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AYURVEDA 

 

 
Para entender melhor nossa própria natureza, como nosso corpo funciona 

organicamente, é importante saber como funcionam também as condições de 

interação de nosso corpo com a natureza externa, ou seja; quais são os horários 

que os elementos da natureza atuam mais fortemente no meio ambiente e 

consequentemente em nós, assim como as estações do ano e natureza dos sabores 

dos alimentos, que nos levam necessariamente ao equilíbrio que tanto buscamos 

em nossas vidas. 

 
O Ayurveda considera que são quatro os fatores que mais influenciam em nosso 

bem estar. Eles são: 

 

Emoção 
 

Estilo de vida 
 

Alimentação 
 

Meio ambiente 

 

Definida a constituição psicofísica (Prakritti) e os desequilíbrios, é instituído um 

programa de terapias personalizado que inclui técnicas de desintoxicação do 

organismo (Panchakarma), práticas de Yoga, meditação e uma rotina diária 

(Dinacharya), formando um processo integral de cuidado com o ser humano, 

visando os aspectos físicos, energéticos, emocionais, psicológicos e espirituais. 

 

 

O Ayurveda (que em sânscrito significa “ciência da vida”) entende cada indivíduo 

como um ser único e divino, formado por corpo físico, mente e consciência. Essas 

três substâncias são interligadas e se influenciam mutuamente na construção do 

todo, que é único e está em constante busca de evolução. 

 

 

Todos os corpos são habitados por uma consciência dotada de dons e talentos. 

Deus (que você pode chamar como preferir) foi generoso nessa distribuição ao dar 

a cada indivíduo um lugar e uma função especial no universo. A consciência 

expressa os seus talentos através do corpo físico e da mente, usando os cinco 

sentidos para captar sensações e impressões do ambiente e transformá-las em um 

conjunto de experiências que formarão a nossa personalidade. 

 
 

 

OS CINCO ELEMENTOS 

 

 
As cinco forças da natureza se combinam dinamicamente em pares para formar e 

harmonizar toda a matéria do universo incluindo o nosso corpo: éter (ou espaço), 

ar, fogo, água e terra. Estes pares, chamados doshas, organizam todas as funções 

físicas, mentais e emocionais necessárias para a vida. O modo como vemos, 

pensamos e sentimos são o resultado da combinação única dessas energias sutis. 

Quando os doshas estão em harmonia, a saúde fica naturalmente equilibrada. 

Quando não, sofremos de estresse mental e desequilíbrios físicos. 

  
 
 
 

 

AYUR 

vida 

 

VEDA 

ciência 

 
 
 
 
 
 

 

Ciência  

da Vida 
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Espaço 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ar 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fogo 
 
 
 
 
 
 
 

 

Água 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terra 

 

A partir desta premissa, o Ayurveda propõe a nossa reintegração com a natureza 

que é rica, generosa e inteligente. Quando percebemos o nosso real propósito e a 

nossa natureza divina, o nosso “plano de vida” se torna uma tarefa gloriosa e não 

uma “luta diária”, sendo necessário dedicar menos energia para colocá-lo em 

prática 

 

 

ENTENDENDO OS DOSHAS 

 

 

Descobrir a nossa prakritti é uma oportunidade para entender melhor a nossa 

individualidade. Ao nos familiarizarmos com a nossa natureza, aprendemos a nos 

manter em harmonia, conquistando uma vida equilibrada, bem estar, saúde e 

beleza. 

 
Todas as formas de vida combinam os três doshas, cada qual de maneira única, 

portanto, não são necessários termos 33,3% de cada dosha para que nossa 

natureza seja boa – toda prakriti é boa quando equilibrada. 

 

 

VATA 
 

espaço + ar 

 
 

 

PITTA 

fogo + água 

 
 

 

KAPHA 

terra + água 

 
. 
 

VATA  +  

 

 

Características físicas 

 
O indivíduo do tipo Vata tem estrutura leve e flexível. O corpo é pequeno, os 

músculos são suaves, é pouco gorduroso com tendência a ser magro ou a estar 

abaixo do peso. Aparenta ser “tão alto” ou “tão baixo” frequentemente. Sua 

aparência física é pouco desenvolvida. Com peito “chapado”, demonstra pouca 

força e menos resistência do que os outros doshas. As veias costumam ser 

proeminentes. 

 
Sua pele tem tendência a ser seca e com rugas. A circulação é pobre e, como 

resultado, as mãos e pés são frios. Em função de o dosha ser frio, 
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seco, leve e móvel, o Vata tem falta de material isolante (tecido gorduroso abaixo 

da pele). Ele se sente desconfortável no clima frio, especialmente se está seco e 

ventando, e prefere a primavera e o verão. 

 

 
Outras características físicas de uma pessoa Vata incluem olhos pequenos e sem 

brilho, secura, cabelos finos (enrolados, ondulados), pele e unhas secas e ásperas, 

juntas rachadas, dentes irregulares, quebradiços ou protuberantes. 

 

 

Alimentação 

 
Tem apetite e digestão variáveis. Come depressa e em pouca quantidade, o que 

tende a desequilibrar e agravar o dosha. É atraído por alimentos adstringentes, 

como saladas e vegetais, mas o seu corpo precisa dos sabores doce, ácido e 

salgado. Alimentos crus agravam o Vata mais do que equilibram. Costuma sofrer 

de dificuldades com a digestão e problemas com a absorção de nutrientes. Tem 

tendência a produzir urina escassa e as fezes são duras, secas e em pouca 

quantidade. A constipação intestinal é uma das características mais comuns. 

 

 

Temperamento 

 
Como o vento, o Vata é puro movimento. A palavra Vata deriva de uma raiz que 

significa “mover” e isso dá uma importante pista sobre as características desse 

dosha. Como o princípio é o da mobilidade, Vata provê a força motora para todas 

as funções e processos mentais e físicos, regulando todas as atividades do corpo, 

do número de pensamentos que temos a quanto rápido e eficientemente o alimento 

se move no trato digestivo. 

 
As pessoas de Vata são imprevisíveis. Sua variabilidade – de tamanho, forma, 

disposição de ânimo e ação – é a característica que o distingue. A sua energia 

física e mental se manifesta aos arrancos. Os indivíduos desse tipo tendem a andar 

depressa, ter fome a qualquer hora, amar a excitação e a mudança, ir dormir numa 

hora diferente a cada noite, pular refeições e digerir bem a comida em um dia e 

mal no dia seguinte. 

 
Psicologicamente, o Vata é abençoado com uma mente rápida, flexível e criativa. 

