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Workshop em 27 de janeiro de 2011 

Local: apartamento da Selma e do Heitor 

 

 

Alimentos importantes no nosso dia a dia: 

 

 Muita água 

 Suco fresco de limão 

 Cúrcuma 

 Cebola, alho e gengibre 

 Uma mão cheia de sementes (linhaça, girassol, gergelim etc) e oleaginosos (castanha 

do Brasil, de caju, nozes, avelãs, amêndoas) 

 5 porções de frutas e legumes frescos 

 Iogurte ou coalhada 

 Proteínas vegetais (quinoa, amaranto, painço ou tofu) 

 Gorduras insaturadas e saudáveis (azeite, óleo de coco, óleo de nozes etc) 

 Amor, bons pensamentos e gratidão ao lidar com os alimentos  

 

Erva do ano de 2011: alecrim 

 
Favorece a digestão, estimula a circulação, bom para tosse, relaxante muscular, auxilia no 

combate a dor de cabeça, dá sabor especial a carnes, batatas, manteiga etc 
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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.  

 

Pirâmide alimentar 

 

A pirâmide alimentar abaixo mostra quantas porções de alimentos são recomendadas 

diariamente. Na base observa-se copos de água, o alimentos mais importante para os seres. Os 

doces estão bem no alto e indicam que o consumo deve ser reduzido ao mínimo. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Koeh-199.jpg
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RECEITAS 

Sopa de muesli 

Eu chamo essa mistura de sopa, pois para uma boa digestão, os cereais devem ser consumidos com 

muito líquido. Lave bem o painço e cozinhe 1 xícara dele com 2 xícaras de água por aproximadamente 

20 minutos. Deixe esfriar. 

Por pessoa, calcule a seguinte quantidade: 1 colher de sopa de flocos de amaranto, 1 colher de sopa de 

germen de trigo, 1 colher de sopa de levedo de cerveja, 1 colher de sopa de aveia em flocos, nozes e 

sementes, sendo 1 castanha do Brasil por pessoa, amêndoas, avelãs, castanha de caju etc e sementes de 

girassol, gergelim, abóbora, linhaça etc. Acrescente 1 colher de sopa de painço cozido, suco fresco de 

laranja, água de coco e suco de ‘cranberry’, 1 copo de iogurte ou coalhada (inclusive o soro), 3 tipos de 

frutas da estação picadas e 1 colher de sopa de nibs de cacau. E por último, suco fresco de meio limão. 

 

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

grapefruit ou 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. 

 

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. Ideal também para sanduiches. 
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Arroz nutritivo 

Refogue cebola picada ou cortada em pedaços grandes e gengibre a gosto no azeite. Acrescente arroz 

integral e lentilha. Mexa bem e acrescente água fervente. Depois de 20 minutos, acrescente pau de 

canela, amêndoa, abobora ou cenoura em pedaços grandes, brocolis, curcuma, curry em pó, damasco 

seco. Tampe e deixe cozinhar. Quando estiver quase pronto, acrescente leite de coco a gosto. Torre 

amêndoas numa frigideira e sirva com o arroz. 

 

Macarrão de milho com pesto de verdura da época e tiras de pimentão 

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. 

Para preparar o pesto, use um mini processador ou um liquidificador. Coloque algum tipo de 

oleaginosa, 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.  

Os pimentões devem ser cortados em 4, colocados sob a grelha do forno. Quando escurecer a pele, 

desligar o forno e colocar uma pano umedecido sobre os pimentões. Quando esfriar, tirar a pele. 

Tempere com azeite e aceto bals’amico. Para baixar a pressão, coloque alho picado. 

Sirva o macarrão bem quente com o pesto e com as tiras de pimentão. Acrescente pecorino  ou 

parmesão em lascas ou ralado. 

  
 

Selma e eu ficamos muito felizes com a sua presença! 

 

  


