
O ALIMENTO

E SUAS
PROPRIEDADES



CEREAIS

Há uma razão muito importante para os cereais serem a base da alimentação, não só aqui no
Brasil, mas em vários outros países: eles são compostos essencialmente por carboidratos. E
por que isso é tão importante?

Porque são os carboidratos que fornecem um nutriente básico, a glicose, quem tem a função
de manter a glicemia estável. E isso, metabolicamente falando, é algo extremamente valioso
para absolutamente todas as células no nosso corpo.

Os cereais em seu estado natural também contêm várias vitaminas e minerais, um pouco de
gordura e muita fibra. A quantidade de proteína varia entre os vários alimentos que fazem parte
desse grupo. Alguns têm mais, como a quinoa, o trigo sarraceno e a aveia, enquanto outros
têm menos, como o milho e o arroz.
 
Conhecer a estrutura desses grãos nos ajuda a entender a importância de optar sempre pela
versão integral. Na casca (também chamada de farelo), encontramos as fibras, vitaminas,
minerais, proteínas e fitoquímicos. O endosperma, a maior parte do grão, contém basicamente
carboidrato, sob a forma de amido, proteínas e um pouquinho de vitaminas do complexo B. Já
o gérmen concentra vários minerais, vitaminas do complexo B e vitamina E e fitoquímicos

No processo de refinamento, o farelo e o gérmen são removidos, permanecendo somente o
endosperma. Então, não é somente a fibra que é perdida, mas muito das vitaminas, minerais e
fitoquímicos protetores.

A base de uma alimentação inteligente

O alimento e suas propriedades | Escola de Nutrição por Ana Ceregatti 1



A quantidade total do dia certamente vai depender
de cada pessoa, já que a recomendação de
ingestão de calorias varia conforme sexo, altura,
peso e atividades desempenhadas no dia a dia. Mas
a dica é ter sempre algum alimento fonte de
carboidratos em todas as refeições. Pode ser algum
cereal, tubérculo, fruta e leguminosas, sobre as
quais falaremos com mais profundidade em outro
texto desse ebook. Na tabela abaixo, temos
exemplo de algumas porções de cereais e
tubérculos. Alimentos processados devem ser
sempre evitados. Quando consumidos, precisam
estar na versão integral, sem gordura trans, sem
xarope de glicose de milho e sem aditivos
alimentares. A tabela nutricional indicará a medida
caseira (unidades, colheres de sopa, xícaras) que foi
utilizada para calcular os nutrientes. Aquela será a
referência de tamanho de porção.
 
Cuidado com o olhar sobre as calorias, pois 64
unidades de uva do tipo thompson ou 6 colheres de
sopa de arroz integral têm praticamente o mesmo
valor calórico de 3 unidades de biscoito recheado.
Qual deles certamente vai alimentar e saciar?

Quanto & 

quando comer?
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CEREAIS, TUBÉRCULOS
E RAÍZES 

(150 CAL/PORÇÃO)
6 colheres sopa arroz integral

4 colheres sopa arroz branco

4 colheres sopa macarrão cozido

4 colheres sopa mandioca cozida

1 batata média

1 pão francês

3 xícaras de pipoca estourada

1 espiga de milho

1 xícara de cereal matinal

2 ½ colheres sopa farinha de aveia

2 fatias de pão de forma integral

1 fatia de bolo caseiro (+/- 50g)

FRUTAS 

(70 CAL/PORÇÃO)

1 banana, 1 maçã, 1 laranja, 1 pêssego

grande, 1 pera média, 1 goiaba, 1

mexerica

10 morangos

32 uvas thompson ou 8 uvas itália

¼ atemoia

 ½ papaia, ½ manga haden

2 fatias melão, 2 fatias melancia

½ xícara salada frutas

¾ copo suco laranja (200 ml)

4 damascos secos, 1 colher sopa uva

passa, 3 ameixas pretas



Enriquecimento de farinhas

Pelo fato de os cereais serem a base
da nossa alimentação, através do
consumo de trigo, arroz, milho, o
governo federal determinou o
enriquecimento de farinhas com ferro
e ácido fólico (vitamina B9), na
tentativa de minimizar a carência
desses dois nutrientes em algumas
faixas da nossa população.