Tem uma excelente imaginação e se sobressai pelas ideias inovadoras. Quando 

está em equilíbrio é alegre, jovial e feliz. Tende a falar muito e rapidamente. É 

facilmente excitado, alerta e reage com velocidade, mas não pensa demais antes 

de agir. Por isso, costuma dar respostas e ter reações impulsivas e equivocadas ou 

tomar decisões erradas com grande confiança. 

 

 

Uma de suas principais características é a disposição para mudanças ou para 

mudar as coisas de lugar e dificuldade para estabelecer relacionamentos. Ele, 

freqüentemente, muda a mobília, a casa, o emprego, a cidade, e se sente 

facilmente entediado, instável e desmotivado. Não gosta de ficar no mesmo lugar 

por mais de um ano! Sua fé também é variável. 

 
O Vata está sempre com pressa e caminha rápido. Devido ao atributo mobilidade, 

não gosta de ficar à toa e prefere o movimento, viagens, por exemplo. Não fazer 

nada é uma punição para ele, que é atraído por corridas, saltos, atividades 

vigorosas. No entanto, como tem pouca resistência pode 
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ficar facilmente cansado ou exausto. 

 

O Vata é um ser amável, se conseguir amar alguém sem medo e isolamento. Na 

verdade, o medo é um dos sintomas de desequilíbrio e um Vata costuma sentir 

medo da solidão, do escuro, de altura e de lugares fechados. Ansiedade, 

nervosismo e insegurança também são comuns. Ele é preocupado, pouco tolerante 

e pouco corajoso. 

 
Também é inclinado a muita atividade sexual, mas esse excesso pode provocar o 

seu desequilíbrio. Tem dificuldade em manter o sexo prolongado e os homens 

podem ter tendência à ejaculação precoce. Os indivíduos deste tipo dormem 

menos do que os outros doshas e têm tendência ao sono interrompido, à insônia, 

especialmente quando está desequilibrado. Porém, mesmo assim, acorda alerta e 

pronto para o dia. 

 
Com a sua mente clara e imaginação fértil, agarra-se facilmente às novas ideias. 

Mas com a mesma facilidade com que se empolga com as novidades pode 

esquecê-la. 

 
O Vata tende a fazer dinheiro rápido e gastá-lo por impulso. Não é um bom 

poupador nem planejador financeiro, o que pode resultar em problemas 

econômicos. 

 

Desequilíbrios 

 
Da maneira como o Vata funciona (é atrasado para viajar, sem rotina, com 

estímulos contínuos, com mudanças frequentes), pode facilmente desequilibrar o 

dosha e levá-lo a desordens como constipação, gases intestinais, fraqueza, artrites,  

pele, lábios, cabelos, calcanhares e mamilos ressecados ou rachados, desordens do 

sistema nervoso, tiques nervosos, confusão mental, palpitação e falta de ar, assim 

como tensão e rigidez muscular, dores na região lombar e ciática. Quando está em 

desequilíbrio, é difícil restabelecer sua harmonia. 

 

 

Vata em excesso provoca hiperatividade mental, impaciência. Quando o período 

menstrual se aproxima, a mulher tende a ter dor das costas, cólica ou dores 

abdominais, nas panturrilhas, insônia, ansiedade, medo e insegurança. 

 

 

Estímulos auditivos, drogas, açúcar, cafeína e álcool desequilibram o dosha, assim 

como a exposição a lugares e alimentos frios. O tipo Vata é facilmente agravado 

pelo mau uso dos sentidos. Música muito alta, iluminação inadequada e uso 

excessivo do computador são fatores que agravam seu estado. Apesar de ser 

naturalmente atraído por novas experiências, deve destinar algum tempo a 

atividades calmantes, criativas como pintura, costura, consciência corporal, etc. 

 

 

As estações frias, secas e com vento, como o outono, tendem a agravá-lo. O Vata 

precisa se agasalhar, comer alimentos quentes, nutritivos, levemente oleosos. 

Banhos quentes e com vapor, umidificadores e hidratantes em geral ajudam a 

manter o equilíbrio. Em geral, também sente alivio com saunas (úmidas e 

quentes). 

 
Para conquistar o equilíbrio, rotina é um santo remédio, o que é um dos 
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objetivos mais difíceis a serem alcançados por este dosha. Com o auxílio da 

regularidade, principalmente na alimentação e nos horários de dormir e acordar 

poderá diminuir desconfortos causados por excesso de Vata, como insônia e 

exaustão. A rotina deve ser mantida mesmo quando a energia estiver boa. O Vata 

está frequentemente correndo e estafado, incapaz de prestar atenção às tarefas 

corriqueiras, freneticamente fazendo várias coisas ao mesmo tempo ou falando 

excessivamente, pulando de assunto o tempo todo. Ao desacelerar e dar a si 

mesmo tempo, o Vata alcançará tudo o que precisa e se sentirá menos cansado. 

 
 

 

PITTA  +  

 
 

Características físicas 

 

É do tipo mediano em estatura e estrutura embora alguns indivíduos possam ser 

esbeltos com uma aparência delicada. Eles raramente ganham ou perdem muito 

peso. O seu desenvolvimento muscular é moderado e costumam ser mais fortes 

fisicamente do que os Vata. Os olhos são claros e podem ser acinzentados, verdes, 

castanho-acobreados e proeminentes. Esse indivíduo tende a ter uma pele corada, 

rosada, e pode ter cabelos vermelhos, com tendência a serem sedosos. O Pitta 

pode tornar-se precocemente grisalho ou calvo, podendo ter uma grande e bonita 

cabeça completamente careca! 

 

 

Sinais e sardas são comuns na pele Pitta, que tende a ser oleosa, morna e menos 

enrugada do que a pele de um Vata. Os dentes são pontudos, levemente 

amarelados e as gengivas tendem a sangrar. 

 
A temperatura normal do Pitta é ligeiramente alta e os pés e mãos costumam ser 

quentes e suados. O Pitta se sente confortável numa temperatura em que o Vata e 

o Kapha já estão com frio. O Pitta transpira mesmo quando a temperatura não está 

muito elevada. Já um Vata não transpira mesmo no calor extremo. Sua 

transpiração costuma ter odor forte de enxofre e ácido, principalmente nos pés, 

onde pode ter mau cheiro. 

 

Alimentação 

 
O Pitta tem forte apetite, metabolismo e digestão. Consome grandes quantidades 

de comida e bebida e produz grande quantidade de fezes e urina, que tendem a ser 

amareladas e suaves. Quando está em desequilíbrio, deseja pratos quentes e 

picantes, que não são adequados para seu biotipo. Os sabores indicados são o 

suavemente doce, amargo e adstringente. Quando sente fome, precisa comer logo, 

caso contrário, pode ficar irritado e hipoglicêmico. 

