher rasa (sopa) de Creme de Cebola

1 colher rasa (sopa) de Polvilho Azedo

2 colheres (sopa) AzeiteCurry e/ou Açafrão a gosto.

½ limão espremido

1 colheres (sopa) de Margarina Vegetal – opcional

Acerte o sal
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Orégano a gosto

Dissolva em um pouquinho de água o creme de cebola e o polvilho azedo. Misture com o restante dos 
ingredientes em uma panela e leve ao fogo mexendo sempre para não empelotar. Utilize este creme para 

recheios, coberturas de pizza, lasanha, rondelli, panqueca etc.

Pão de "Queijo" – I

2 xícaras de chá de polvilho doce

1/2 xícara de chá de polvilho azedo (na falta, pode ser só polvilho doce)

2 batatas

1 colher de margarina ou 2 de óleo de sua preferência

1/2 colher de sopa de sal

6 colheres de sopa de água

Pimenta calabresa e orégano a gosto (opcional)

Descasque as batatas, corte em lascas grandes e cozinhe com água que as cubra, em panela tampada ou 
na pressão por três minutos. Amasse-as com garfo ou passe no espremedor. Coloque todos os 

ingredientes numa vasilha. Coloquei este tanto de sal e ficou ótimo. Misture bem e sove por uns dois 
minutos. Faça bolinhas com 4cm de diâmetro aproximadamente e coloque em forma untada. Leve para 

assar até dourar levemente embaixo do pão. Renderam 24 pãezinhos.

Tofu Condimentado
150g de tofu

Sal marinho com moderação

3 colheres (sopa) de zathar

2 colheres (sopa) de páprica picante

2 colheres (sopa) curry

1 colher (sopa) cominho
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4 colheres (sopa) de azeite de oliva

4 colheres (sopa) de óleo de gergelim torrado

Cortar o tofu em palitos grossos (assim evitando que eles 
quebrem enquanto é realizada a cocção). Passar sal envolta 
do tofu. Em um prato, misturar o zathar, a páprica, o curry e 
o cominho. Empanar o tofu nesta mistura de especiarias. Em 

uma frigideira antiaderente, colocar uma metade do azeite 
de oliva e metade do óleo de gergelim torrado. Esquentar 

bem. Frite metade do tofu, todos os lados devem ficar bem 
fritos. Repita o procedimento com o tofu restante. Servir 

quente.

Pão de "Queijo" –II

1 colher (s) de fermento em pó

4 xícaras de chá cheias de polvilho doce

1 xícara de chá cheia de polvilho azedo

3 batatas ou mandioquinhas médias (cerca de 400g) cozidas, 
descascadas e espremidas (tipo purê)

1/3 de xícara de chá de óleo bem quente (ponto de fritura)

1 xícara de água bem quente

Sal marinho (cerca de 1 colher de sopa cheia)

Ervas finas como orégano, majerona e manjericão desidratados a gosto 
(opcional)

Misture, primeiramente, todos os ingredientes secos. Acrescente o purê, misturando. Agora o óleo. Por 
último, depois de tudo pronto, a água. Moldar em bolinhas e assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 

20 a 30 minutos.

Queijo de Nozes

2 xícaras de nozes

2 colheres de sumo de limão

3 dentes de alho

1 colher (chá) de sal marinho

1/2 xícara de manjericão fresco

1/2 xícara de água

Coloque tudo, menos a água, no processador com a lâmina 
S, e comece a bater. Vá adicionando a água devagarinho até 
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virar uma mistura cremosa, macia. Pronto! Servi dessa vez sobre bolachinhas, com uma fatia bem fina de 
tomate, um pedacinho de azeitona preta e uma folha de baby rúcula pra enfeitar.

Queijo de Macadâmia com Ágar-Ágar

1 colher (chá) levedo de cerveja em pó

1 colher (sopa) azeite de oliva

1/2 xícara (chá) macadâmia crua

5 colheres (chá) ágar-ágar em pó

1 e 1/2 xícara (chá) água

1 colher (chá) sal

1/2 limão

1 pitada cúrcuma (“açafrão da terra”)

Bater a castanha com sal, levedo de cerveja e açafrão no liquidificador até virar um pó fino. Misturar a 
água com o ágar, ligue o fogo mexendo sempre, deixe ferver e aguarde cerca de dois minutos (ele ficará 

com aspecto viscoso; se ele não adquirir esse aspecto ele não solidificará adequadamente). Ligue o 
liquidificador de novo e adiciona o azeite e o ágar recém tirados do fogo (tem que ser rápido, ágar 

endurece rápido mesmo em temperatura ambiente), bata, acrescente aos poucos o limão, provando (a 
quantidade efetiva de limão depende do gosto pessoal). Coloque num pote untado com azeite e deixa em 

geladeira até endurecer (cerca de 30 minutos).

