
O alimento,
sua função

e o
paladar



O consumo de proteínas ainda é um grande mito
para muitas pessoas que decidiram excluir as
fontes animais da sua dieta. Questões como
flacidez da pele, perda de massa muscular e
fraqueza são dúvidas muito comuns,
especialmente quando a prática de atividade
física está presente.
 
Se na dieta onívora é frequente a ingestão de
frango com batata doce e uso de suplementos a
base de proteína do soro do leite, conhecido
como whey protein, para aqueles que adotam a
exclusão de proteínas animais virou quase regra
questionar a necessidade do uso de suplementos
a base de soja, ervilha, arroz ou qualquer outra
fonte vegetal. Se quem come carnes usa, por que
o vegetariano não deveria usar? 
 
De olho nesse filão de mercado, muitas empresas
amigas do veganismo estão lançando várias
versões de suplementos proteicos.
 

Mas, eles são realmente necessários?
Vegetarianos que praticam atividade física,
seja profissional ou recreacional, têm
necessidade de obter aminoácidos de
suplementos?

Não necessariamente.

Evitar a perda de massa muscular é tão

importante quanto formar a massa

muscular

 
Para uma boa performance em qualquer
modalidade, é fundamental ter massa
muscular que dê suporte ao movimento. Para
ganhá-la, é necessário associar o trabalho
muscular com o fornecimento correto dos
nutrientes. Para mantê-la, é necessário
observar especialmente a composição das
refeições e a distribuição das mesmas ao
longo do dia. Nessa situação, a ingestão de
proteínas em si não é tão relevante quanto a
ingestão de carboidratos.

ALIMENTAÇÃO
VEGANA E
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O que comer antes, durante e
depois do treino



É importante saber que o tecido muscular pode
ser usado como fonte de energia em algumas
situações. Em pessoas saudáveis, duas são bem
importantes e fáceis de evitar.
 
1)    quando há intervalos longos entre as refeições
(normalmente maior de 3 horas);

2)       quando a refeição não contém quantidades
suficientes de alimentos-fonte de carboidratos, o
que por exemplo acontece no consumo de
lanchinhos contendo somente oleaginosas
(castanhas);
 
Nessas duas situações, existe uma alteração no
metabolismo que faz com que a massa muscular
seja utilizada para manter a glicemia (nível de
açúcar no sangue) estável. Em outras palavras, o
organismo destrói tecidos musculares para manter
o equilíbrio da glicose no sangue, algo muito
importante para vários órgãos, principalmente o
cérebro. 
 
Mas, se as refeições forem feitas em intervalos
regulares, entre 2 e 3 horas, dependendo dos
alimentos escolhidos, e em todas elas existir uma
boa fonte de carboidrato, como frutas frescas ou
secas, cereais integrais (arroz, aveia, quinoa,
macarrão, etc.), raízes e feijões, a massa muscular
é mantida e estará apta e se desenvolver e se
fortalecer a partir da prática do exercício.
 
Confira a seguir algumas dicas alimentares para
antes, durante e depois dos treinos, garantindo
não só o ganho de massa, como a manutenção da
mesma.

Antes do treino

O ideal é fazer uma refeição contendo uma
combinação de carboidratos simples e
carboidratos a base de amido cerca de 40
minutos a 1 hora antes.

Esse não é um bom momento para ingerir
alimentos contendo gorduras, como laticínios,
ovos, castanhas, coco e abacate, que
retardam o esvaziamento do estômago e
concentram a circulação sanguínea na região
digestória. E, nessa hora, o sangue precisa
estar disponível para os músculos.
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Carbo idratos complexos

Frutas  f rescas ,  soz inhas  ou
combinadas ,  preferenc ia lmente
inte i ras/em pedaços .  Frutas
secas :  tâmara ,  ameixa ,
damasco,  passas ,  f igo ,  etc .

Aveia ,  quinoa ,  mi lho   em f locos
Granola ,  musl i ;  Pães ,  b iscoi tos ,

cookies  e  bolos  integra is ;
Tapioca ;  Ra ízes  (batata  doce ,

inhame,  mandioca ,  etc . ) ;  Ar roz
integral ,  quinoa ,  mi lho e

der ivados

Carbo idratos s imples



Proteínas

- Leguminosas: feijões (carioca, preto,
branco, azuki, fradinho, jalo, etc.), grão-
de-bico, lentilhas, ervilha seca, fava,
tofu;
- Cereais como quinoa, aveia, amaranto,
trigo sarraceno centeio;
- Castanhas em geral (avelã, nozes,
amêndoas, castanha-de-caju,
macadâmia, castanha-do-pará etc.),
sementes (gergelim, linhaça, abóbora,
girassol) e derivados (tahine/pasta de
gergelim, creme de nozes, de avelã, etc.)