 

 

Temperamento 

 

A palavra Pitta deriva da expressão em sânscrito Tapa, que significa austero, 

inflamado. O Pitta tem pouca tolerância à temperatura quente, luz do sol ou 

trabalho físico pesado. Embora o Pitta seja “quente” o apetite sexual não 
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é muito forte e pode usar o sexo para liberar sua raiva. 

 

O Pitta é inteligente, alerta, aguçado, ácido e tem grande poder de compreensão e 

concentração. O intelecto é penetrante e a memória é afiada, lógica, investigativa 

e argumentativa. É voraz por conhecimento e tem grande capacidade de liderança 

e organização. Tem forte habilidade administrativa e gosta de estar em posição de 

liderança. É bom planejador, ambicioso e disciplinado. Agressivo por natureza, 

facilmente toma frente das situações. Também tem tendência para a política, pois 

tem forte carisma e as outras pessoas são atraídas por ele. 

 

 

A intensidade é a principal característica do tipo Pitta que tende a ser ambicioso, 

franco, ousado e com tendência a ser argumentador ou ciumento. Perfeccionista 

apega-se aos detalhes do processo, perdendo o foco ou a sensibilidade de perceber 

os resultados positivos. O Pitta pode achar que a sua missão é “salvar o mundo”. 

Gosta de mergulhar profundamente nos problemas e descobrir soluções. Sua 

cabeça está sempre trabalhando e a busca por soluções de problemas e enigmas de 

qualquer tipo são um atrativo. Também tende a ser bom orador. 

 

 

O Pitta é noturno, ficando alerta em torno da meia-noite e gosta de ler ou estudar 

até tarde. É atraído por profissões nobres como medicina, engenharia, direito e 

por situações de competição física e mental. Por isso, deve evitar atividades de 

competição one-to-one. 

 
É organizado e, normalmente, programa a rotina dos que estão à sua volta. O 

quarto de um Pitta está sempre limpo e arrumado, as roupas são arrumadas em 

seus devidos lugares, os sapatos estão em ordem e os livros são organizados de 

acordo com a espessura ou outro sistema definido. 

 
Tem a tendência a ser preciso em seus planos, o que o ajuda a alcançar os 

objetivos. Deve evitar ser tão rígido e investir tempo em fazer coisas sem um 

objetivo específico somente pelo prazer de fazê-las. Caminhadas relaxantes são 

indicadas e deve evitar esportes de competição. Ficar exposto à luz da lua é um 

excelente suavizante para o tipo Pitta. 

 
O Pitta é de alguma forma sábio e brilhante, mas também pode se tornar 

controlador e dominador, com tendência a comparação, agressividade, 

julgamento, meticulosidade e perfeccionismo. Tudo tem que ser feito na hora 

certa e corretamente! Nunca abre mão dos seus princípios e, às vezes, tende ao 

fanatismo e à crítica, especialmente quando o dosha está agravado. Se não houver 

outro alguém pra criticar, o Pitta criticará e julgará a si mesmo. 

 

 

Mas o lado combativo de Pitta não precisa se expressar de uma forma 

extravagante ou grosseira. Quando equilibradas, as pessoas Pitta são calorosas, 

carinhosas e satisfeitas. É extremamente Pitta ter um andar determinado, sentir-se 

extremamente faminto se a refeição atrasar meia hora, acordar à noite sentindo 

sede, viver em função do relógio e se ressentir de desperdiçar o tempo. 

 

 

O tempo de vida do Pitta é moderadamente longo. Esse indivíduo gasta muita 

energia vital com excesso de atividade mental, perfeccionismo, agressividade e a 

busca incessante pelo sucesso. Ele tem profundo medo 
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por fracassar, não aceita as palavras não e fracasso e pode se tornar altamente 

estressado. É o tipo workaholic. 

 

 
O Pitta se empenha para ter sucesso material e prosperidade. No entanto, gasta 

mais do que acumula. Gosta de viver em casas luxuosas e dirigir carros chiques, 

de usar bons perfumes, jóias, pedras, e outros itens para exibir os seus bens. 

 

 

Desequilíbrios 

 

O dosha Pitta governa a digestão e o metabolismo e é responsável por todas as 

transformações bioquímicas que ocorrem no corpo. Também está estreitamente 

envolvido com a produção de hormônios e enzimas. O Pitta no corpo é comparado 

ao princípio do fogo na natureza – ele queima, transforma e digere. 

 

 

Um número grande de fatores pode agravar Pitta. Um é simplesmente comer 

alimentos muito apimentados, incluindo pimenta preta, caiena e curry. Também 

não são indicadas as frutas e o vinho ácidos, iogurtes e o fumo. Comer frituras e 

alimentos gordurosos como, por exemplo, manteiga de amendoim pode gerar 

náusea e dor de cabeça. Trabalhar próximo ao fogo ou sob o sol também agrava o 

dosha. 

 
As doenças de Pitta costumam estar relacionadas aos princípios do fogo e calor 

como febre, inflamações, indigestão ácida, fome excessiva, icterícia, transpiração 

profusa, erupções cutâneas, sensações de queimação, úlceras, queimação nos 

olhos, colites e inflamações na garganta. Todas são desordens do tipo inflamação 

e causadas pelo excesso de Pitta, que também é suscetível a queimaduras de sol. 

 

 

O verão é o período mais difícil para os pittas. O calor úmido pode facilmente 

causar desequilíbrio. O calor corporal aumenta e tornando-o mais suscetível às 

doenças e desequilíbrios. Também pode se sentir irritado, agitado e raivoso. A 

mente aguçada pode se tornar hipercrítica e julgadora. O ciúme, a inveja e a 

cobiça podem ser despertados. O Pitta precisa ficar frio! 

 
O sono do Pitta é de média duração, porém ininterrupto e profundo. Levantar 

durante a noite para urinar e sentindo sede são sinais de desequilíbrio. O Pitta é 

ávido por conhecimento e gosta de ler antes de dormir. 

 
A mulher Pitta tende a menstruar cedo, possivelmente antes dos 10 anos. Os 

sintomas de TPM incluem inchaço nas mamas e sensação de queimação ao urinar. 

 

 
O dosha tende a levar a energia vital para a mente. Portanto, o excesso de uso da 

mente pode ser prejudicial e agravante. 
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KAPHA  +  

 
 

Características físicas 

 

O dosha Kapha é responsável pela estrutura do corpo. O Ayurveda diz que Kapha 

está relacionado com os princípios da terra e da água na natureza. É tipicamente 

pesado, estável, firme, frio, oleoso, lento, inerte e macio e as pessoas do tipo 

Kapha se caracterizam por essas qualidades materiais. 