Variação com Tremoço em Conserva. Proceda da mesma forma, trocando a macadâmia pela mesma 
quantidade de tremoço em conserva drenado (com pele mesmo). Coloque metade da quantidade de sal, 1 
colher a mais de azeite e apenas 1/4 de suco de limão (ou menos). Dispense a cúrcuma e, se tiver acesso, 

coloque duas gotas de essência artificial de queijo (Arcólor, por exemplo).

Anotações

Esse falso queijo – que DERRETE COM O CALOR – pode ser cortado em fatia (com faca ou plainas), 
ralado em tiras e utilizado em sanduíches, pizzas, para gratinar, sobre massas, etc. Lembra queijo fundido; 

quando derrete, não fica “puxa-puxa” mas sim pastoso. O ágar-ágar é o substituto vegetariano para 
gelatina animal, obtido a partir de uma alga e composto por 70% de fibras solúveis. Procure usar xícaras e 

colheres medidoras para um resultado uniforme.

Lembre-se: queijos não são adequados para veganos e na maioria das vezes não são adequados 
SEQUER para vegetarianos, pois utilizam coalho animal (também podem utilizar pepsina e lipase). Essa 

alternativa é livre de lactose, caseína, gordura saturada e colesterol.
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Queijo Branco de Amêndoas

A sobra de amêndoas moídas do leite de amêndoas, mas para este fim você precisa retirar as pele das 
amêndoas

3 colheres das de sopa de azeite

1/4 de xícara de suco de limão

1/4 de xícara de água

1/4 de colher das de chá de sal marinho

1 dente de alho pequeno opcional

1º Bata tudo no liquidificador até formar uma pasta uniforme.

2º Transfira esta pasta para um saquinho específico para a fabricação de queijos ou para um pano de 
prato de algodão bem limpo. Forme uma bola e drene o excesso de líquido.

3º Leve a geladeira de um dia para o outro para gelar e sobre uma peneira para continuar drenando.

4º Transfira esta bola para uma assadeira coberta com papel manteiga, molde o queijo no formato de um 
queijo minas pequeno. Asse-o em 230º C por meia hora. Ele ficará levemente dourado.

5º Deixe esfriar, transfire-o cuidadosamente para um prato e coloque-o para gelar.

6º Sirva-o regado com azeite temperado com ervas frescas ou secas (orégano, manjericão, salsa, pimenta 
calabresa, mix de ervas finas) ou não.

Pacote de Tofu
4 folhas grandes de acelga japonesa

8 folhas de cebolinha-verde

1 batata-doce média sem casca e picada

150 g de tofu picado

2 col. (sopa) de azeite extravirgem

1 col. (chá) de sal marinho

8 col. (sopa) de purê de tomate amarelo.
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Elimine talos da acelga. Coloque-a com 4 folhas de cebolinha-
verde em panela com água fervente. Cozinhe por 30 segundos. 
Tire do fogo. Escorra água. Reserve. Cozinhe batata-doce até 
amaciar. Escorra água. Junte o tofu, sobra da cebolinha-verde 

picada, metade do azeite, sal. Refogue, mexendo com cuidado, 
por 2 min. Distribua nas folhas de acelga. Feche, formando um 
pacote. Amarre com cebolinha-verde escaldada. Regue com 
sobra de azeite. Sirva com purê de tomate amarelo. Pimenta-

biquinho decora.

Ricota vegetariana
1 litro de leite de soja (sem sabor)

5 colheres de (sopa) vinagre de maçã

Modo de fazer: Coloque o leite numa panela e deixe levantar fervura, quando começa a ferver desligue o 
fogo e coloque de uma vez o vinagre de maçã. Deixe o leite descansar tampado por 5 minutos. Coe esse 
liquido numa peneira bem fina, enxague esse liquido embaixo da agua da torneira por 6 vezes para poder 
assim sair o gosto do vinagre. Em seguida coloque a massa que se formou numa forma apropriada para 

fazer queijos e coloque essa forma dentro de uma tigela para ir escorrendo o soro. Deixe de um dia para o 
outro. Em seguida leve à geladeira por 12 horas. E está pronta a ricota vegetariana.