Durante o treino

Somente água é suficiente caso a prática dure
cerca de 1 hora. Para treinos mais longos, além da
reposição de líquidos, que pode ser feita com
água de coco, é importante ingerir alimentos
contendo carboidratos mais simples. As frutas são
uma ótima alternativa, podendo inclusive ser na
forma de cremes ou purês. Não há necessidade de
ingerir suplementos do tipo dextrose, embora essa
seja uma opção.
 
Para depois do treino

Até aproximadamente 1 hora depois de finalizada
a prática de exercício o metabolismo se
beneficiará de uma refeição contendo uma
combinação de boas fontes de carboidratos (para
repor os estoques de energia), de proteínas (que
servirão de matéria-prima para o crescimento e
reparação do tecido muscular) e de antioxidantes
(que ajudarão a neutralizar o excesso de radicais
livres produzidos durante o trabalho muscular). A
combinação dos alimentos vai depender do tipo
de refeição: lanches, almoço ou jantar.

A melhor forma de determinar a necessidade do
uso de suplemento de proteínas é através de
exame de sangue e da ingestão alimentar.
Excesso de proteínas, assim como excesso de
gorduras e de carboidratos, podem elevar de
forma indesejada o peso corporal. Somente um
nutricionista pode fazer essa avaliação.

Carboidratos

- Frutas frescas ou secas;
- Aveia, quinoa, milho  em flocos;
- Granola, musli;
- Pães, biscoitos, cookies e bolos
integrais;
- Tapioca;
- Raízes (batata doce, inhame,
mandioca, etc.);
- Arroz integral, quinoa, milho e
derivados;

Antioxidantes

- Frutas 
- Verduras
- Legumes 
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Nunca se falou tanto em alimentação saudável.
Estamos vivendo um boom de informações, cursos
e palestras, impulsionado em grande parte pelas
mídias sociais. Profissionais de saúde e pessoas
sem formação na área de nutrição abastecem
blogs, facebook, instagram, youtube e tantos
outros. Sem contar as inúmeras matérias nas mídia
tradicionais, como revistas, programas de TV e de
rádio.
 
Se por um lado isso é maravilhoso, pois ajuda a
levar a informação para muitas pessoas, por outro
pode gerar equívocos na hora de escolher que
caminho tomar, já que nem tudo que é publicado
é cientificamente comprovado.
 
Baseado em informações/dicas, muitas vezes um
pouco sensacionalistas, pessoas adotam
comportamentos alimentares supostamente
milagrosos para emagrecer, queimar gorduras,
eliminar rugas, melhorar a performance na
malhação, desintoxicar. Enfim, promessa é o que
não falta e fica fácil pensar que dá para comer o
que quiser e depois tomar um suco detox.

Tirar o glúten emagrece;
Tomar chá verde ajuda a acelerar o
metabolismo; 
Tomar whey protein ajuda a ganhar
músculo e a defini-los;
É muito bom substituir uma refeição por
shake e que não deve comer carboidrato
à noite;
Usar farinha de feijão branco ajuda a
controlar o diabetes e tomar suco de
berinjela faz baixar o colesterol; 
É possível emagrecer 4 kg em cinco dias
com o suco detox.

O comportamento de optar por uma pílula no
lugar de mudar o padrão alimentar já é bem
conhecido no segmento de remédios para
controle de colesterol. É frequente em
consultórios de nutricionistas e de médicos
pessoas com esse tipo de alteração que
preferem manter o hábito alimentar
inadequado, comendo fast food, alimentos
processados, contendo gordura trans e
saturada, com glutamato, álcool, doces, etc.,
a abrir mão do remédio: “posso comer o que
eu quiser que depois o remédio dá um jeito”.
É mais ou menos por aí que estão as ideias
que:

ALIMENTOS
QUE AJUDAM A
EMAGRECER



Dieta é chato de fazer. Cansa e dá trabalho.
Dieta é sinônimo de privação, de sacrifício, de
castigo. Mas pode ser melhor apostar em algo que
faz milagres a deixar de comer aquilo que dá
prazer. Será?
 