 
O indivíduo do tipo Kapha é abençoado com um corpo forte, saudável e bem 

desenvolvido. O tronco é largo e expandido, os músculos são fortes e largos e os 

ossos pesados. Com essa forte constituição, formada predominantemente por 

elementos da terra e água, o Kapha tende a ganhar peso e ter dificuldade para 

perdê-lo, podendo ter sobrepeso e ser bochechudo. O Kapha geralmente tem a 

digestão e o metabolismo lentos. 

 

 

O Kapha tem muita energia vital, resistência e normalmente é saudável e forte. A 

pele é macia, lisa, lustrosa e espessa, com tendência oleosa. Os olhos são negros 

ou escuros, grandes e atraentes, com longas e grossas sobrancelhas e cílios. O 

branco dos olhos é completamente branco. Os dentes são brancos, largos e fortes. 

O cabelo tende a ser escuro, macio, lustroso, cacheado e abundante. Normalmente 

tem muito pelo no corpo. 

 

Alimentação 

 

O apetite do Kapha é regular e constante e a digestão é lenta. Ele pode pular 

refeições ou trabalhar sem se alimentar, quando seria muito difícil para um Pitta 

se concentrar ou dedicar sem comer. 

 
Geralmente é atraído por alimentos doces, salgados e oleosos como chocolate e 

biscoitos, que contribuem para a retenção de água e aumento no peso corporal. Os 

sabores ideais pra sua dieta são o amargo, adstringente e picante. 

 

 

Temperamento 

 
A característica básica do tipo Kapha é “relaxado”. O dosha gera estabilidade e 

regularidade. Ele fornece a força e a resistência física que definem a estrutura 

robusta das pessoas desse tipo. Elas são consideradas afortunadas no Ayurveda 

porque, por via de regra, gozam de excelente saúde e expressam uma visão do 

mundo serena, feliz e tranquila. É extremamente Kapha ruminar as coisas durante 

um longo tempo antes de tomar uma decisão, dormir profundamente e levantar 

devagar, buscar conforto emocional na comida, mostrar-se feliz com o status quo 

e tranquilizar os outros para preservá-lo. 

 

 

O Kapha é lento, estável e constante em todos os aspectos. Esse indivíduo anda e 

fala devagar e o seu discurso pode se tornar monótono. Também come devagar e 

demora a decidir-se e agir. Ele se move lenta e graciosamente. Em função do 

peso, sente-se geralmente lento pela manhã e pode sentir dificuldade para acordar 

sem um copo de café ou chá. Este 
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indivíduo não é um ser matinal, preferindo o meio-dia. Pode ter vontade de um 

“cochilo” à tarde, após o almoço, pois se sente letárgico após uma refeição 

completa. Infelizmente, dormir durante o dia agrava o dosha e não é 

recomendável. O Kapha pode ser lento pra compreender, mas, uma vez que 

entende, o conhecimento estará permanentemente retido na sua memória, que é 

forte e de longa duração. 

 
Apesar da sua boa constituição e resistência, evita praticar atividade física. Os 

exercícios vigorosos seriam bons, mas ele prefere sentar, comer e não fazer nada. 

Em vez de correr, gosta de caminhar lentamente. A natação não é um bom esporte 

para este tipo, pois o seu corpo absorve muita água. Quando pratica exercício, 

logo sente fome e procura comer após a prática. Depois de malhar, ele corre para 

um restaurante ou lanchonete. 

 
O Kapha é abençoado com uma grande disposição para o amor. Sua natureza é 

paciente, pacífica, tolerante, carinhosa, compassiva. Sabe perdoar e adora abraçar 

as pessoas. A fé espiritual é profunda e duradoura e a mente é calma e estável. 

 

 

 

Um dos atributos predominantes de Kapha são a suavidade, que se manifesta por 

meio de uma pele e cabelos macios, um discurso pacífico e tranquilo, uma 

natureza suave, gentil e amável. Um Pitta parece ser penetrante e afiado, o Vata 

parece ser disperso, mas um Kapha parece ser calmo, estável e “pé no chão”. Ele 

ou ela está aqui e agora! 

 
O Kapha é clemente e sabe perdoar. Uma vez que você ferir seus sentimentos ele 

o perdoará, mas nunca esquecerá. Ele lhe dirá: uma vez, em 20 de janeiro de 19xx, 

às três horas da tarde, nós estávamos tomando café e você me disse algo que me 

magoou, mas eu o perdoo. 

 
A tendência para a estabilidade e ser “pé no chão” o ajuda a poupar dinheiro. As 

suas extravagâncias são de pouca importância, gasta com alimentos como queijos, 

doces e tortas. 

 
O apetite sexual do Kapha é constante, gosta de praticar sexo por horas, sem 

dispersar a energia, conseguindo reter o orgasmo ou a ejaculação por longos 

períodos. Pode ser difícil atrair a vontade do Kapha para o sexo, mas, uma vez 

atraído, ele estará pronto para um longo “jogo”. 

 

Desequilíbrios 

 
O dosha é agravado por alimentos da mesma natureza Kapha como frutas doces, 

melões, doces, biscoitos, iogurtes e outros produtos triviais. Comida fria ou 

congelada, água gelada, dormir durante o dia, e ficar sem fazer nada também 

agravam Kapha. O trabalho sedentário, especialmente quando o indivíduo passa 

longo período sentado à mesa de trabalho, acumulam Kapha no organismo. O 

excesso de Kapha e a digestão e metabolismo lentos podem gerar sobrepeso para 

o indivíduo. 

 
Em função do metabolismo baixo, o Kapha, que se mantém estável, aproveita vida 

longa, mais do que os outros doshas, que tendem a queimar a energia mais 

rapidamente. Quando o Kapha está em desequilíbrio e agravado, o indivíduo pode 

ser tornar obeso, uma das principais causas de diabetes, hipertensão e doenças do 

coração. Com essas doenças, nenhum 

 

9 



 

dosha consegue ter vida longa. 

 

Sua evacuação é lenta e as fezes tendem a ser pálidas e leves. A transpiração é 

moderada, maior do que a do Vata e menor do que a do Pitta. O sono é profundo e 

prolongado. 

 
O pior período do ano para o Kapha é o inverno e o início da primavera, quando a 

umidade está alta e a temperatura é baixa. O Kapha se acumula no organismo 

causando desequilíbrios de ordem emocional, mental e física. Os problemas 

físicos são relacionados com os atributos da água como resfriados, gripes, 

sinusites e outras desordens envolvendo muco como, por exemplo, a bronquite. A 

preguiça, excesso de peso, diabetes, retenção de água, sinusites e dores de cabeça 

também são comuns. 

 
Emocionalmente, quando o Kapha está desequilibrado, sofre de avareza, apego, 

inveja, possessividade, luxúria, preguiça, levando a depressão Kapha (inércia). 

Curiosamente, o Kapha pode ser agravado na lua cheia porque há a tendência para 

a retenção de água neste período. 