Parmesão vegetariano
2 colheres de chá de amêndoa moída

1 colher de chá de levedura de cerveja

2 colheres de chá de pão ralado (eu uso integral)

¼ de colher de chá de alho em pó

1 pitada de sal

Misture tudo.

Queijo Minas Vegetariano
A sobra de amêndoas moídas sem pele do leite de amêndoas (mais ou menos 1 xícara)

1/4 de xícara de água

1 colher das de chá de Ágar Ágar

3 colheres das de sopa de azeite

1/2 colher das de chá de sal marinho

1 e 1/2 colher das de chá de levedo Red Star (é opcional, mas faz toda a diferença)

Obs: Este levedo é uma descoberta recente. Ótimo para dar um gostinho de queijo aos molhos e pratos 
salgados, além de aumentar os nutrientes do prato por ser rico em vitaminas do complexo B e zinco.

1º Dissolva o ágar ágar na água morna. Deixe esfriar.
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2º Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata para formar uma mistura uniforme. Despeje em 
um pote plástico untado com azeite. Leve a geladeira para endurecer.

Conserve por 4 dias no máximo em geladeira. Rende um queijinho de 250g aproximadamente.
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"Leites" Vegetais
“Leite” de Gergelim

O extrato de gergelim tem 10 vezes mais cálcio do que o leite da vaca. Se o gergelim germinar demais, o 
leite fica amargo. Então você deve fazer direitinho, para ter um extrato vegetal de altíssima qualidade, 

excelente para fazer vitaminas ou simplesmente tomá-lo puro.

Para fazer um copo de extrato de gergelim:

½ xícara de grãos de gergelim com casca

1 copo de água filtrada ou mineral

Coloque as sementes de molho em água por 8 horas. Coe em uma peneira e deixe as sementes por 
máximo 1 hora aerando. Mais que isso irá ficar amargo. Prepare então o leite batendo no liquidificador com 

o dobro de água filtrada. Tome imediatamente para evitar o sabor amargo.

Variação:

- Acrescente uma fruta no liquidificador para dar cor e sabor variados.

- Coloque o extrato de gergelim em uma vasilha com granola e frutas.

– Se usar gergelim sem casca, deixe de molho por no máximo 1 hora, mas lembre-se, a maior parte 
do cálcio está na casquinha, então prefira gergelim com casca.
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Extrato Vegetal

É uma outra opção para quem não quer, ou não pode tomar o leite de vaca

Vale ressaltar aqui que os extratos abaixo, na verdade não são leites como o de vaca, são extratos que 
ficam na cor do leite, mas que não possuem o gosto do leite, eles são diferentes e possuem outras 
vitaminas, eles não são substitutos do leite de vaca. Eu os chamo de EXTRATO e não de LEITE.

Através deles é possível eliminar a lactose da dieta e acrescentar os nutrientes dos cereais, das 
leguminosas e das frutas secas. Vejam alguns exemplos de extratos vegetais e seus benefícios:

Extrato de castanha de caju: Protege os vasos sanguíneos, possibilitando uma melhor circulação do 
sangue. Fornece proteínas e reduz o colesterol.

Extrato de linhaça: Por apresentar substâncias bioativas, fortalece a imunidade e nos previne de várias 
doenças. Contribui para o bom funcionamento do intestino, é um ótimo antiinflamatório e reduz as 

triglicérides.

Extrato de arroz integral: É um poderoso desintoxicante. Rico em proteínas, vitamina B1 e niacina – que 
transformam as proteínas e carboidratos em energia.

Extrato de amendoim: Rico em proteínas. Protege o organismo da ação dos radicais livres.

Extrato de nozes: Auxiliar do aparelho respiratório. Tonificante do sistema nervoso.

Extrato de quinua: Rico em proteínas, aminoácidos e vitaminas.

Extrato de semente de abóbora: Rico em ferro, fósforo e cálcio, é um grande aliado no combate à anemia 
e auxilia na produção de glóbulos vermelhos, na oxigenação das células e na formação de ossos, 

músculos e cérebro.

Extrato de soja: Contém fósforo, magnésio, ferro, cálcio, cobre. Vários aminoácidos essenciais e doze 
vezes mais proteínas que o leite de vaca. Além disso, a soja pode proporcionar regeneração celular.

Extrato de aveia: Contendo fibras solúveis, auxilia no controle da glicemia e por isso é importante na 
alimentação dos diabéticos. Rico em cálcio, ferro, magnésio, vitaminas do complexo B. Protege o coração 

e a circulação contra a aterosclerose.

