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Nutrientes de atenção no
vegetarianismo
A alimentação vegetariana pode ou não conter ovos, leite e
derivados, porém neste guia será apresentada uma
alimentação vegetal sem nenhum ingrediente de
origem animal.
Pessoas vegetarianas devem se atentar a alguns
nutrientes:
- Ferro
- Cálcio
- Vitamina B12
- Ômega 3
As proteínas não são uma grande questão, a dieta
vegetariana baseada em alimentos naturais facilmente
atinge a recomendação proteica.
Ao longo do Guia você entenderá como adequar esses
nutrientes pela alimentação, garantindo refeições nutritivas
e saborosas!
Com carinho,
Nutricionista Valkiria Assis

3

Grupos alimentares
Cereais integrais:
aveia, arroz integral, centeio, quinoa, trigo,
cevada, milho
Cereais refinados:
arroz branco, farinhas de cereais processadas,
macarrão de cereais branco, pão branco de
cereais
Derivados dos cereais integrais:
farinha, flocos ou farelos de arroz, de aveia, de
milho, de trigo, de centeio, granola, pipoca,
gérmen de trigo, macarrão integral, pão integral
Leguminosas:
feijões azuki, preto, branco, vermelho, fradinho,
rajado, fava, tremoço, ervilha verde partida,
lentilha, grão-de-bico, soja e seus derivados (tofu,
tempê, natô)

Vegetais amiláceos:
batata inglesa, batata baroa (mandioquinha),
batata-doce, mandioca, cará, inhame
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Grupos alimentares
Legumes:
alcachofra, berinjela, cebola, abóbora, abobrinha,
beterraba, cenoura, chuchu, pimentão, quiabo,
rabanete, tomate, pepino, nabo, cogumelos
Verduras:
alface, rúcula, espinafre, agrião, brócolis, folha de
brócolis, chicória, mostarda, almeirão, repolho,
couve-flor, couve, salsa, coentro, cebolinha, aipo,
algas (wakame, kombu, hijiki)
Frutas:
abacaxi, abacate, ameixa, banana, caqui,
carambola, figo, goiaba, jaca, kiwi, laranja, maçã,
mamão, manga, melancia, melão, morango, pera,
pêssego, tangerina, uvas etc.
Óleos:
Óleo de oliva, linhaça, girassol, gergelim
Oleaginosas:
amêndoas, noz-pecã, amendoim, avelã, castanhade-caju, castanha-do-pará, gergelim, tahine, linhaça,
chia, semente de abóbora, semente de girassol,
nozes, pistache, macadâmia.
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Como escolher os
alimentos dos grupos
1. Prefira os cereais integrais;
2. Os cereais podem ser substituídos por vegetais
amiláceos, como eles contém menos proteínas
aumente a porção de leguminosas na refeição ou
ao longo do dia;
3. Procure incluir leguminosas em pelo menos duas
refeições por dia (sopas, pastas, bolinhos,
hambúrgueres ou na forma de grãos);
4. Alimentos fontes de ômega-3 devem ser
consumidos diariamente, são eles: linhaça, chia,
semente de cânhamo e noz;
5. Utilize a linhaça triturada ou em óleo, a semente
inteira não é absorvida adequadamente;
6. São alimentos de maior concentração de cálcio:
gergelim, chia, tofu, couve, rúcula, agrião e brócolis,
procure inclui-los alimentação;
7. Bebidas fortificadas podem ser utilizadas para
facilitar a ingestão de cálcio;

6

Como montar um prato
vegano?
A composição do prato deve ser a seguinte:
1/2 vegetais e legumes
1/4 cereais e vegetais amiláceos
1/4 leguminosas

Uma porção de frutas ricas em vitamina C
(acerola, laranja, mexerica, mamão, caju, goiaba,
carambola e outras) pode ser consumida como
sobremesa nas refeições com leguminosas e
alimentos fonte de ferro, elas aumentam de 3 a 4
vezes a absorção do mineral.
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Receitas para café da manhã
e Lanches
Tofupiry

Ingredientes:
300 gramas de tofu sem tempero
1/2 xícara de água (pode precisar de menos)
1 3 xícara de polvilho azedo
1 3 xícara de azeite de oliva
2 colheres de sopa de suco de limão
1 colher de chá de sal marinho