 
A mulher Kapha pode sofrer de TPM, ficando muito sensível emocionalmente e 

apresentando retenção de água, aumento de secreção vaginal (tipo corrimento 

esbranquiçado) e excesso de urina. Pode se sentir apegada, gananciosa e avarenta, 

letárgica e sentirá mais sono do que o habitual. 

 
O Kapha costuma ter uma rotina e não gostar de alterá-la. É indicado revisar essa 

rotina e fazer pequenas mudanças pra não ficar tão preso aos mesmos hábitos, na 

inércia. 
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NUTRIÇÃO AYURVÉDICA 

 

 
Os melhores sabores para Kapha, Pitta e Vata 
 

 

Kapha 
 

Deve preferir os sabores picante, 

amargo e adstringente. 

 

Pitta 
 

Deve preferir os sabores doce, 

amargo e adstringente. 

 

Vata 
 

Deve preferir os sabores doce, 

ácido e salgado. 

 

 

Importante: uma alimentação equilibrada deve conter os seis sabores da natureza: 

doce, ácido, salgado, picante, adstringente, amargo. Todos são necessários ao 

organismo para nos sentirmos satisfeitos e para que os nutrientes necessários 

estejam integralmente presentes em cada refeição. Mas devemos priorizar os 

alimentos que pacificam o dosha individual. 
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SABORES 

 

 

Doce 
 

Terra + Água 

 

Ácido 
 

Terra + Fogo 

 

Salgado 
 

Água + Fogo 

 

Picante 
 

Ar + Fogo 

 

Amargo 
 

Ar + Éter 

 

Adstringente 
 

Ar  + Terra 

 

Decifrando os Sabores 

 
 
 

 

Doce 

Proteínas, gorduras, açúcares, carboidrato, amido  
Ex. carnes, batatas, mandioca, etc.; 

 

Ácido  
Ácidos orgânicos (Vitamina C), alguns queijos, 

iogurte, coalhada, frutas ácidas  
Ex. laranja, lima, limão, etc.; 

 

Salgado 

Sais   
Ex. bicarbonato de sódio, sal 

 

Picante  
Óleos essenciais, fenóis, compostos voláteis. Ex. 

pimenta, gengibre, cravo 
 

Amargo  
Glicosídeos, alcalóides, são encontrados principalmente nas 

folhas verdes bem escuras e amargas  
Ex. escarola, agrião, rúcula, etc.; 

 

Adstringente  
Taninos, que estão presentes nas bananas, 

romã, vinhos, casca da uva 
 

(são aquelas substâncias que secam a boca). 
 
 
 

 

RELAÇÃO ENTRE OS ALIMENTOS 

E OS ELEMENTOS 

 
ELEMENTO TERRA: 
 
Alimentos com as mesmas propriedades: trigo, arroz, carne, raízes, feijões, 

semente de gergelim, girassol, e abóbora, castanhas e nozes, óleos. 

 
ELEMENTO ÁGUA: 
 
Alimentos com as mesmas propriedades: leite, laticínios, sucos, água de coco, 

suco de pepino, pepino. 

 
ELEMENTO FOGO: 
 
Alimentos com as mesmas propriedades: temperos, pimentas, frutas cítricas, 

álcool, tabaco. 

 
ELEMENTO AR: 
 
Alimentos com as mesmas propriedades: vegetais verdes, frutas secas, brócolis, 

repolho, brotos, berinjela, feijão preto. 

 
ELEMENTO ÉTER: 
 
Alimentos com as mesmas propriedades: álcool, tabaco. 
 
. 
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Quem tem agni forte pode comer veneno e metabolizá-lo em néctar. Quem tem 

agni fraco pode comer néctar e metabolizá-lo em veneno. Já está potência do agni 

não é questão de sorte e sim resultado das escolhas que fazemos no dia-a-dia. 

 

 
O agni ou fogo digestivo além de ser nosso poder de digerir os alimentos também 

é responsável por metabolizar todas às informações que captamos do Universo por 

meio dos sentidos. Durante o dia o ritmo desse fogo sobe e desce, fazendo-nos ter 

pouca fome de manhã, muita fome na hora do almoço e fome moderada à noite, 

quando estamos em equilíbrio. Entre esses horários é como se o agni “se fechasse” 

dentro de si mesmo para digerir a comida que ingerimos. Quando nossa digestão 

estiver completa, ele “se abre” novamente para receber mais alimento. À noite, 

como o sol, agni se põe – e nada pesado que seja ingerido será metabolizado de 

forma apropriada. 

 

 

O alimento passa a ser parte do nosso organismo através da digestão. Ex.: a 

proteína é transformada em estrutura, pois vai formar os tecidos do nosso 

organismo. 

 
 

 

AGNI- o fogo digestivo 

 
Agni significa queimar, transformar, perceber. Agni possui os atributos do fogo. O 

fogo digestivo é: quente, seco, leve, perfumado, sutil, móvel e penetrante. Na 

biologia moderna, o Agni é conjunto de ácidos e enzimas digestivas, que têm sua 

atividade máxima no duodeno, sendo composto por suco gástrico, suco duodenal, 

suco pancreático e bile (com seus ácidos biliares). Quando o agni está em 

quantidade e qualidade suficientes, não há formação de toxinas no corpo, a mente 

e os sentidos são claros e precisos e possuímos energia suficiente para mudar a 

nossa vida numa direção positiva. 

Quando o Agni está desequilibrado pode ocorrer embotamento, sensação de peso, 

estagnação e emoções e percepções são confusas. 

Os quatro estados do agni são: 

 1. Elevado- Tikshna- mais comum em Pitta 

 2. Fraco- Manda- mais comum em Kapha  

 3. Variável ou irregular- Vishama- mais comum em Vata 

 Equilibrado- Sama- ideal para todos e principal fator para a saúde 

 

O Agni pode variar de acordo com as emoções, estilo de vida, alimentação ou 

ambiente. Ele é otimizado quando os doshas e as emoções estão num estado de 

equilíbrio. 
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AMA – TOXINA 
 

É produzida pela indigestão, ou 

má digestão de alimentos, 

emoções e pensamentos. 
 

Se o Agni não estiver funcionando corretamente, a massa de alimentos não será 

digerida corretamente, fermenta e putrefaz nos longos 7 metros de intestino 

delgado e 1,5 metro de intestino grosso. Essa massa de produtos em fermentação e 

putrefação é altamente agressiva para nossos tecidos e pode se acumular, estagnar, 

fermentar e causar doenças. Essa massa tóxica mal digerida é chamada “Ama” 

(em Sânscrito Am=danificar ou enfraquecer). Ama no sistema digestivo é o início 

do processo do adoecer em todas as doenças. Os radicais livres, muco digestivo, 

excesso de colesterol, de ácido úrico e tantas outras substâncias tóxicas é a 

expressão bioquímica deste processo. Os atributos de ama são: frio, úmido, 

oleoso, denso, pesado, pegajoso, fétido, estagnado. 

