
 
 

 

CONVERSANDO EM VOLTA DO FOGÃO 

Workshop sobre alimentação saudável 
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Pirâmide alimentar 

 

A pirâmide alimentar abaixo mostra quantas porções de alimentos são 

recomendadas diariamente. Na base observa-se copos de água, o alimento 

mais importante para os seres. Os doces estão bem no alto e indicam que o 

consumo deve ser reduzido ao mínimo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Células cancerígenas nao gostam de.... 

 

 Frutas frescas, principalmente as cítricas e as vermelhas 

 Verduras frescas, especialmente repolho, brocollis, alho, cebola 

 Cúrcuma ou açafrão-da-terra 

 Chá verde 

 O licopeno do tomate 

 Cacau 

 Feijão de soja 

 Alimentos com fibras, cereais, oleaginosas, grãos, leguminosas 

 Refeições preparadas com amor 

 

 

A raiz da moda: cúrcuma ou açafrão-da-terra 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sua característica principal é atuar como  

digestivo, além de ativar a função hepática, reduzir 

inflamações, previnir e tratar o câncer. Pode ser aplicada 

diretamente sobre a pele para acelerar a cicatrização de feridas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECEITAS 

 

Suco de frutas com linhaça e germen de trigo 

Chá verde 

Água aromatizada 

 

Canapés com patê de beterraba 

Se você tiver um mini processador, ótimo ! Coloque primeiramente meia xícara de nozes ou avelãs, 

um pedaco de 2 cm de gengibre fresco descascado e moa tudo. Acrescente pedaços de 1 beterraba 

descascada e bata novamente. Acrescente entao 3 colheres de sopa de azeite, 1 colher de sopa de 

shoyo, meia xícara de tofu ou ricota. Tempere a gosto. Sirva com torradas ou pães. Pode-se usar 

também para rechear tomates ou ideal para sanduiches. 

 

Salada de erva doce ou funcho, quinoa, sementes de girassol e gergelim,  

laranja – receita para 4 pessoas 

 

Cozinhe 1 xícara de quinoa lavada em 2 xícaras de água por 20 minutos. Coe e reserve. Lave bem 

uma erva doce, reserve as folhinhas, corte-a ao meio, tire a parte central (dura) e corte entao tudo 

em fatias finas.  Tire a casca de 1 grapefruit ou 2 laranjas, tirando também a parte branca. Corte as 

frutas em pedaços ou fatias. Se quiser, substitua por mixirica. Numa frigideira, torre 2 colheres de 

sopa de sementes de girassol e a mesma quantidade de gergelim. Para a vinagrete, misture 6 

colheres de sopa de azeite, suco fresco de uma laranja, 1 colher de sopa de mel, 1 colher de sopa de 

mostarda, 2 colheres de sopa de vinagre de boa qualidade, tempere com um bom sal e pimenta do 

reino moída na hora. Misture a quinoa, o funcho, sementes, fruta e vinagrete. Pique as folhinhas do 

funcho e coloque por cima. Opcional: feijão de soja preto. Na hora de servir coloque suco fresco de 

limão. 

 

 



 
 

Macarrão de milho com pesto de verdura da época e abacate 

O macarrão de milho encontra-se nas Lojas Mundo Verde ou nos bons supermercados. É uma ótima 

alternativa para quem sofre da doenca celíaca. Cozinhar o macarrão conforme indicado no pacote. 

Num liquidificador, coloque castanha do Brasil, almeirão (ou espinafre ou escarola), 1 maço de 

salsinha, 1/2 copo de azeite, alho (bem fresco, ½ dente por pessoa). Bata até formar uma mistura 

homogênea. Se houver casos de pressão alta na sua família, coloque mais dentes de alho. Sirva o 

macarrão bem quente com o pesto, pedaços de abacate e parmesão ou pecorino em lascas ou 

ralado. 

 

Manga com calda de cacau 

Para 4 pessoas, deixe meia colher de sopa de nibs de cacau e 1 xícara de ameixa preta num copo de 

água de coco fresca (se não tiver, use suco de laranja) durante a noite. Com 1 ou 2 bananas bem 

maduras e 1 copo de iogurte, bata tudo no liquidificador. Deixe na geladeira durante algumas horas 

antes de servir com fatias de manga ou frutas da estação. Pode também ser misturada ao müsli no 

café da manha. 

 

  
 

Ficamos muito felizes com a sua presença! 

 

  