Os alimentos que compõem esse grupo em geral são fáceis de preparar, podem ser estocados por
um bom tempo e, alguns tipos, em muitos países, têm preço acessível.

Como vimos no texto anterior, os grãos de cereais são compostos por 3 partes. Na casca (também
chamada de farelo), são encontrados fibras, vitaminas, minerais, proteínas e fitoquímicos. O
endosperma, que compõe a maior parte do grão, contém basicamente carboidrato sob a forma de
amido, proteínas e um pouquinho de vitaminas do complexo B. Já o gérmen concentra vários
minerais, vitaminas do complexo B, vitamina E e fitoquímicos.

Trigo, arroz, milho, aveia, centeio e cevada são os mais conhecidos e consumidos na nossa cultura.
A quinoa, trigo sarraceno e o amaranto são diferentes botanicamente, mas são inseridos nesse
grupo por apresentarem composição nutricional semelhante.

Vamos conhecer de perto cada um.

Esta é a principal proteína presente em alguns grãos,
como o trigo, o centeio e a cevada, e deverá ser excluído
da dieta apenas quando houver alergia ou
hipersensibilidade, confirmados através de exames
laboratoriais. Mas então, por que quando algumas
pessoas, que não estão nessas condições de saúde,
retiram o glúten e emagrecem? Na grande maioria dos
casos, porque são excluídos vários alimentos que têm
farinha branca na composição, como salgadinhos, pizza,
lanches, massas, bolos, biscoitos, bolachas e por aí vai.
Não é a retirada do glúten que emagrece, mas sim a
retirada dos alimentos processados e refinados!

GLÚTEN

UM POUCO MAIS SOBRE
OS CEREAIS
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É o grão mais consumido pela população de vários países.
Sua proteína é diferente da do trigo, o que permite que ele
seja incluído na alimentação de quem tem alergia ou
hipersensibilidade ao glúten. Há vários tipos de arroz,
sendo o tipo polido (refinado) o mais consumido aqui no
Brasil. No processo de refinamento, o farelo e o gérmen
são removidos, permanecendo somente o endosperma, ou
seja, amido. Então, não é somente a fibra que é perdida,
mas as vitaminas, os minerais e os fitoquímicos protetores.
Por essa razão, nem sempre vale a pena optar pela versão
refinada.

- arroz integral: preserva toda a estrutura do grão, sendo
removida apenas a casca. É o mais completo
nutricionalmente.

- arroz parboilizado: é um arroz pré-cozido. Durante o
processo, pelo efeito da umidade e do calor, os nutrientes
presentes no farelo migram para o endosperma, evitando a
perda dos mesmos durante a moagem.

ARROZ

É o grão mais utilizado na produção de farinha para a
indústria de panificação, pois sua principal proteína, o
glúten, tem a capacidade de absorver muita água e
com isso fornecer a elasticidade necessária para a
produção dos pães. Aqui vale dizer que o glúten só
deverá ser excluído da dieta quando houver alergia ou
hipersensibilidade confirmados através de exames
laboratoriais.

TRIGO*

É o que mais oferece subprodutos. Além do milho
fresco, em espiga, temos os grãos enlatados, a canjica,
o fubá, a pipoca, o amido, os flocos e o xarope – este
último, por ter comportamento semelhante ao açúcar
refinado, deve ter seu consumo evitado. O milho pode
ser consumido por quem tem alergia ou
hipersensibilidade ao glúten.

MILHO*

*qualquer produto à base trigo e milho provém de grãos transgênicos,
com exceção dos orgânicos, pois uma das condições para certificação é
a pureza da semente
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O grão de aveia se parece com o do arroz agulha, mas é
na forma de flocos que esse cereal é mais consumido.
Apesar de não possuir glúten na composição, esse cereal
em flocos não deve ser consumido por quem tem alergia
ou hipersensibilidade a ele porque há contaminação
cruzada com os grãos que o contêm. Para quem está fora
dessa condição, a aveia pode e deve ser consumida
regularmente, pois ajuda no controle da glicemia (teor de
açúcar do sangue), na manutenção e redução dos níveis
de colesterol sanguíneo e na regulação do trânsito
intestinal. Além disso, ela tem um teor alto de proteínas,
algo relevante na composição da dieta vegetariana: 50
gramas de aveia em flocos (cerca de 4 colheres de sopa)
têm um teor proteico equivalente a meio ovo cozido.

