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Uma alimentação 100% vegetariana (também chamada de

vegetariana estrita) é considerada saudável e capaz de

fornecer todos os nutrientes necessários para a

manutenção da saúde, podendo inclusive contribuir para a

prevenção e auxiliar no tratamento de doenças crônicas.

No entanto, vale ressaltar que, para isso, não basta apenas

seguir uma alimentação vegetariana (ou seja, excluir carnes

e derivados da alimentação). É importante garantir que a

alimentação seja equilibrada e forneça tudo o que

precisamos para o bom funcionamento do organismo. 

Vamos então entender quais são os pontos mais

importantes que devem ser levados em consideração para

que a sua alimentação vegetariana te ajude a ter uma vida

mais saudável!

INTRODUÇÃO
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10 PASSOS
Os próximos passos apresentados aqui

servirão como um guia geral para que você

entenda os princípios básicos a serem

seguidos. 

Vale lembrar que essas orientações não

substituem um acompanhamento

individualizado, que levará em conta diversas

questões importantes, como seus hábitos,

rotina, metabolismo, exames, histórico e

preferências, além de ajustar as quantidades

às suas necessidades individuais. 

O intuito desse material é permitir que mesmo

pessoas que não têm a possibilidade de

realizar um acompanhamento nutricional

possam adotar hábitos mais saudáveis!

Vamos lá?
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A ideia de excluir carnes e outros alimentos de

origem animal da dieta costuma levar à ideia de que

a alimentação ficará restrita a uns poucos

alimentos.

No entanto, vegetarianos costumam ter uma dieta

bem mais variada que onívoros, justamente por

levarem em consideração a importância de

diversificar as escolhas alimentares. 

Para isso, é necessário um pouco de prática. Caso

contrário, pode ser que você fique sem ideias e

acabe achando tudo muito difícil.

Por isso, antes mesmo de começar a excluir

alimentos de origem animal, preocupe-se em

aprender novas receitas, encontrar alternativas

para os alimentos que você costuma comer e

explorar as incontáveis possibilidades de alimentos

que podem ser incluídos em uma alimentação

vegetariana! 

INCLUA ANTES DE
EXCLUIR
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Essa orientação vale para todos,

independentemente do tipo de dieta adotado! A

maioria das pessoas tende a achar que a parte mais

importante do prato é a carne. Inclusive, essa

cultura é tão forte que, por causa disso, a carne é

considerada sempre o prato principal, e os outros

itens são meros acompanhamentos.

No entanto, quando avaliamos, do ponto de vista

nutricional, quais alimentos trazem mais benefícios

para a saúde, as hortaliças estão sempre no topo.

Isso inclui tudo o que é popularmente chamado de

"verduras e legumes". Por isso, ao montar um

prato, a maior parte dele deveria ser de salada e/ou

hortaliças cozidas, refogadas, assadas ou em forma

de molhos, sopas, caldos ou quaisquer outras

receitas, desde que estes constituam a base.

Esse hábito te ajudará a ingerir uma quantidade

muito maior de vitaminas, minerais, fibras e

antioxidantes!

HORTALIÇAS SÃO
SEMPRE A BASE
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Você não precisa se preocupar em achar alimentos

ou receitas complicadas que possam substituir a

carne do seu prato. Basta incluir um pouco mais de

leguminosas! Feijão é um alimento muito acessível

e amplamente consumido em todo o Brasil e, por

isso, é muito simples aumentar seu consumo. 

Além de feijão, outras leguminosas, como grão-de-

bico, lentilha e ervilha, também podem (e devem)

fazer parte da alimentação! A soja também é uma

leguminosa muito rica em nutrientes e, apesar de

diversos argumentos infundados contra o seu

consumo, a sua inclusão na alimentação

(especialmente na forma de derivados, como tofu e

tempê) também pode trazer diversos benefícios.

Além de proteína, leguminosas também são ricas

em ferro, cálcio (especialmente a soja), zinco,

vitaminas do complexo B, fibras, amido resistente e

compostos bioativos. 