Por mais que apareça na mídia que essa ou
aquela pessoa conseguiu um baita resultado
rápido de forma saudável, não é verdade.
Estar com peso adequado, especialmente em
tempos onde é mais fácil abrir um pacote do que
descascar, é muito trabalhoso. Por isso, talvez seja
melhor acreditar no milagre.
 
O que ajuda

Para um emagrecimento bem sucedido, não
adianta fazer uma dieta por um determinado
período. Quem já fez sabe que o peso tende a
voltar e ainda por cima acompanhado de mais
alguns. É preciso um compromisso, uma pacto
consigo mesmo, uma mudança real de hábito
alimentar. Por ser muito simples mas necessitar
que se abra mão de algo, dá medo e insegurança.
Mas essa é de verdade a única solução.
 
Para começar, não acredite em alimentos
milagrosos, pois eles não existem. O resultado na
perda de peso é decorrente de um conjunto de
várias ações. Entre elas, e especialmente, da
dedicação pessoal durante o processo. Um
nutricionista e um psicólogo para guiar o caminho
podem ser de grande ajuda.

Há sim alimentos que podem, por exemplo, ajudar
a acelerar o metabolismo, porque são capazes de
estimular estruturas dentro da célula. Mas, se a
pessoa tiver uma alteração no gene que regula
esse mecanismo, não vai poder contar com esses
alimentos para essa finalidade.

Embora seja realmente necessário contar com
ajuda especializada, algumas dicas fazem
realmente diferença no processo de
emagrecimento. E elas precisam ser incorporadas
no dia a dia, inclusive no fim de semana.

- Consuma alimentos integrais, vegetais e
naturais em intervalos regulares (entre 2 e 3
horas, aproximadamente);
- Garanta sempre uma boa fonte de
carboidrato em todas as refeições, como
frutas frescas, cereais integrais (aveia, arroz)
e leguminosas. Evitar/excluir carboidratos,
ao contrário do que se pensa, não ajuda.
Aliás, atrapalha;
- Coma pelo menos de 3 a 4 frutas,
variando-as diariamente. Melhor que
estejam em pedaços do que como sucos;
- Faça o mesmo com as verduras e legumes,
que podem ser crus ou cozidos;
- Inclua nas refeições, ao longo do dia, pelo
menos um alimento de cada cor: vermelho,
amarelo, laranja, verde escuro, roxo, preto e
branco, que são riquíssimos em substâncias
protetoras, conhecidas como antioxidantes,
além de serem ótimas fontes de fibras,
vitaminas e minerais.

É claro que também é importante contar
com a ingestão de água (cerca de 30 ml
por quilo de peso), com a prática
supervisionada de exercícios físicos, com
um sono reparador e com o gerenciamento
do estresse. Uma pessoa muito estressada e
que não dorme direito tem muito mais
chances de alterações no metabolismo e
nos centros reguladores de apetite e
saciedade.

Alimentos que ajudam a emagrecer



Tem gente que, apesar de ter dupla ou tripla
jornada de trabalho, escolhe ter uma alimentação
saudável e livre de produtos animais. Nesses
casos, comer fora de casa pode dar tanto
trabalho quanto cozinhar no dia a dia. A solução é
ter o freezer sempre abastecido de receitas
básicas feitas com suas próprias mãos.
 
Seja para levar na marmita ou comer em casa, na
hora do jantar, o ideal é ter sempre porções de
leguminosas, cereais integrais e sopas já prontos
para o consumo. Para não enjoar, vale revezar os
ingredientes e a forma de preparo.

Feijões para todo os dias

 
As leguminosas, grupo do qual fazem parte todos
os feijões, grão-de-bico, lentilhas, ervilha seca,
fava e tofu, são a base da dieta vegetariana, uma
vez que equilibram a ingestão de proteínas. Por
isso, devem ser consumidas diariamente, na
quantidade de pelo menos o volume equivalente a
uma 1 concha. Até pode mais, dependendo da
característica corporal de cada pessoa, mas não
é bom que seja menos que isso. 

Todos os feijões devem ficar de remolho por cerca
de 12h horas, cozidos em uma água nova para
então serem congelados em seus caldos,
temperados ou não, e serem usados
posteriormente como salada, patês, guisados ou
sob a forma de bolinhos e hambúrgueres, que
podem ser assados/grelhados no momento do
consumo. 

* o bisfenol (BPA) é uma substância

utilizada na fabricação de uma série de

produtos, como potes e garrafas

plásticas, mamadeiras, fôrmas,

brinquedos, garrafões, etc. que altera

funções metabólicas, podendo levar ao

desenvolvimento de câncer, doenças

cardiovasculares, alterações dos

hormônios sexuais entre outros

Alimentos
congelados

Os feijões podem também ser congelados na
forma de sopas, já prontas para o consumo.