AVEIA

Sua farinha é muito utilizada junto com a farinha de
trigo, embora não tenha a mesma elasticidade. Os
grãos de centeio são em geral consumidos em
substituição ao arroz, puros ou misturados com os
grãos de trigo, aveia, cevada e arroz, compondo o mix
de cereais. Contém glúten.

CENTEIO

Além de ser usado para fazer cerveja, esse grão, na
nossa culinária, é geralmente consumido igual ao
centeio, puro ou no mix, ou torrado, em pó, como
substituto do café. Tem um bom teor de proteínas,
incluindo o glúten.

CEVADA
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Consumidos sob a forma de grãos, flocos ou
farinha, esses pseudo-cereais, em comparação
com o arroz integral, contêm muito mais proteína,
lipídeos, ferro, cálcio, magnésio, fósforo e zinco,
mantendo valor similar para carboidratos. Por não
conterem glúten, são excelentes alternativas para
quem tem alergia ou hipersensibilidade a essa
proteína.

QUINOA E
AMARANTO

Também conhecido como trigo mourisco, é popular em
regiões da Europa oriental e Ásia. Na culinária
japonesa, ele é conhecido como sobá e pode ser
consumido como um macarrão. Apesar de ter trigo no
nome, ele não tem glúten.

TRIGO
SARRACENO
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O que os tubérculos, as raízes e ao açúcares têm em
comum? Eles são fontes de carboidratos, o principal
combustível energético para o nosso organismo, uma
função também exercida pelos alimentos que
compõem o grupo dos cereais, sobre o qual falamos
nos textos anteriores. Só que alguns estão na turma
do bem, enquanto outros não são exatamente a
melhor companhia. 

Se há uma semelhança, há também uma grande
diferença: enquanto alguns fornecem combustível de
primeira qualidade, outros funcionam como uma fonte
de energia poluída e danosa ao organismo. No
primeiro grupo estão os tubérculos e as raízes. No
segundo, os açúcares.

TUBÉRCULOS,
RAÍZES E
AÇÚCARES

Botanicamente, definimos tubérculo como o caule de
algumas plantas que cresce logo abaixo da superfície
do solo com o propósito de armazenar nutrientes para
a mesma. Sua raiz tem apenas a função de fixar a
planta ao solo. Nos alimentos conhecidos como raízes,
os nutrientes são concentrados nela própria e o caule,
que fica acima da superfície do solo, funciona apenas
como conexão entre as folhas e a raiz.

Em ambos, esse armazenamento de nutrientes tem
como objetivo obter uma reserva de energia para o
começo da vida da planta, quando ela ainda não
consegue produzir seu próprio alimento através da
fotossíntese.

TUBÉRCULOS E RAÍZES
NÃO SÃO A MESMA
COISA
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Mas, do ponto de vista nutricional, que é o que nos
interessa, os alimentos do “grupo das batatas" têm
composição bastante semelhante, pois são
essencialmente ricos em amido, além de fornecerem
fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes. Batata inglesa
é tubérculo; batata doce, raiz. Na prática, substituímos um
pelo outro e às vezes por algum cereal, como o arroz. 

Como exemplo de tubérculos, temos a famosa batata
inglesa, o cará, o inhame, a batata yacon, a taioba e o
taro, não muito conhecido por aqui, mas bastante
consumido em alguns países da África. No grupo das
raízes, encontramos a batata doce, a mandioquinha e a
mandioca. Beterraba, cenoura e rabanete também fazem
parte desse grupo, mas contêm uma quantidade de
amido muitíssimo menor, concentrando mais as fibras,
vitaminas e antioxidantes. Por isso, eles são colocados no
grupo das verduras e dos legumes, sobre os quais
falaremos em outro momento.