 

O baixo Agni e acúmulo de Ama causam enfraquecimento do sistema 

imunológico  Nenhuma doença pode nos afetar se tivermos Agni adequado. 

 

 

COMO MANTER O AGNI ELEVADO: 

 
1) Evitar: 
 
• Comer entre as refeições estando sem fome.  
 
• Mascar chicletes ou chupar balas (falsa estimulação); 
 
• Estimulantes fortes, como café, álcool ou comidas muito salgadas; 
 
• Pular refeições. Somente quem é Kapha pode, eventualmente, deixar de fazer 

uma refeição. Pitta precisa em média de três refeições ao dia e Vata, quatro. 

 
2) Colocar na dieta gengibre. 

 

GENGIBRE: A mais importante erva para ajudar o organismo a agüentar os 

deslizes que todos cometemos como: comer congelados, alimentos com 

agrotóxicos, frituras e outras bobagens, é o gengibre. Ele tem Rasa (sabor) picante 

que estimula o metabolismo, facilita a digestão, limpa o organismo, digere Ama 

(toxina) e evita congestão. 

 
Como usar o gengibre: 
 
• Em pó ou ralado: colocar em vegetais, pães, bolos e biscoitos; 
 
• Ralado: salpicado em qualquer prato; 
 
• Natural: mastigar um pedaço; 
 
• Chá de gengibre: tomar o dia todo, desde que a pessoa não tenha úlcera ou 

outros problemas gástricos – nesse caso tomar apenas água morna, 
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que mantém o Agni e digere Ama (toxina), pois a toxina é fria e pegajosa, e a 

água morna desprega a toxina dos tecidos e esta é eliminada pela urina. É normal 

uma pessoa começar a tomar água morna durante o dia e perceber que está 

urinando mais do que a quantidade de água ingerida. Isto é um ótimo sinal, pois 

fica evidente que as toxinas estão se tornando líquidas e sendo eliminadas através 

da urina. 

 

PRINCIPIOS DA 

ALIMENTAÇÃO AYURVÉDICA 

 

 
O alimento é fonte de prana (energia vital) e energia. Dá estímulo à vida através 

do sabor; fornece substrato para a recomposição e substituição dos tecidos 

corpóreos. 

 
O hábito da alimentação envolve um ritual ético e sagrado, de sacrifício de outra 

vida ao elemento fogo (oferecemos ao nosso fogo interno = Agni) para saciar a 

nossa necessidade interna, que é contínua. 

 
Uma das principais causas da doença é a conduta imprópria na alimentação 

(Mithyahara vihara). Devemos nos alimentar daquilo que necessitamos para 

prover a vida. O que estiver fora disso é Mithyahara vihara e leva a um estado de 

sofrimento. 

 
O alimento é aquilo que nutre o corpo, a mente e o espírito, e também altera a 

nossa disposição mental. Quando o alimento é puro (Sattwico), nossa mente 

torna-se pura (sattwica). 

 
Como os alimentos são fonte de energia vital, devemos considerar que: 
 
• O alimento integral é melhor do que o alimento refinado; 
 
• O alimento fresco é melhor que o industrializado; 
 
• O alimento preparado em até 6hs antes da refeição é melhor que o requentado; 

 

• O alimento aquecido em fogo brando ou banho-maria é melhor que o aquecido 

em forno microondas; 
 
• O alimento não deve ser excessivamente cozido para que não perca seu prana 

(energia vital); 

 

• Panelas de metais que podem ionizar ou oxidar durante seu preparo, são contra-

indicados; 
 
• Panelas de ferro devem ser usadas somente quando há uma necessidade de Ferro 

para o organismo; 
 
• As panelas de Inox, vidro e ágata são as mais recomendadas. 
 
• O alimento preferencialmente deve ser cozido, para ajudar o organismo na 

digestão. Pitta pode comer alimentos crus; 
 
• Devem ser usadas especiarias no preparo dos alimentos, elas dão sabor e dão 

complemento às propriedades que eventualmente o alimento não tenha. 

 

• A preparação do alimento também envolve manipulação de energia. Há uma 

troca de energia entre quem prepara e o alimento. O alimento deve ser preparado 

por alguém que nos queira bem. A pessoa que cozinha deve sempre o fazer com 

carinho, para que o alimento seja de boa qualidade 
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energética. 
 
• Os alimentos devem ser escolhidos segundo o dosha, para evitar agravação. 

 
 

 

RITUAL DA ALIMENTAÇÃO 

 

 
Não é só o que comemos e bebemos que tem o poder de gerar saúde, a maneira 

como fazemos também conta e muito, portanto é preciso degustar o alimento 

devagar, mastigando muito bem, pois primeira fase da digestão se inicia na boca 

com a mastigação. O segredo está em ouvir o nosso corpo, estar sempre no 

momento presente, reconhecer nossos sentimentos. 

 

 
Para isso podemos nos utilizar alguns hábitos que fazem toda a diferença: 

 

• Não se alimente quando não estiver sentindo fome. O apetite é nosso maior 

amigo para determinar a hora certa de comer, ele nos mostra que o corpo está 

preparado para receber o alimento. Para isso devemos distinguir fome de verdade 

de fome emocional. Todo alimento ingerido sem fome não será bem metabolizado 

pelo organismo e se tornará Ama dentro do organismo; 

 

 

• Encha: ½ do estômago com alimento sólido; ¼ com líquido de preferência água 

em temperatura ambiente ou morna; e deixe ¼ do estômago vazio. 

 

• Se observar ama (toxina) na língua, faça jejum, pule uma refeição ou coma 

somente quando estiver realmente com fome; 

 

• Não coma quando estiver com raiva, chateado, irritado, deprimido ou 

excessivamente ansioso e evite brigas e discussões durantes às refeições, pois, 

quando comemos no meio do caos, metabolizamos essa energia também; 

 

 

• Não coma logo após o exercício físico. Espere pelo menos 30 minutos; 

 

• Quando estiver comendo, nenhuma outra atividade ou pensamento deve distrair 

sua atenção, devemos nos manter concentrados no ato de comer. O ideal é comer 

em silêncio. Nada de TV ou leitura durante as refeições; 

 

• Antes de comer esteja limpo, lave as mãos, rosto e enxágüe a boca; 

 

• O ambiente deve ser limpo, calmo, apropriadamente ventilado; 

 

• Comer sempre sozinho ou em boa companhia, com pessoas que você conhece e 

confia; 

 