Para guardá-los, o ideal é usar potes plásticos
sem BPA* ou de vidro onde caibam
exatamente o volume a ser consumido, pois,
uma vez descongelado, o alimento não deverá
ser congelado novamente. Mas ele poderá ser
guardado em geladeira por mais 2 dias no
máximo, se necessário. Quanto menos ar
estiver dentro da embalagem, melhor.

Cereais sempre a mão

 
Congelar arroz integral, mix de cereais e
quinoa prontos para o consumo é também
uma ótima opção e ajuda muito a manter uma
rotina alimentar saudável.

Ao contrário das leguminosas, eles não
precisam ficar de remolho, mas devem
também ser congelados em porções
individuais e não devem ser recongelados.

Na correria do dia a dia, eles podem ser a
salvação. Saiba o que pode ser congelado e
como fazer isso  corretamente



Os tubérculos, que substituem o arroz, de forma
geral ficam prontos rapidamente. Descascar
batatas, inhame, cará ou mandioquinha é bem
rápido, ainda mais se for com descascador
apropriado, que pode ser encontrado em qualquer
loja de utilidades ou em feiras livres. Já a
mandioca, que dá mais trabalho, pode ser
descascada e congelada ainda crua. Nesse caso,
basta colocá-la dentro de um saco plástico sem
BPA e retirar muito bem o ar. 
 
Pães, caseiros ou industrializados podem ser
congelados dentro de sacos plásticos, sempre
retirando bem o ar. Se o pão foi feito em casa,
lembre de fatiá-lo ou separar em unidades
individuais antes de congelar.

E as verduras, legumes e frutas?

Antes de ser congelado, esse grupo precisa passar
por uma técnica conhecida como
“branqueamento”, que consiste em mergulhar o
alimento já lavado em água fervente e em seguida
em água com gelo. Isso paralisa a ação de
enzimas que deterioram o alimento. Para guardar
esses alimentos no freezer, basta colocá-los
dentro de sacos plásticos e retirar muito bem o ar.
 
Depois de congeladas, especialmente as folhas
(verduras e temperos) e as frutas, elas não terão
as mesmas características e portanto será mais
difícil consumi-las cruas. As verduras e legumes
poderão ser refogadas ou usadas para fazer
bolinhos, tortas ou sopas. As frutas ficarão boas
especialmente em geleias, purês e sucos.

Entretanto, vale dizer que o congelamento desse
trio é desnecessário na maioria dos casos, já que
o preparo é muito rápido e possível de ser feito no
dia a dia: todas as verduras e vários legumes
podem ser consumidos crus ou podem ser
refogados, assados ou cozidos no vapor, o que
não leva mais do que 10 minutos. 

Já as frutas, é melhor que sejam apreciadas
cruas, especialmente aquelas ricas em
vitamina C, como goiaba, manga, mamão,
morango, kiwi, carambola, mexerica e laranja,
que ajudam na absorção do ferro.

Sopa: uma opção deliciosa e nutritiva

para o jantar

 
Elas continuam deliciosas depois de
congeladas e são uma excelente opção de
prato único para o jantar. Basta fazer a
receita da sua preferência e congelar da
mesma forma que os feijões. Cuidado com
receitas que levam leite e creme de leite, pois
podem talhar.
 
Descongelando

Se você já sabe de antemão o que vai comer,
retire a embalagem do freezer logo cedo e
coloque-a na geladeira. Se a escolha foi feita
em cima da hora, basta retirar o pote do
freezer e levá-lo ao micro-ondas ou banho
maria.
 
Para os pães, basta levar à torradeira,
frigideira em fogo bem baixinho, forno ou
então colocar sobre a pia e aguardar alguns
minutos.

Alimentos congelados
Saiba o que pode ser congelado e como fazer isso  corretamente



A alimentação vegetariana é muitas vezes
associada com algo sem gosto e difícil de fazer
(pois, segundo dizem por aí, requer muita
criatividade!). A suposta monotonia também entra
na lista de justificativas para a não exclusão de
ingredientes de origem animal. Não raro, ouvimos
algo como “não ainda não me tornei vegetariano
porque não sei como preparar os pratos”.