Embora sejam essencialmente ricos em amido, há
algumas diferenças na composição de cada um desses
alimentos. Observe a tabela abaixo e veja que o teor de
proteínas e de lipídeos é muito semelhante e não é o forte
desse grupo. Mas note que a quantidade de carboidratos
é bem significativa, parecida com a contida no arroz
integral.

Existe um alimento que se destaca nessa tabela e que
vale a pena incluir no cardápio, especialmente de quem
pratica atividade física, como lanche pré-treino: a
batata doce. Seu menor teor de amido combinado com
um relativo teor de fibras faz com que o organismo
obtenha energia mas sem hiperestimular a liberação de
insulina pelo pâncreas.

Além disso, sua boa quantidade de betacaroteno, uma
substância de ação antioxidante, ajuda a proteger o
organismo do excesso de radicais livres, naturalmente
produzidos durante o exercício. Dentro do grupo, é
também a que mais contém cálcio, um mineral
importante para a contração muscular.

BATATA DOCE É BOA MESMO?
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Ela é um tubérculo, tem um gostinho suave e deve ser
consumida crua. A yacon ficou conhecida como a
“batata do diabético” pela sua grande quantidade de
frutanos, um tipo de carboidrato que resiste à ação das
enzimas digestivas e que acaba sendo fermentado
pelas bactérias protetoras do nosso intestino. A
literatura descreve esse tubérculo como sendo benéfico
para pessoas com glicemia (níveis de açúcar no
sangue) elevada e alterações no lipídeos sanguíneos
decorrentes da diabetes tipo 2. Por isso, seu consumo
regular deve ser encorajado.

BATATA YACON
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Acusado legitimamente de causar doenças, como
obesidade e diabetes, o grupo dos açúcares, onde
estão incluídos os doces, chocolates, mel, melado,
agave e todos os tipos de açúcar: mascavo, demerara,
de coco, cristal e refinado, é totalmente dispensável da
alimentação cotidiana. Esses alimentos viciam o
paladar e raramente são consumidos em pequenas
quantidades. Sua ingestão regular causa alterações no
metabolismo da glicose, inclusive em pessoas que
estão dentro da faixa de peso. 

AÇÚCARES

FIBRA
  (G)

1,8

2,5

1,9

3,9

1,8

PROTEÍNAS
  (G)

1,9

1,4

1,1

1,5

2,3

LIPÍDEOS
  (G)

0,1

0,1

0,3

0,1

0,8

20,1

17,7

36,2

27,5

23,5

CARBOIDRATOS
  (G)

BATATA
  INGLESA

BATATA
  DOCE

MANDIOCA

INHAME

ARROZ
  INTEGRAL

ALIMENTO
  NA FORMA

COZIDA

CÁLCIO
(MG)

5,0

27,0

15,0

14,0

10,0

VITAMINA
C (MG)

13,0

12,8

11,1

12,1

0

CAROTENO
(MCG)

2,0

9.444,0

8,0

73,0

0



Popularmente conhecidos como “feijões”, fazem parte desse grupo os feijões de todas as cores, tipos e
tamanhos, como os famosos feijões carioca e preto, o branco, o azuki, o fradinho, o jalo, o rosinha, o de
corda, o moyashi e tantos outros que encontramos pelo Brasil e pelo mundo afora. Grão-de-bico,
lentilhas, favas, ervilha seca, tremoço e soja também estão nessa categoria. Lentilhas e favas estão no
plural porque podem ser encontradas em várias cores.

A soja é apenas uma leguminosa e portanto seu consumo não é obrigatório quando uma pessoa opta
por excluir o grupo das carnes da rotina alimentar. Se a refeição contiver algum dos feijões acima, a
soja será desnecessária. Muitos vegetarianos pensam que precisam consumi-la, pois se baseiam no
hábito cultural do brasileiro de comer arroz, feijão e carne. Quando as carnes são retiradas da dieta,
elas são substituídas pela “carne de soja” ou pela saladinha de soja em grãos, perpetuando assim essa
composição cultural do prato.