∕
∕

Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador até formar um creme (não deve ficar
muito líquido). Pode utilizar como base para recheio de tortas e quiches, ou como
uma pasta para passar no pão.
Ingredientes:
200g de tofu
2 tomates
1 cebola pequena
Cúrcuma a gosto
Pitada de sal e pimenta do reino a gosto

o

oT fu mexid

Modo de preparo:
Em uma tigela, com o auxilio de um garfo, amasse bem o tofu. Adicione todos os
temperos à gosto e misture. Pique os tomates e a cebola em cubos e reserve. Em
uma frigideira grande, adicione um fio de azeite de oliva e refogue a cebola.
Adicione o tomate, misture, e em seguida adicione o tofu amassado com os
temperos. Deixe dourar na frigideira. Pode finalizar com folhas de rúcula picadas,
adicionando-as à frigideira e permitindo que murchem.
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Receitas para café da manhã
e Lanches
Sn

Ingredientes:
2 xícaras de grão de bico cozido
1 colher de chá de páprica defumada
1 colher de chá de cominho em pó
1/2 colher de chá de pimenta do reino
Sal a gosto
1 colher de sopa de azeite

os

ca k de grã

Modo de preparo:
Misture o grão de bico com os temperos e o azeite. Distribua o grão de bico em
uma forma. Leve ao forno 200° até ficar bem crocante (você pode ligar o
dourador para ir mais rápido e também pode fazer na airfryer). Depois de
pronto, guarde em um pote hermético para não perder a crocância e leve pra
onde quiser.

Vita

utas

im na de fr

Ingredientes:
200ml de leite vegetal fortificado com cálcio
1 fatia de mamão
1 banana
4 colheres de sopa de aveia
Canela a gosto

Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador e consuma.
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Receitas para café da manhã
e Lanches
Homus

Ingredientes:
500g de grão de bico cozido
Suco de 1 limão
1 dente de alho
2 col de sopa de tahine
1 colher de chá de cominho
1 colher de chá de páprica defumada
Água
Sal a gosto.
Azeite para finalizar

Modo de preparo:
Deixar 200-300g de grão de bico de molho por 12 horas. Escorrer, cozinhar em
panela de pressão. Quando cozido, retirar o excesso das peles (casca) que se
soltam dos grãos. Triturar todos os ingredientes no liquidificador. Guardar
em pote de vidro na geladeira e consumir em até 3 dias.

Mingau

Ingredientes:
1 xícara de leite de soja enriquecido com cálcio
(200mL)
1⁄4 de xícara de água
3 Colheres de sopa de farelo de aveia (30g)
1 banana
1 Colher de sopa de pasta de amendoim

Modo de preparo:
Em uma tigela pequena, amasse a banana com um garfo. Adicione a aveia,
o leite e misture. Adicione a água até obter uma mistura líquida. Leve para o
microondas de 2 a 3 minutos, parando a cada minuto para mexer o mingau
ou faça o processo numa panela até engrossar. Finalize com a pasta de
amendoim. Se quiser, pode colar um fio de melado, frutas diversas ou chia
por cima.
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Preparações para refeições
principais
A

fu

ss ado de to

Ingredientes:
500g de tofu
1⁄2 xícara de molho de tomate
2 colheres de sopa de shoyu
2 colheres de sopa de azeite
1 dente de alho picado
Sumo de um limão
1 colher de chá de cada: chimichurri, páprica
defumada, salsinha, orégano

Modo de preparo:
Em uma tigela larga, fazer uma marinada com o molho de tomate, o shoyu, os
temperos e se achar necessário, misturar um pouco de água para
diluir. Cortar o tofu em tiras finas ou cubos e acomode os pedaços na marinada.
Deixar o tofu descansando ali por pelo menos duas horas.
Depois, acomodar as fatias em uma forma untada ou antiaderente e assar por
cerca de 30 minutos a 220 graus, ou até o tofu estar bem dourado.