Muitíssimo longe de ser monótona, sem graça ou de
difícil preparo, uma rotina alimentar composta
apenas por ingredientes do reino vegetal pode – e
deve – ser simples e muito rápida de se preparar.
Legumes e verduras refogados, assados, grelhados
ou no vapor acompanham o básico arroz com feijão
e ganham um toque todo especial quando
preparados com temperos e ervas aromáticas. E
não é só o paladar que sai ganhando! Esses
ingredientes são compostos por elementos
antioxidantes, anti-inflamatórios, anticancerígenos,
antibacterianos, antifúngicos entre outras
propriedades que ajudam na prevenção e cura de
doenças.

Confira na tabela abaixo quais ingredientes podem
ser usados para compor refeições simples, super
saborosas e cheias de saúde. Veja como um simples
chuchu pode ficar delicioso quando assado ou
refogado com alecrim, cúrcuma e pimenta, páprica,
tomilho ou alho. Simples assim!

Use e abuse dos sabores e de suas
propriedades mágicas

bemTEMPEROS do 



temperos onde usare

Em refogados e assados em
geral; cru, batido em patês, tipo
homus; para saborizar azeite
junto com outras ervas

Sobre legumes refogados; no
preparo de sopas; em sucos, tipo
suco verde

Gengibre (em pó ou fresco)

Manjericão (folha fresca)

Para fazer compota de frutas; em
chás, para beber ou fazer arroz;
sobre legumes refogados

Em chás, como digestivo; em
refogados; para  temperar feijões

Sobre legumes assados; para
saborizar azeite

Canela (em pó ou casca)

Coentro (folha fresca ou

semente)

Para fazer compota de frutas; em
chás; em refogados

Sobre legumes refogados; use a
semente para chás digestivos ou
para perfumar o arroz e legumes

Em sucos; use o rizoma fresco
bem picadinho para refogar o
feijão e legumes/verduras

Alho (fresco ou em pó)

Alecrim (em ramos,

fresco ou seco)

Cúrcuma (em pó ou

fresca)

Cominho (sementes ou

em pó)

Cravo (flor seca ou

em pó)

Páprica doce ou picante

(em pó)

Fica ótimo no molho pesto, sobre
saladas e no preparo de risotos e
massas; em chás

Para fazer compota de frutas;
sobre legumes refogados.
*mascar o bago seco alivia o
enjoo

Cardamomo (em bagos

ou em pó)

Sobre legumes refogados; para
refogar o arroz

Pimentas cayena, branca,

preta, calabresa (em pó ou

flocos)

Sobre hortaliças refogadas,
assadas; em patês; potencializa o
efeito da cúrcuma

Sálvia (fresca ou seca)
Para refogar legumes; em risotos
e massas; para saborizar azeite

Tomilho (fresco ou seco)
Para refogar legumes; para
saborizar azeite



Passar o macarrão previamente cozido em um refogado feito com azeite, sálvia,
floretes de brócolis e de couve-flor pré-cozidos.

Descasque, retire as sementes e corte as maçãs em pedaços. Leve-as ao fogo muito
baixo (pode usar um difusor se necessário) com tico de água, uma pitada de sal,
bagos de cardamomo, cravo e canela em pau a gosto. Se desejar, coloque uva
passa e damascos. Deixe cozinhar até que os pedaços de maçã estejam bem
macios.

Use algum chá (capim limão, canela, hibisco, erva doce, gengibre) no lugar da água;
acrescentar cúrcuma ou páprica durante o cozimento; troque cebola e alho pelo
alho-poró.

Ferver por 5 minutos um pedaço de gengibre fresco. Acrescentar partes iguais de
semente de cominho, coentro e erva doce e ferver por mais 1 minuto. Abafar, esperar
amornar e tomar antes das principais refeições.

Aqueça alguns botões de cravo, sementes de cardamomo, gengibre fresco e
sementes de cominho no azeite. Adicione hortaliças de preferência, como
abobrinha, vagem, cenoura, repolho roxo, chuchu, abóbora, etc. e cozinhe até
ficarem ligeiramente macios. Use sal e pimenta a gosto.

Temperos do bem
Use e abuse dos sabores e de suas propriedades mágicas

Compota de maçã

Legumes aromáticos

Chá digestivo

Macarrão integral

Arroz aromático



Para se alimentar bem, não é preciso saber um
monte de receitas e nem dedicar tanto tempo à
cozinha – a não ser que você queira deixar seu
lado chef fluir!
 
Comida boa e nutritiva pode ser simples de fazer
e muito saborosa se você contar com o universo
de ingredientes e temperos que temos à
disposição. Tudo natural e com grande potencial
para prevenção e tratamento de várias condições
de saúde. 
 