Alimentos que não podem faltar no dia a dia de um vegetariano

LEGUMINOSAS
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MITO: A PROTEÍNA ANIMAL É MAIS
COMPLETA DO QUE A PROTEÍNA VEGETAL

Os profissionais de saúde que estão mais ligados à nutrição, como nutricionistas e médicos,
aprenderam isso durante a formação profissional. Além disso, vivemos em um país essencialmente
onívoro, que tem na indústria da carne um ponto forte da economia. Então, é preciso vende-la e para
isso há que dizer que seu valor nutricional é superior. Mas a verdade é que o teor de proteínas das
leguminosas é o mais alto dentre todos os grupos de alimentos de origem vegetal e o perfil de
aminoácidos (a menor unidade de uma proteína) absolutamente adequado às necessidades do
organismo. Se olharmos as tabelas nutricionais, veremos que os vários feijões têm proteínas
completas. Além disso, não são os aminoácidos dos feijões que poderiam limitar a síntese de proteínas
do nosso corpo, mas sim um dos aminoácidos presentes essencialmente nos cereais, a lisina. 

Por isso, afirmamos acima que as leguminosas nunca poderão faltar no dia a dia de um vegetariano.



CUIDADO COM OS FITATOS

Elas fornecem carboidratos, gorduras protetoras, como as insaturadas, vitaminas, minerais (como
cálcio, ferro e zinco), fibras e antioxidantes. As carnes, por sua vez, contêm zero de carboidratos,
antioxidantes e de fibras alimentares, além de fornecerem essencialmente gorduras saturadas, que,
em excesso e em desequilíbrio com as demais gorduras, podem levar ao desenvolvimento de várias
doenças, como as cardiovasculares e a obesidade.

Em outras palavras, um prato contendo apenas feijão estará muito mais equilibrado do que um prato
contendo apenas um pedaço de carne.

LEGUMINOSAS SÃO ALIMENTOS MAIS
EQUILIBRADOS QUE AS CARNES
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Além de serem a base do equilíbrio da oferta de proteínas no
cardápio vegetariano, os feijões também fornecem várias vitaminas e
minerais. Esses últimos têm sua absorção influenciada por vários
fatores da dieta. Um deles é o ácido fítico, que no intestino se liga ao
ferro, ao zinco, ao cobre, ao cálcio e ao magnésio, reduzindo a
quantidade disponível para absorção.

Também conhecido como fitato, essa substância participa do
processo de germinação do grão, que tem início com a umidade.
Assim, ao colocarmos as leguminosas de remolho por cerca de 12
horas, estimulamos o “autoconsumo” do fitato pelo grão, reduzindo o
teor que chegará ao intestino. Dessa forma, os minerais estarão
muito mais disponíveis para serem absorvidos.

QUANTO COMER?

Uma concha média (cerca de 7 colheres de
sopa) de qualquer leguminosa 365 dias por
ano garante um excelente teor de
aminoácidos. Pode comer 2 conchas por dia?
Sim, pode. Pode até mais. Mas isso vai variar
de pessoa para pessoa, de acordo com as
necessidades. Mas garanta no mínimo uma.



Essa é a beleza da nutrição: obter o que há de melhor nos vários alimentos. Os
feijões preto e carioca, os preferidos da maioria dos brasileiros, podem e devem ser
rodiziados com outros que são também ricos em ferro, zinco e cálcio, como o feijão
branco e o azuki.

Mas, se olharmos o conjunto, veremos que o consumo cultural do feijão carioca é
uma sábia escolha. Confira na tabela abaixo o teor de proteínas, ferro e zinco das
várias leguminosas (quantidade em 100 gramas de alimento cru).