Extrato de Aveia
O extrato de aveia é rico em fibra, é isento de colesterol e lactose, e contém vitamina E, ferro, entre outras 

vitaminas e minerais. Lave bem as mãos e todos os utensílios que vai utilizar no processo de extração.

Ingredientes

1 xícara (chá) de aveia em flocos (prefiro orgânica)

4 xícaras (chá) de água mineral ou filtrada
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Preparação

1o) Coloque a aveia em uma vasilha com 2 xícaras de água e deixe de molho molho por no mínimo duas 
horas.

2o) Em um liquidificador coloque o conteúdo da vasilha e adicione 2 xícaras de água, bata por 
aproximadamente 3 minutos.

3o) Coloque um pano fino na peneira e coe toda a mistura. Eu não 
costumo coar, mas dependendo da receita o extrato precisa ser 

mais fino ou mais líquido.

4o) Despeje em uma garrafa de vidro higienizada e guarde na 
geladeira por até 4 dias. Sempre chacoalhe o vidro para misturar 

antes de beber.

Sugestões e dicas:

Para receitas salgadas você pode usar ele puro, pois os 
ingredientes da receita darão o gosto. O extrato de aveia tem o 

mesmo efeito do amido de milho, ele engrossa durante o 
cozimento e não altera o sabor dos alimentos. Você pode variar a 

quantidade de água e de aveia de acordo com sua receita. Se 
quiser um prato mais cremoso, deixe o extrato mais denso. Se 

quiser apenas usar o extrato para beber puro ou colocar na 
granola, pode deixar mais fraco. Quanto mais você usa mais você 
se acostuma. Pode bater com chocolate de sja ou alfarroba, frutas ou até acrescentar algumas gotas de 

baunilha durante o processo no liquidificador. Experimente e crie sua receita.

Extrato de Avelãs, Amêndoas, Nozes, Castanhas-do-Pará e Caju

Pode ser feito também com qualquer outra oleaginosa da mesma forma e como cada uma tem 
propriedades diferentes, assim também varia os nutrientes ingeridos.

A recomendação é consumi-los sem aquecimento ou no máximo morno para que as suas gorduras ricas 
em ômegas e muito sensíveis não sejam destruídas. O extrato de amêndoas é muito saboroso. Usar, 

preferencialmente, a amêndoa doce. Existe um tipo de amêndoa que se chama amêndoa amarga, prove 
uma, se picar um pouquinho não a utilize para fazer leite. Normalmente a amêndoa amarga é mais barata, 

mais delgada, tem a pele mais escura e enrugada. A amêndoa doce, ao contrário, é mais gorda, não 
apresenta rugas na pele e tem uma cor marrom dourado.

Outra dica é que são extratos muito calóricos e por isso recomenda-se que sejam ingeridos como parte do 
café da manhã para gerar energia para o restante do dia e garantindo que estas calorias não sejam 

acumuladas. Lave bem as mãos e todos os utensílios que vai utilizar no processo de extração.
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Ingredientes:

1 xícara (chá) da fruta oleaginosa de sua preferência (cruas e sem casca) deixadas de molho na geladeira 
por no mínimo 8 horas e no máximo 12, tendo a sua água trocada duas vezes

4 xícaras (chá) de água mineral ou filtrada

1/4 de colher (chá) de sal marinho. O sal é importante para acentuar o sabor

Modo de fazer:

1º Bata bem todos os ingredientes no liquidificador.

2º Passe este líquido numa peneira dividindo em duas partes. Adicione mais uma xícara de água mineral à 
papa que sobrou e volte ao liquidificador batendo novamente. Passe novamente pela peneira.

3º Pegue todo o extrato que foi peneirado e passe por um coador de pano ou por um pano de algodão 
limpo espremendo bem para retirar todo o resquício de polpa.

4º Coloque em um vidro higienizado com tampa e está pronto para ser utilizado. Pode ser guardado na 
geladeira por até 4 dias. Sempre chacoalhe o vidro para misturar antes de beber.

Dicas:

Se quiser um extrato mais grosso diminua a quantidade de água. Na verdade você é que vai descobrir a 
quantidade de água que deseja para seu extrato.