FEIJÃO É A NOVA

CARNE
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Cerais são uma boa fonte de micronutrientes,

carboidratos e proteínas. Seu consumo é

relacionado a diversos benefícios à saúde e

prevenção de doenças crônicas. No entanto, tal

associação é verdadeira apenas para o consumo

dos cereais na forma integral. Por isso, prefira

sempre o consumo de arroz integral, macarrão

integral, aveia e pães integrais.

Aqui valem algumas ressalvas: evite pães

industrializados, pois são adicionados de diversos

produtos químicos que podem ser prejudiciais à

saúde. Se você tem algum grau de sensibilidade a

glúten, evite ou exclua-o da dieta. Caso contrário,

não precisa excluir, mas consuma com moderação.

Mesmo que sejam integrais, pão ou macarrão ainda

serão feitos de farinhas. Prefira alimentos na forma

mais íntegra possível, ou seja, na forma como são

encontrados na natureza. Por exemplo: é melhor

comer milho direto da espiga que algo feito com

farinha de milho; é melhor comer arroz integral que

algo feito com farinha de arroz (e por aí vai...). 

PREFIRA OS
CEREAIS INTEGRAIS

@shilaminariwww.shilaminari.com.br

4



Hoje em dia tem sido cada vez mais fácil encontrar

opções em restaurantes e até mesmo comidas

congeladas em versões vegetarianas. No entanto,

nem sempre tais opções serão saudáveis e

nutritivas, e ficar preso a isso pode acabar limitando

suas possibilidades de ter uma alimentação mais

variada. 

Por isso, é importante conhecer pelo menos o

básico com relação a alguns preparos culinários.

Assim, você vai conseguir manter uma boa rotina

alimentar mesmo quando não tiver opções prontas

disponíveis. 

Dedique um pouco de tempo para aprender a

preparar vegetais de forma mais saborosa e

combinando temperos. Faça preparos mais básicos

de cereais e leguminosas (como o simples arroz e

feijão) e, quando possível, experimente receitas

diferentes, como hambúrgueres, bolinhos, caldos,

receitas com molhos e outros pratos mais

elaborados!

FAMILIARIZE-SE
COM A COZINHA
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Se você ficar só nas preparações mais básicas, pode

ser que, depois de um tempo, sinta falta de

variedade. Mas uma alimentação vegetariana está

longe de ser monótona! Basta explorar alimentos

que, normalmente, não fazem parte da alimentação

tradicional brasileira.

Uma boa dica é começar a experimentar os pratos

vegetarianos em restaurantes e estabelecimentos

que os oferecem. Isso porque, se você tentar

preparar algo que nunca comeu antes, pode ser

que a receita não dê certo e você não terá nenhuma

referência para comparar. Por outro lado, se você

experimentar um prato em um restaurante e gostar

muito, depois pode tentar reproduzir em casa!

Aqui vão alguns exemplos de alimentos para você

incluir: tofu, cogumelos, algas, tahine, pasta de

amendoim, levedura nutricional, guacamole,

quinoa, grão-de-bico e leites vegetais.

DESCUBRA NOVOS
SABORES
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Uma forma simples de incluir muitos nutrientes à

sua alimentação é começar a consumir mais

sementes! São práticas, gostosas e, normalmente,

bem acessíveis. Veja quais são as mais comumente

consumidas:

Chia e linhaça: excelentes fontes  de ômega 3, fibras

e compostos bioativos. O ideal é triturar para que a

absorção de ômega 3 seja melhor. A mucilagem

formada quando deixamos essas sementes de

molho pode ser usada como substituto de clara de

ovo em receitas!

Gergelim: um dos alimentos mais ricos em cálcio

que existe. Pode ser consumido cru, torrado ou em

forma de tahine e tanto em preparações doces

como salgadas.

Sementes de abóbora e de girassol: fornecem zinco,

ferro, magnésio, potássio e manganês. Inclua em

receitas, na salada, em granolas ou até no seu mix

de castanhas!