FAÇA UM RODÍZIO DAS LEGUMINOSAS
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CÁLCIO
  (MG)

103

55

240

54

105

FERRO  (MG)

6,7

4,4

10,4

7,0

6,2

ZINCO
  (MG)

3,1

3,0

3,7

3,5

3,4

PROTEÍNAS
(G)

26,1

24,5

23,3

23,0

22,3

FAVA

ERVILHA SECA

FEIJÃO BRANCO

LENTILHA

GRÃO DE BICO

ALIMENTO

1116,5 2,921,0

1238,0 2,920,0

FEIJÃO PRETO

FEIJÃO CARIOCA

662,0 5,019,8FEIJÃO AZUKI



A ingestão de proteínas pelos vegetarianos é um grande tema que ronda essa escolha
alimentar. Adeptos da alimentação sem componentes animais, seus familiares, amigos e
cuidadores, profissionais da saúde e educadores físicos que não estão tão familiarizados
com o assunto manifestam suas preocupações em várias partes do mundo.
 
Há muito material circulando pela internet na tentativa que dirimir esses medos, sendo
que alguns mais confundem do que ajudam. 
 
A imagem abaixo é um exemplo dos vários rankings de alimentos vegetais ricos em
proteínas que circulam por aí. Ela mostra o espinafre como sendo um alimento com alto
teor de proteínas, seguido pela couve, brócolis, couve-flor e cogumelo. No consultório,
eu costumo perguntar a vegetarianos e pessoas em transição quais alimentos eles
consideram como sendo boas fontes de proteínas. Folhas escuras, brócolis e cogumelos
são de fato frequentemente citados, mostrando que existe realmente essa crença. Mas
ela está incorreta. Vamos entender isso.

Conheça quais alimentos encabeçam a lista e aqueles não podem

faltar no seu prato

RANKING
DE VEGETAIS
RICOS EM
PROTEÍNAS
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Para começar, é necessário saber qual a quantidade em gramas que um alimento
contém de proteínas, gorduras e carboidratos. Essa informação consta nas tabelas
nutricionais oficiais, como por exemplo a tabela TACO. Esses valores serão multiplicados
por 4, 9 e 4 respectivamente, que é a quantidade de calorias fornecida por cada grama
desses macronutrientes. O resultado dessa conta nos fornecerá o valor calórico
proveniente de cada nutriente em 100 gramas do alimento. Confira a seguir. 
 
100 g Espinafre cru (tabela TACO)

100g de espinafre cru (tabela TACO)
2 g proteínas = 8 calorias (40%)
2,6 g carboidratos = 10,4 calorias (51%)
0,2 g gorduras = 1,8 calorias (9%)
total calorias = 20,2 cal

A porcentagem é referente à quantidade de calorias provenientes das proteínas,
gorduras e carboidratos em relação ao total de calorias em 100 gramas do alimento. No
nosso exemplo, em 100 g de espinafre, temos 40% das calorias provenientes das
proteínas. Veja que isso não é a quantidade em gramas que o alimento fornece e sim
uma porcentagem de calorias vindas das proteínas em relação ao total.
 
Quando afirmamos que um alimento é rico em proteínas, consideramos a quantidade do
nutriente fornecida em gramas e não em porcentagem. Além disso, é muito importante
avaliar a composição dos aminoácidos dessa proteína, pois alguns deles nosso
organismo não fabrica e temos obrigatoriamente que obtê-los da dieta.

O grupo das leguminosas, onde estão contidos todos os feijões, além do grão-de-bico,
das lentilhas, da ervilha seca, das favas, do tremoço e da soja, é a principal fonte de
proteínas vegetais. A ingestão desses alimentos deve ser garantida diariamente seja
qual for a fase da vida (infância, gestação, terceira idade) ou a condição de saúde. 
 
As proteínas também serão obtidas através do grupo das oleaginosas (castanha-de-caju,
do pará, amêndoa, nozes, etc.), das sementes (gergelim, girassol, abóbora, linhaça,
chia, etc.) e dos cereais (aveia, quinoa, trigo sarraceno e amaranto para citar os
principais).

COMO O CÁLCULO DO ESPINAFRE FOI FEITO

QUAIS SÃO AS FONTES DE PROTEÍNA NA
DIETA VEGETARIANA
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A quantidade de proteínas necessária ao longo de um dia, como dito acima, vai variar
pessoa para pessoa e será obtida através vários alimentos pertencentes aos vários
grupos alimentares. Além das leguminosas, castanhas, sementes e cereais, também
contaremos com as proteínas que vierem das verduras, dos legumes, dos tubérculos e
das frutas, sendo que esses dois últimos são os mais pobres.
 