Extrato de Coco

O extrato de coco mantém todas as propriedades da água, do fruto e da gordura. Trazendo inúmeros 
benefícios à saúde. Mas o seu maior trunfo em relação aos outros extratos vegetais é a presença do ácido 

láurico, substância presente em grande quantidade no leite materno e que possui propriedades contra 
fungos, vírus e bactérias, ajudando a combater infecções e aumentando a imunidade. Além disso é um 

alimento completo e excelente para dietas restritivas de leite animal e outros alimentos, pois contém 
calorias, hidratos de carbono, proteínas, gorduras, sais minerais, vitamina A,B1,B2,B5,C, fósforo, cálcio, 
ferro, magnésio, enxofre, silício. O seu sabor suave, permite ser bebido puro com prazer ou ser utilizado 
em receitas doces e salgadas. Lave bem as mãos e todos os utensílios que vai utilizar no processo de 

extração.

Ingredientes:

1 coco

900 ml de água mineral morna

Modo de fazer:

1º Fure o coco, retire a água e reserve.
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2º Quebre o coco e leve-o ao forno quente por poucos minutos. Isto fará com que a polpa desprenda com 
mais facilidade. Com uma faca retire a polpa da casca dura.

3º Coloque a polpa no liquidificador junto com a água do coco que foi reservada e a água morna. Bata por 
uns 3 minutos.

4º Coe com um pano de algodão espremendo bem para retirar todo o extrato. Está pronto para uso. 
Sempre chacoalhe o vidro para misturar o extrato antes de beber.

Dica:

Guarde a sobra do coco no freezer. Você pode fazer deliciosas receitas como o bolo Bombocado, bolo de 
côco, bolo com beijinho, etc.

Extrato De Soja 

Modo mais certo de se fazer

Ingredientes:

1 xícara (chá) de soja em grãos (nunca use soja transgênica),

3 xícaras (chá) de água mineral ou filtrada

Modo de Fazer:

Antes de começar a receita do extrato de soja, é importante dizer que a soja precisa de um tratamento 
térmico para inativar os compostos de enzima dos grãos, pois as enzimas é que dão o gosto de feijão cru 

na soja. Na verdade a soja não tem gosto. Lave bem as mãos e todos os utensílios que vai utilizar no 
processo de extração.

1º) Colocar uma panela com água para ferver, quando estiver fervendo, coloque os grãos de soja e deixe 
ferver novamente, espere 5 minutos e pronto. Desligue o fogo, retire da panela e coe a soja.

2º) Agora pode lavar, escorrer e deixar a soja de molho na água filtrada por pelo menos 12 horas na 
geladeira. Você vai perceber que os grãos dobram o tamanho.

3º) Coloque 3 xícaras de água para ferver, coe a soja que ficou de molho e coloque no liquidificador, 
despeje a água fervendo vagarosamente. Se seu liquidificador for de plástico, coloque a água o mais 

quente que ele aguentar. Bata por mais ou menos 3 minutos.

4º) Prepare uma panela com o coador de tecido por dentro, vai jogando o líquido batido no liquidificador ali 
dentro e vai coando, nesta hora você deve usar as mãos para ir apertando e espremendo para o leite ir 

coando. Cuidado para não se queimar, se precisar use uma colher para ir ajudando a coar o líquido.
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5º) Quando terminar de coar você deve levar ao fogo para ferver, assim que levantar fervura você desliga, 
tampa e deixa esfriar. Cuidado para não derramar, fique de olho, ferveu ele levanta espuma e esparrama. 
Coloque em um vidro e guarde tampado na geladeira por até 5 dias, ou quando você perceber que está 

talhando. Sempre chacoalhe o vidro para misturar o extrato antes de beber.

Você pode consumir puro com uma pitada de sal e açúcar a gosto, pode colocar umas gotinhas de extrato 
de baunilha ou colocar puro para bater com vitaminas e frutas.

Os Segredos Que Fazem Toda Diferença

- Lave bem as mãos e todos os utensílios que vai utilizar no processo de “extração”.

- Lave bem os grãos antes de começar o processo de “extração”. Não se esqueça de que a soja deve ir 
para água fervendo antes de ser lavada.

- Sempre deixe os grãos de molho em uma vasilha dentro da geladeira.

- Todo resíduo que sobra pode ser reaproveitado em sopas, vitaminas com frutas, mingaus, assados ou na 
confecção de pães, bolos e tortas.

- Para obter uma consistência homogênea, os extratos vegetais necessitam ser coados pelo menos duas 
vezes em pano macio ou saquinho (reservado só para esse fim) que eu indico abaixo. Coe, separe o 

resíduo e volte a coar sucessivamente. A vantagem do saquinho é que com ele pode-se “ordenhar” os 
grãos – o que dá uma sensação especial e gratificante.

