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01. Go Plant-Based! 
Considere fazer a mudança para comer mais alimentos de origem vegetal,
sempre que possível. Isso é benéfico para o meio ambiente, para a saúde
geral e para os animais!

02. Inclua, inclua, inclua!
Ao fazer essa mudança, pense em todos os alimentos e ingredientes que
estão sendo adicionados no seu dia a dia, em vez de se concentrar nos
alimentos que estão sendo retirados. Alimentos à base de plantas são
abundantes, e oferecem toda a nutrição de que precisamos para ter
sucesso.

03. Mantenha-se hidratado.
Considere levar uma garrafa de água com você e beber continuamente
ao longo do dia. Nós também podemos dar um novo sabor à ela com
frutas e ervas. Beba chás, sopas e desfrute de frutas e vegetais frescos
para aumentar nossa ingestão de líquidos.

04. Aumente a fibra!
Felizmente, o estilo de vida Plant-based tende a ser bastante rico em
fibras. A fibra é rica em vegetais, frutas,
grãos, feijões, lentilhas, sementes e nozes. Beber bastante água ao longo
do dia ajuda a fibra a manter nosso intestino regulado.

05. Desfrute de gorduras alimentares integrais.
Limite o uso excessivo de óleos adicionados sempre que possível, como
coco e óleos vegetais. Alimentos fontes de gordura incluem abacate,
nozes e manteigas de nozes (manteiga de amendoim, manteiga de
amêndoa), sementes
e manteigas de sementes (como tahini, que é uma manteiga de semente
de gergelim), azeitonas.
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06. Incremente
Usar uma variedade de especiarias pode ajudar a adicionar sabores
deliciosos aos alimentos sem a necessidade de adicionar sal ou óleos. As
ervas e temperos também adicionam novos aromas e podem ser
divertidas de experimentar, e muitas ervas são carregadas com
antioxidantes!

07. Food Prep
Procure preparar alguns alimentos um dia por semana (ou dois dias, se
possível). Coloque os grãos para cozinhar para a semana, pique vegetais,
faça porções de lanches, faça uma refeição grande o suficiente para
congelar os extras para que as sobras sejam apreciadas mais tarde.

08. Mantenha uma lista de compras
Mantenha uma lista de compras em mãos para que as idas à loja sejam
mais tranquilas. Quando você percebe que um ingrediente está no fim,
adquira o hábito de adicionar isso à sua lista. A escassez de produtos
frescos é muitas vezes o que nos leva a procurar por alimentos prontos.
Mais abaixo teremos uma ideia de lista de supermercado!

09. Desfrute de proteínas vegetais
Procure incluir proteínas vegetais em cada refeição e em alguns lanches,
como feijão, lentilha, homus, tofu, substitutos de carne à base de soja,
sementes e manteigas de sementes, bem como nozes e manteigas/pastas
de nozes e amendoim. A introdução gradual de feijão e lentilha ajuda a
evitar o inchaço associado que pode resultar. Comece adicionando
algumas colheres por dia, depois de uma semana aumente para um
quarto de xícara e assim por diante.

10. Adoce naturalmente
Ao tentar adoçar bebidas e sobremesas, considere tentar ingredientes de
alimentos inteiros, como tâmaras, frutas secas e frutas frescas sempre que
possível. 
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11. Faça amizade com o congelador
Frutas, vegetais e grãos congelados, como pão, permitem uma
preparação rápida e saudável de refeições. Mantenha as bananas
maduras, descascadas e congeladas no congelador para usar em
smoothies, para adicionar à farinha de aveia ou para misturar em uma
sobremesa doce com sorvete de banana. Congele frutas maduras que
não serão comidas antes de estragar. Isso pode ser mais tarde cozido
para adicionar aos mingaus matinais. Guarde as sobras de sopas no
congelador para saborear mais tarde. Uma xícara ou duas de ervilhas
congeladas podem ser adicionadas a quase todo o macarrão, sopa ou
caçarola para liberar proteínas vegetais.

12. Foque na diversidade
As cores que observamos nos alimentos representam as propriedades de
antioxidantes antienvelhecimento e anticâncer que eles possuem. Varie
entre a cebola branca e a roxa, o repolho branco e roxo, ou entre as
várias cores de batata doce. 

13. Pense na melhor opção para você
Na dúvida entre alimentos comuns ou orgânicos, quando possível em
relação ao preço e qualidade, opte por orgânicos devido a baixa
contaminação química e maior concentração benéfica natural. Porém, se
comprar alimentos convencionais for a melhor saída para você, não pense
duas vezes. É melhor consumirmos os alimentos, mesmo os convencionais,
ao invés de nos privarmos.

14. Leia os rótulos
Use seus sentidos para escolher alimentos saudáveis. Leia os rótulos dos
alimentos e quanto mais nomes estranhos, mais processado e artificial ele
é. Prefira alimentos mais próximos ao natural. Além disso, no preparo das
refeições, pense o que mais de Super Alimentos você pode colocar para
deixar sua comida ainda mais saudável.