Como exemplo, para um indivíduo de 60 quilos serão necessárias entre 48 e  60 gramas
de proteínas no total do dia. Veja a seguir como isso pode ser conseguido, lembrando
que o exemplo de composição abaixo está incompleto para um dia, pois faltam mais
verduras, legumes e frutas, além de ser possível incluir mais feijões. O objetivo é mostrar
de onde vêm as proteínas.

NECESSIDADES DIÁRIAS
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1 ½ conchas de leguminosas = 18g 
1 colher sopa patê tofu = 1,5g
8 unid de castanha de caju = 5g
1 colher sopa semente de gergelim = 3g
2 colheres sopa linhaça em grãos = 8g
6 colheres de sopa de arroz integral = 5g
4 colheres sopa aveia em flocos = 8g
2 fatias de pão de forma integral = 5g
2 ½  colher servir de espinafre cozido = 2g
4 ½ colheres de sopa de brócolis cozido = 1,5g
½ xícara de chá de shitake refogado = 1,1g
1 colher de servir de cenoura crua = 0,5g
1 banana nanica = 2g
1 goiaba vermelha = 1,5g



A maior parte (cerca de 53 gramas) será mesmo obtida dos grupos mencionados
anteriormente: leguminosas, castanhas e cereais. Então, não dá para considerar
espinafre, brócolis e cogumelos como “boas” fontes de proteína, certo? Aposte nos
feijões!

Só para você ter uma ideia, abaixo está a quantidade de proteína em 100 g de alimento,
de acordo com a tabela TACO:
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* segundo tabela Depto Agricultura dos EUA.

Lentilha crua
23,2 g

Grão-de-bico
cru 
21,2 g

Feijão carioca
cru 
20 g

Semente de
gergelim

21,2 g

Castanha 
de caju
torrada

18,5 g

Aveia em
flocos crua

13,9 g

Macarrão de
trigo cru

10 g

Carne bovina
(filé

mignon) cru 
21,6 g

Peito de
frango cru

20,6 g

Queijo fresco
17,4 g

Ovo inteiro
cru 
13 g

Brócolis cru
3,6 g

Shitake cru*
2,2 g

Espinafre cru 
2 g

Laranja pera
1 g



A grande maioria dos textos aqui compartilhada foi produzida para a Revista dos
Vegetarianos, uma parceria que começou em 2014. Isso explica porque o termo
vegetarianismo é a linha de base de tudo que foi escrito e do que ainda está por vir.

Vegetarianismo é sinônimo de alimentação sem carne, uma opção alimentar que pode
ou não incluir derivados animais, como ovos e laticínios.

Quando alguém exclui também esses alimentos da rotina, dizemos que o hábito
alimentar adotado é vegetariano estrito.

Tem gente que chama essa pessoa de vegana, mas o veganismo vai muito além do
prato. É um estilo de vida, onde não há consumo de qualquer item que contenha
componentes de origem animal, seja no vestuário, na alimentação, nos cuidados com a
higiene pessoal e do ambiente e por aí vai.

Esse, e todos os materiais produzidos e publicados pela Escola de Nutrição nos diversos
canais, segue uma linha de alimentação inteligente, consciente, ética, integral, vegetal,
natural.

Nossa missão é ajudar todas as pessoas que desejam genuinamente estar em harmonia
com as suas escolhas alimentares, com o próprio corpo e com o ambiente em que
vivem. Sem rótulos, cobranças, culpas e coisas do gênero.

Simples, saboroso, prático e saudável.

Espero de coração que você aprecie o conteúdo e que aos poucos seu hábito alimentar
se transforme de tal forma a tornar a frase “faça do seu alimento seu medicamento” uma
realidade na sua vida!

Um beijo cheio de sabores e saberes.
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ACESSE OUTROS
E-BOOKS DA SÉRIE

ALIMENTAÇÃO
VEGETARIANA