- Os extratos vegetais não toleram temperaturas elevadas. Conserve-os sempre em geladeira e se precisar 
aquecer, não deixe ferver, pois podem talhar. O uso da canela é indicado quando o extrato for aquecido.

Minhas dicas:

O extrato de amêndoas, por exemplo, é ótimo para tomar com chocolate de soja ou alfarroba quente ou 
frio, ou fazer bolos e tortas, o de avelã tem gostinho de nutella. O extrato de aveia é ótimo para receitas 

que precisam de consistência, pois ele é ótimo para engrossar molhos, também gosto de usar com granola 
ou cereal pela manhã, puro ou em vitaminas com frutas, também uso em receitas diversas. O extrato de 

coco você usa em suas receitas exatamente do mesmo jeito que o comprado. Já o extrato de soja, eu uso 
com cautela, é o extrato que eu menos uso.
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Como Usar a Poupa Que Sobrou dos Extratos
Pode ser usada imediatamente após a confecção do extrato ou guardada no frigorífico para usar mais 

tarde. Conserva-se no frigorífico 2-3 dias e no congelador 4 ou 5 meses.

- Use para engrossar sopas ou molhos.

- Use em vitaminas de frutas batidas no liquidificador.

- Use com granola, extrato vegetal e frutas.

- Use em saladas em geral e em saladas de frutas.

- Adicione à massa do pão, tortas e bolos.

- Use como base de hambúrgueres, croquetes, almôndegas.

- Use como ingrediente na confeção de patês vegetais.

O Que Usar Para Coar o Extrato Vegetal

Depois de muitas tentativas, coador de tecido, pano de prato, fralda, lenço etc... consegui encontrar o 
melhor material para coar os leites vegetais. O polyester, é o tecido ideal para filtrar líquidos, é durável, 

resistente, poroso o suficiente, prático e fácil de lavar.

Se você conhece alguma costureira, pode comprar o tecido e pedir que ela faça os saquinhos para você 
utilizar, do contrário você pode comprar aqueles saquinhos usados para lavar roupas delicadas como 

coloquei nas fotos. São excelentes e funcionam mesmo. Você consegue encontrar em lojas de utilidades 
domésticas, cama, mesa e banho.

Abaixo dois endereços em São Paulo onde você encontra os saquinhos:

http://www.lojasnipon.com.br

http://www.precolandia.com.br

Você pode também comprar os saquinhos diretamente do site Doce Limão na página abaixo, eles chamam 
os coadores de "Panela Furada 1" e possuem vários tamanhos.

http://www.viverzen.com.br/doce-limao.html
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Onde Armazenar o Extrato Vegetal Pronto

Eu consegui encontrar vidros perfeitos aqui em São Paulo para armazenar o extrato vegetal pronto. São de 
vidro, resistentes, duráveis, de excelente qualidade e perfeitos para esse fim. Você pode guardar leite e 
suco e servir na mesa. São muito apresentáveis e bonitos, com desenhos no vidro e tampa de rosquear 

dourada forrada. São de uma marca Italiana Quattro Stagioni.

Abaixo dois endereços em São Paulo onde você encontra os vidros:

http://www.familiaextra.com.br

http://www.etna.com.br

Iogurte de soja
3 litros de leite de soja

1 copo de iogurte natural ou 1 envelope da semente do iogurte desidratado (Rich)

2 colheres de leite de soja em pó

Ferva o leite. Esfrie até 46⁰C. Bater no liquidificador um pouco do leite e iogurte com leite em pó. Misture 
bem com o restante do leite, coloque em um pote com tampa, enrole em panos e deixe por 5 horas em 

descanso. Se quiser, poderá guardar numa caixa de isopor por 5 horas, para manter o calor. Está pronto o 
iogurte. Conserve-o na geladeira.

Obs.: Para primeira vez use o iogurte natural de leite de vaca vendido nos supermercados. Para o preparo 
das vezes seguintes, sempre reservar um copo (pode ser o do próprio iogurte) do iogurte feito.

Requeijão de Soja
1 xícara de tofu firme

1 xícara de iogurte de soja

3 colheres de óleo ou azeite

1/2 colher de sopa de sal

2 colheres de amido de milho

1/2 xícara de água

1 pitada de noz moscada (opcional)
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Leve o amido de milho e a água para cozinhar, mexendo até engrossar. Espere esfriar. Bata os demais 
ingredientes no liquidificador, e vá acrescentando o amido cozido às colheradas e batendo, até obter a 

cremosidade desejada. Conserve em geladeira em recipiente bem tampado.
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