Hamb

grãos

úrguer de

Ingredientes:
2 conchas cheias de lentilha ou grão de bico cozidos
(sem caldo)
1⁄2 xícara de aveia em flocos
2-4 colheres de sopa de farinha de aveia, trigo ou
mandioca
1 cenoura (ou pimentão)
1 cebola
3 dentes de alho
Sal a gosto
Temperos a gosto (usei açafrão, páprica e tempero
baiano)
1 colher de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo:
Com auxilio de um processador, garfo ou liquificador, triture os grãos e adicione
os restante dos ingredientes. Coloque a farinha aos poucos, o suficiente para que
seja possível modelar a massa em formato de hamburguer. Modele toda massa,
pode grelhar os hamburgeres na frigideira com um pouco de azeite, assar no
forno ou Airfryer. Se necessário congele para comer em outros momentos.
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Preparações para refeições
principais
Vin

rãos

ga rete de g

Ingredientes:
1 cebola roxa
2 tomates
2 csp de azeite
Suco de 1 limão
1 xic de grão de bico ou feijão fradinho cozido sem caldo
2 colher de sopa de Coentro fresco picadinho
Sal a gosto

Modo de preparo:
Em uma tigela adicione a cebola rocha, azeite e limão. Misture e deixe descansar
5 minutinhos enquanto corta os demais ingredientes. Corte os tomates em
cubinhos e misture ao restante dos ingredientes. Adicione o feijão fradinho ou
grão de bico cozido e finalize com o sal e coentro fresco. Sirva frio.

S

a

po a proteic

Ingredientes:
1 1⁄4 xícara de Feijão-branco cru
2 unidades de Cenoura crua
2 unidades de Mandioquinha crua
1 unidade média de Cebola
2 c. de sopa Azeite
1 pitada de Sal
1,5 litros de Água

Modo de preparo:
Deixe o feijão-branco de molho por aproximadamente 8 horas. Escorra. Numa
frigideira, refogue a cebola no azeite até dourar.
Acrescente a cenoura, a mandioquinha cortada em cubos e o feijão-branco
escorrido com os temperos na água fervente. Cozinhe até amolecer.
Caso goste de um caldo verde, acrescente a escarola ou outra verdura no final
da preparação ou pique direto no prato, antes de colocar a sopa.
Congele o que sobrar em pequenas porções para já ter refeições prontas.
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Como montar sua lista de
compras da semana?
Escolha:
1 ou mais cereais ou vegetais amiláceos;
1 ou mais leguminosas (pense se vai come-las
cozidas ou em preparações, precisa de mais
algum ingrediente?);
3 ou mais vegetais e legumes (intercale crus e
cozidos/assados, por exemplo: alface, pepino e
abóbora assada);
Porções diárias de frutas e fontes de ômega 3;
Verifique que alimentos precisar comprar e quais
tem na dispensa/ geladeira;
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Cuidado com os Antinutrientes
Para evitar antinutrientes que atrapalham a
absorção de minerais como ferro e zinco, além de
sintomas gastrointestinais (gases, cólicas e
distensão abdominal):
1. Realize o remolho das leguminosas por no
mínimo 8 horas (trocando a água na metade do
tempo e desprezando-a antes do cozimento);
2. Cozinhe bem as leguminosas, elas não devem
ser consumidas cruas nem pouco cozidas, pois
as lectinas podem causar intoxicação e lesão de
enterócitos.
Para melhorar a absorção de cálcio:
1. Evite comer alimentos que contém ácido oxálico
(espinafre, acelga, ruibarbo, folhas de
beterraba e cacau) nas refeições com
alimentos ricos em cálcio
2. Ou cozinhe as folhas e despreze a água do
cozimento
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Mais dicas
Manter diariamente uma exposição de pernas
e braços ao sol por 5 a 15 minutos sem
proteção solar no período entre 10h e 15h
contribui para manutenção de níveis adequados
de vitamina D;
Prefira consumir sal marinho iodado ao invés
de outros tipos de sal;
Para vegetarianos as únicas fontes seguras de
B12 são alimentos fortificados, é comum que
vegetarianos e onívoros precisem suplementar
altas doses de vitamina B12, pois doses baixas
não são absorvidas pelo corpo;
Prefira alimentos in natura e minimamente
processados, evite consumir com frequência
alimentos muito industrializados/
ultraprocessados;
Consuma alimentos vegetais e naturais
diariamente;
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