É só saber onde comprar e como usar. Vamos lá!

Turbine
seus pratos

Salsinha

Encontrada em qualquer feira, supermercado ou
hortifruti, ela é riquíssima em betacaroteno, um
excelente antioxidante. Para você ter uma ideia,
20 ramos de salsinha tem praticamente a mesma
quantidade de caroteno que 2 xícaras de couve.
É também uma ótima fonte de cálcio e, sempre
que for consumida crua, fornecerá quantidades
significativas de vitamina C, que ajuda muito na
absorção do ferro dos feijões. Aliás, 100g de
salsinha tem muito mais ferro que 100g de couve e
quantidade similar que 100g de castanha de caju
crua.

Então, use e abuse da salsinha, sempre sobre o
alimento pronto: um punhado em cima do legume,
do feijão cozido, de qualquer sopa e por aí vai.
Ela também vai bem dentro de sucos e vitaminas.

Cúrcuma

Conhecida como açafrão da terra, esse
rizoma, que parece um gengibre, tem muitas
propriedades medicinais por conter a
curcumina, um potente antioxidante e anti-
inflamatório. Na Índia, além de fazer parte da
culinária, ela também é usada em tratamentos
propostos pela medicina ayurvédica.

É muito fácil encontrá-la em pó, em qualquer
supermercado, mas ela também pode ser
usada fresca (encontrada em algumas feiras
livres, especialmente de produtos orgânicos),
cortada em pedacinhos ou ralada, para
refogar legumes, feijões, colorir o arroz
integral ou incrementar várias receitas,
inclusive o suco verde. O sabor é marcante
então é bom ter mão leve nessa hora.

Quando usamos ela fresca, os dedos e os
utensílios ficam tingidos de amarelo para
algum tempo. Se cair na roupa, não sai mais.

Alguns alimentos, devido ao excelente valor nutricional, podem ser usados regularmente
para enriquecer receitas do dia a dia. Saiba quais são eles e como usá-los.

Receita - Tofu Mexido
Refogue um punhado de alho-poró no azeite e
acrescente cubinhos de 1 tomate grande.
Acrescente ½ peça de tofu (125g) que foi
previamente amassado com um garfo ou
esfarelado com as mãos, tempere com sal e
pimenta a gosto, mexa e finalize com ½ colher
de chá de cúrcuma em pó.



Algas

Há uma grande variedade delas: kombu,
wakame, hijiki e nori, só para citar algumas.
Essa última é bem popular nos restaurantes de
comida japonesa, compondo os sushis. As três
primeiras são bem conhecidas da culinária
macrobiótica.

Todas podem ser encontradas em mercados
municipais e lojas de produtos orientais.

Muito ricas em fibras e minerais, como cálcio e
iodo, podem ser usadas no preparo de
leguminosas, sopas, molhos, legumes e
verduras.

A alga kombu é comprida e larga e você pode
colocar um pedaço quando for cozinhar
qualquer leguminosa na panela de pressão –
para 1 xícara do grão cru, corte um pedaço de
um a dois dedos de largura da alga. Depois, é
só amassá-la com o garfo para que ela se
misture completamente ao cozido. O mesmo
dá para fazer em sopas e no molho de tomate.

A alga hijiki é preta e pequenininha e pode
tanto ser salpicada sobre saladas e sopas
como refogada com legumes e verduras. 

Pasta de missô

Muito gente já experimentou o missoshiro, uma
sopa que tem como base essa pasta, que é
obtida através da fermentação dos grãos de
soja. De acordo com a culinária macrobiótica,
esse caldo revigorante é tomado antes da
refeição para preparar o estômago. 

O missô pode ser usado no lugar do sal para
temperar legumes e verduras refogados, para
incrementar o molho de tomate (é só diluir a
pasta em um pouco de água e acrescentar ao
molho) e sopas em geral ou como um delicioso
molhinho para regar vegetais crus ou cozidos.

É facilmente encontrado em qualquer
supermercado ou lojas de produtos orientais.

Turbine seus pratos

Receita - Molho de missô e tahine (pasta
de gergelim):
Misture partes iguais dos dois, acrescente água
para dissolver até chegar ao ponto desejado
(mais consistente, para passar com espátula,
ou mais fluido), pingue gotas de limão e sirva
por cima de legumes ou verduras. Nessa
receita, o missô pode ser substituído por um
bom shoyu.