15. Mexa o corpo e descanse bem
Não apenas os alimentos melhoram nosso desempenho, mas também a
qualidade do sono e exercícios físicos regulares. Está tudo interligado!
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Alimentos 
essenciais



01. Feijões
Repletos de proteína, ferro e zinco, além de fibras, folato e
potássio. É um grupo de alimento com pouca gordura saturada,
pouco sódio e nenhum colesterol.
Exemplos: Feijão preto (e demais tipos e cores de feijão), grão-de-
bico, edamame, ervilha, lentilha, missô, tempeh e tofu.

02. Frutas vermelhas 
Consideradas usinas de energia antioxidante. Elas têm em média 10
x mais antioxidantes do que outras frutas, legumes e verduras.
Exemplos: açaí, amora-preta, mirtilo, cereja, uva, cranberry,
gojiberry, amora, framboesa e morango.

03. Demais frutas
O não consumo de frutas é considerado como o pior aspecto da
alimentação atual. Ao incluirmos uma fruta por dia nas nossas
refeições, prolongamos nossa vida em incríveis e bem vividos anos!
Exemplos: maçã, damasco, abacate, banana, melão, figo, kiwi, limão,
limão siciliano, manga, laranja, mamão, maracujá, pêssego, pera,
abacaxi, ameixa, romã, melancia, tâmaras, etc.

04. Vegetais crucíferos
Grupo alimentar importantíssimo devido à alta presença de
antioxidantes, proteína, ferro, além de auxiliar o fluxo sanguíneo. 
Exemplos: rúcula, repolho, brócolis, couve-de-bruxelas, couve-flor,
couve-manteiga, kale, mostarda, rabanete, agrião.

05. Verduras 
As verduras verde-escuras consumidas quase todos os dias talvez
sejam um dos passos mais importantes que possamos dar para
prolongar nossa expectativa de vida. Alimentos ricos em clorofila
auxiliam na regeneração de um potente antioxidante chamado
CoQ10.
Exemplos: folha de beterraba, espinafre, alface, couve, rúcula,
agrião.

www.claudiaschatz.com

http://www.claudiaschatz.com/


06. Grãos integrais
Alto teor de fibra, os grãos integrais reduzem o risco de
desenvolver doenças cardíacas, diabetes tipo 2, obesidade e
derrame.
Exemplos: arroz integral, trigo-sarraceno, painço, aveia, milho de
pipoca, quinoa, macarrão integral, arroz selvagem.

07. Demais verduras e legumes
Não há alimento vegetal que não contenha algum tipo de vitamina
e antioxidante. Procure inicialmente pelos que mais despertam a
sua vontade. Ao longo do processo, inclua mais opções e aumente
o seu arsenal pró-vida. 
Exemplos: alcachofra, aspargo, beterraba, pimentões, cenoura,
milho, alho, cogumelos, cebola, batata-roxa, abóbora, batata-doce,
tomate, abobrinha.

08. Alho, cebola e alho-poró
Além de darem à comida sabores intensos e incríveis, também são
superalimentos com propriedades especiais. Eles tem compostos
anticâncer, principalmente quando consumidos em parceria com
vegetais crucíferos.
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Lista de
mercado



Lista de supermercado
Essenciais

Vegetais frescos
Couve-flor
Brócoli
Cenoura
Beterraba
Milho 
Cogumelo
Batata
Batata-doce
Cebola
Alho
Abobrinha
Folhas verdes
Tomate
Pimentão

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Frutas frescas
Maçã
Banana
Abacate
Limão 
Laranja
Mamão
Abacaxi
Uva
Pêssego

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Congelados
Frutas congeladas
Milho
Ervilha
Mix de cogumelo
Aipim/mandioca

O
O
O
O
O
O
O

Proteínas
Feijões
Lentilha
Gão de bico
Edamame
Pasta de amendoim
Ervilha
Tofu
Tempeh
Tahini
Hummus
Sementes
Nozes & castanhas
Semente de linhaça
Semente de chia

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Grãos integrais
Pão integral
Quinoa
Aveia
Massa integral 
Arroz
Tortillas

O
O
O
O
O
O
O
O

Despensa
Leite vegetal
Frutas secas
Azeitonas
Molho de tomate
Vinagres
Mostarda
Shoyu / tamari
Café
Chás
Água com gás

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Panificação
Fermento em pó
Fermento biológico
Bicarbonato de sódio
Farinha 
Extrato de baunilha 
Chocolate, sem leite
Cacau em pó
Agave / maple / melado

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Temperos
Pimenta preta
Canela em pó
Gengibre em pó
Cominho
Coentro 
Curry em pó
Oregano
Alecrim
Cúrcuma em pó
Salt
Páprica
Páprica defumada
Páprica picante
Chilli em pó
Cebola em pó
Alho em pó
Manjericão
Sálvia

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

*Considere a lista de supermercado como uma sugestão.
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