• Tomar um chá de ervas digestivas (erva-doce) com gengibre, 30 minutos antes 

das refeições, ou comer fatias de gengibres crus, com uma pitada de sal e uma 

gota de limão. Aumenta o agni, purifica a língua e a boca e estimula a digestão; 

 

 

• Tomar água ou suco gelado durante as refeições diminui o agni (fogo digestivo 

ou capacidade digestiva) e minimiza o poder de nossas papilas 
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gustativas. Com isso sentimos menos gosto e comemos mais e errado; 

 

• Comer devagar e não exagerar na quantidade são dois pontos importantes para 

ter uma boa digestão. Só devemos encher o garfo novamente quando tivermos 

acabado de mastigar e engolir a garfada anterior; 
 
• Mastigar muito bem os alimentos até se tornarem pastosos, pois nosso estômago 

não tem dentes; 

 

• Durante a refeição a narina direita deve estar livre, desobstruída (lado direito 

circula o fogo); 
 
• Antes de comer sempre agradeça, tenha um sentimento de gratidão à natureza 

pelo presente do alimento que ela nos oferece; 

 

• Se possível, após as refeições comer sementes de erva-doce, pois ajuda na 

digestão. 
 

 

BOAS COMBINAÇÕES ALIMENTARES 

 
 
• Tomar um chá digestivo antes das refeições. Chá de gengibre, camomila, erva-

doce, etc. 
 
• Comer abacaxi ou mamão antes das refeições ajuda na digestão. 
 
• Leite vegetal com tâmara 
 
• Alimentos com as mesmas propriedades, ex: leve com leve, pesado com pesado. 

• Lassi (iogurte batido e diluído com adição de especiarias) pode ser combinado 

com qualquer tipo de comida desde que em quantidade adequada e devidamente 

preparado. 
 
• Alimentos da estação, frescos e orgânicos. 
 
• Arroz com mais de 6 meses. 
 
• Sal de rocha ou sal marinho. 
 
• Cereais integrais 
 
• Água pura, corrente, de cachoeira, de rio limpo. Água mineral. 
 
• Mel. 
 
• Ghee (manteiga clarificada). 
 
• Àqueles que comem carne: preferir carne de aves (peru, frango). 
 
• Boa fonte de proteína para quem é vegetariano: sementes, leguminosas, vegetais 

e cereais integrais. 
 
• Cevada. 
 
• Feijão mung (moyashi). 
 
• Uvas, romã, acerola, lichias, frutas cítricas. 
 
• Brotos para estimular a imunidade. 
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ALIMENTOS A SEREM REDUZIDOS 

OU ABANDONADOS 

 

• Alimentos artificiais, processados e junk food (baixo valor nutritivo); 
 
• Enlatados ou em conserva, exceto frutas e tomates conservados naturalmente; 

• Óleos de baixa qualidade, gorduras hidrogenadas; 
 
• Alimentos fritos; 
 
• Açúcar branco e farinha branca; 
 
• Adoçantes e condimentos artificiais; 
 
• Alimentos excessivamente cozidos, velhos, envelhecidos ou recozidos; 
 
• Álcool, tabaco ou outros estimulantes; 
 
• Bebidas artificiais; 

 

 

INCOMPATIBILIDADES 

 
O Ayurveda recomenda, ainda, observar as incompatibilidades dos alimentos, ou 

seja, o fato de que quando ingerimos alguns alimentos na mesma refeição, ainda 

que cada um, isoladamente, seja saudável e adequado para nosso dosha, a 

associação deles promove a formação de toxinas e outros efeitos negativos sendo, 

portanto, necessário, deixarmos um intervalo de pelo menos 3 horas entre a 

ingestão de um e de outro alimento. 

 
 

 
Alimento Ingerido Evitar 

 

 Bananas, peixe, carne, melões, coalhada, frutas 
 

Leite ácidas, kitchari, pães contendo fermento, 
 

 cerejas. 
 

Melões Grãos, amidos, frituras, queijos 
 

Amidos (massas e Ovos, leite, bananas, tâmaras, caquis, melões e 
 

cereais) Melancias 
 

Mel Ghee (em igual proporção) ou aquecido 
 

Rabanetes Leite, bananas, uva passa 
 

Batatas, Tomates,  
 

beringelas e Iorgute, leite, melões, pepino 
 

pimentões  
 

Iorgute 
Leite, frutas ácidas, melões, bebidas quentes 

 

carne, peixe, mangas, amido, queijo  

 
 

Ovos 
Leite, carne, iorgute, melões, queijos, peixe, 

 

Bananas  

 
 

Mangas Iorgute, queijo, pepinos 
 

Milho Tâmaras, uvas passa, bananas 
 

Limão Iorgute, leite, tomates, pepinos 
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ANTÍDOTODOS DOS ALIMENTOS 

 
Devem ser usados na preparação ou durante a ingestão desses alimentos. 
 

 
ALIMENTOS EFEITOS NEGATIVOS ANTÍDOTOS 

Queijo Aumenta o muco e causa Pimenta do reino, chilli, 
 congestão, agrava P e K malagueta 

Ovo Aumenta P, crus aumenta K Salsa, cilantro, açafrão, 
  cebolas 

Sorvete Aumenta o muco e causa Cravo e cardamomo 
 congestão  

Coalhada Aumenta o muco e causa Coentro e cardamomo 
 congestão  

Iogurte Aumenta o muco e causa Cominho e gengibre 
 congestão  

Peixe Aumenta P Coco, limão e lima 

Carne vermelha Pesada p/ digestão Malagueta, chilli, cravo 

Aveia Aumenta K e gordura Açafrão, mostarda, cominho 

Arroz Aumenta K e gordura Cravo, pimenta em grão 

Trigo Provocam gases e distensão Alho, pimenta do reino, 
  malagueta, chilli, gengibre, sal 

Batata Produz gases Ghee com pimenta em grão 

Tomate Aumenta K Lima, cominho 

Abacate Aumenta K Açafrão, limão, alho, pimenta 
  do reino 

Banana Aumenta P e K Cardamomo 

Frutas secas Agravam V Embeber em água 

Manga Diarréia Ghee com cardamomo 

Melão Retenção de água Coco grelhado com coentro 

Melancia Retenção de água Sal com chilli 

Nozes Produzem gases e aumentam P Embebidas de véspera e 
  cozidas em óleo de gergelim 
  e chilli 

Manteiga de Pesado; c/ propriedade Gengibre, cominho em pó 
 aderente, aumenta P, causa  

amendoim dor de cabeça torrado 

Sementes Podem agravar P Embebidas e cozidas 

Álcool Estimulante e depressivo Mastigar ¼ colher chá 
  sementes de cominho ou 1-2 
  sementes de cardamomo 

Chá preto Estimulante e depressivo Gengibre 

Cafeína Estimulante e depressivo Noz moscada em pó com 
  cardamomo 

Repolho Produz gases Preparo com óleo de girassol, 
  açafrão 

Alho Aumenta P Coco grelhado e limão 

Alface Produz gases Óleo de oliva com limão 

Chocolate Estinulante Cardamomo, cominho 

Doces Aumentam muco e causa Gengibre em pó 
 congestão  

Tabaco Estimulante e aumenta P Gotu kola, cálamo 
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INCOMPATIBILIDADE DE DIETA: 

 
• De acordo com horário: Alimentos pesados não devem ser consumidos à noite. 