SEMENTES: SEUS
NOVOS SUPLEMENTOS
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A maior dificuldade das pessoas em seguir uma

rotina alimentar não são os alimentos em si, e sim

toda a logística de planejamento e preparo. Pense

assim: se você tivesse um chef de cozinha à sua

disposição para preparar tudo o que você precisa

para manter uma alimentação saudável, seria muito

mais fácil de seguir, não é mesmo?

Agora, se você deixar para decidir o que preparar

apenas na hora da refeição, vai enfrentar muitas

dificuldades. Leguminosas, por exemplo, são muito

fáceis de preparar, porém demandam um pré-

preparo importante: o remolho. Se você se esquece

de deixar o feijão de molho, no dia seguinte quando

for decidir o que cozinhar, já não conseguirá fazer

feijão.

Por isso, reserve um tempo para planejar os pratos

que quer fazer na semana (mesmo que seja um prato

só e que você repita por vários dias). Com base nisso,

faça a lista de compras e planeje o pré-preparo.

Assim, ficará infinitamente mais fácil e você

conseguirá evitar todo o estresse de não saber o que

comer a cada dia.

PLANEJAMENTO É A

CHAVE DO SUCESSO
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Sim, a suplementação de B12 será necessária. Hoje em

dia, humanos conseguem B12 apenas de fontes de

origem animal ou de alimentos enriquecidos. 

A B12, na verdade, é produzida por bactérias, e não por

animais. No entanto, animais têm muito contato com

terra e vivem em condições muito mais naturais que os

seres humanos, o que lhes permite obter B12

suficiente. 

Nós humanos não temos contato suficiente com tantas

bactérias a ponto de manter níveis bons de B12 e, por

isso, temos que obtê-la de fontes indiretas (consumo

de animais e derivados). Felizmente, a suplementação

de B12 é muito simples e barata, e resolve esse

problema.

Existem sim alimentos de origem vegetal que podem

conter B12, como algas (especialmente a nori),

microalgas (chlorella) e cogumelos (shiitake). No

entanto, as quantidades de B12 são baixas e esses

alimentos muitas vezes contêm pseudo-B12, uma

substância parecida com B12 mas que não tem função

no nosso corpo. Portanto, a suplementação de B12 é

necessária e deve ser orientada por um especialista!

VOCÊ VAI PRECISAR
DE B12
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No mundo moderno, o acesso a informação é muito

fácil, o que pode ao mesmo tempo ajudar e

atrapalhar. Isso porque é difícil sabermos se estamos

consumindo conteúdo de fontes confiáveis ou não.

Por isso, aqui vão algumas dicas:

Tenha sempre um olhar crítico. Não acredite em

absolutamente tudo o que você lê ou escuta. Se você

viu alguém citando um estudo que afirma algo (por

exemplo, que uma dieta vegetariana é boa ou ruim

para algo), busque a fonte, ou peça para a própria

pessoa que publicou o conteúdo que te mande a fonte

e leia você mesmo para tirar suas conclusões.

Siga as sociedades vegetarianas. No Brasil, a

Sociedade Vegetariana Brasileira publica sempre

conteúdos relevantes em seu site e mídias sociais.

Outras sociedades ao redor do mundo também

fornecem muito material de qualidade e com respaldo

científico.

Siga profissionais de saúde sérios e em quem você

confia. Questione, tire suas dúvidas e busque pessoas

que estejam dispostas a te ajudar! 

BUSQUE FONTES
CONFIÁVEIS
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Chegamos ao fim desse e-book! Espero que esse

conteúdo tenha te ajudado a continuar nessa jornada

de forma mais tranquila! 

Lembre-se de que você não deve satisfação a ninguém

e que cada passo que você der já é positivo. Tornar-se

vegetariano e manter esse tipo de dieta é uma decisão

pessoal, e o grau de flexibilização que você escolher

vai depender apenas do quão bem você se sente com

relação às suas decisões. Por isso, adote mudanças

que te façam bem, tanto para o seu corpo, como para

sua mente!

Beijo grande e muita paz para você!

CONCLUSÃO
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