Exemplo: carne. 

 

• De acordo com agni (capacidade digestiva): Não comer alimentos difíceis de 

serem digeridos quando estiver com baixo agni (sem fome, sensação de peso, 

fadiga, náusea, excesso de muco). Também não comer alimentos ou temperos 

picantes, que aumentam agni quando estiver com agni alto (queimação, gastrite, 

diarréia, ulcera). 

 

• Quantidade: a) proporções iguais de ghee e mel = veneno; b) comer demais ou 

de menos. 

 

• Satmya: Cultura. Devemos respeitar nossa cultura e não mudar totalmente nossa 

alimentação de uma hora para outra. Exemplo arroz e feijão fazem bem ao 

brasileiro, pois faz parte da nossa cultura. 

 

• Incompatibilidade de acordo com o dosha: Exemplo: Vata não deve comer 

comida muito fria e/ou seca. 

 

• Estágio do cozimento: Exemplo: arroz queimado em baixo, bom no meio e cru 

em cima, não é um alimento bem preparado. 

 
 

 

CONCEITO AYURVÉDICO 

DE ÁGUA 

 
 

 

Água X Alimentação: 

 
• Para ganhar peso – devemos consumir alguns goles de água durante a refeição e 

um copo após a refeição. 

 

• Para perder peso – devemos tomar um copo de água morna antes da refeição, 

porque aumenta a capacidade digestiva e dá sensação de saciedade, se sentir 

necessidade tome goles pequenos de água morna durante a refeição. 

 
A água é o veículo que ajuda na deglutição e ingestão dos alimentos, portanto 

mesmo quem quer perder peso, deve beber goles de água morna durante a refeição 

se sentir necessidade. 

 

 

Quanto de água devemos beber por dia? 

 

• Depende da constituição: Kapha deve tomar uma quantidade menor de água; 

Pitta – médio; Vata – deve tomar uma quantidade maior de água. 
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• Sensação de sede: devemos respeitar nossa sensação de sede, assim 

 

 
 

 como devemos respeitar a sensação de fome para se alimentar. Exemplo: 
 

 trabalhador braçal, que faz muito esforço físico, vai sentir mais sede e deve 
 

 tomar mais água do que uma pessoa que trabalha o dia todo sentado em 
 

 um escritório. 
 

 • Estação do ano: no verão sentimos mais sede do que no inverno e, 
 

 portanto devemos aumentar o consumo de água no verão ou em dias 
 

 quentes e diminuir no inverno ou em dias mais frios. 
 

 

 

Temperatura ideal: 

 
• Depende da constituição: Pitta deve tomar água em temperatura ambiente ou 

fresca, principalmente no verão. Já Kapha e Vata devem tomar água morna ou em 

temperatura ambiente nos dias muito quentes. 

 
Regras gerais: 

 
• Nunca devemos tomar água de uma vez só, e sim em pequenos goles e com 

mais freqüência. 
 

• A água morna ou quente ajuda a perder peso e eliminar toxinas porque aumenta 

o fogo digestivo e fluidifica as toxinas para que sejam eliminadas. 
 

• Devemos tomar água quente antes de dormir e ao acordar. Ajuda a digerir 

toxina e dá leveza ao corpo. 

 

 

ÁGUA MEDICADA 

 
Preparo: ferver a água, adicionar as ervas, desligar o fogo após dois minutos, 

tampar por alguns 10 minutos e coar. 

 

Chá para Vata 
 

¼ de colher de café – gengibre fresco ralado 
 

¼ de colher de café – cardamomo (sementes – amassar) 
 

¼ de colher de café – canela pó ou um pedaço pequeno (pau) 
 

Um pedaço de cravo 

200ml de água 
 

 

Chá para Pitta 
 

¼ de colher de café – semente de coentro (amassar) 
 

¼ de colher de café – semente de cardamomo (amassar) 
 

¼ de colher de café – semente de erva doce (amassar) 
 

¼ de colher de café – pétalas de rosa (seca ou fresca) 
 

200ml de água 
 

   

 

Chá para Kapha 
 

¼ de colher de café – gengibre em pó 
 

¼ de colher de café – cravo (triturar ou amassar) 
 

¼ de colher de café – semente de feno-grego 
 

200ml de água 
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Pacificação para Kapha 

 

 
Secar, digerir e movimentar. 

 

Terapias: udwartna, garshana e abhyanga com óleo de mostarda ou linhaça e óleos 

essenciais quentes como canela, gengibre e cálamo; sauna com óleo de eucalipto. 

 

 
Alimentação: leve, seca, quente e bem temperada com especiarias picantes como a 

semente de mostarda, todas as pimentas e gengibre. Evitar leite e queijos. 

Monodieta e/ou jejum. 

 
Chás e ervas: diuréticos (cabelo de milho, cavalinha e a carqueja), digestivos 

estimulantes (gengibre, canela, chá verde, chá preto, centella, orégano) e 

depurativos (sálvia, alcachofra, dente de leão.) 

 

 

Pacificação para Pitta 

 

 
Depurar, esfriar e relaxar. 

 

Terapias: abhyanga com óleo de coco, abacate ou leite de coco; shirodhara com 

óleo de coco medicado com ervas para o sistema nervoso central (Brahmi, 

Centelha asiática); patra potali anti-inflamatório (trouxinhas de pano com ervas 

antiinflamatórias); óleos essenciais de lavanda, olíbano, vetiver, gerânio, palma-

rosa e sândalo; lepa (pasta no topo da cabeça) de iogurte. 

 

 

Alimentação: seca, fria e sem excessos. Preferir alimentos frescos, saladas e 

sucos. Evitar alimentos fritos e gordurosos. 

 
Chás e ervas: depurativos – dente de leão, boldo, zimbro, losna, picão preto, 

alcachofra; doces e adstringentes- hibisco, rosas, jasmim, erva-doce, camomila, 

hortelã, menta, mil folhas, calêndula, alecrim, etc. 

 

 

Pacificação para Vata 

 

 
Nutrir, aquecer e sedar. 

 

Terapias: abhyanga com óleo de gergelim, buriti ou ghee; pizzichili, pinda sweda; 

todas as modalidades de basti (externo e interno); swedana leve com ervas 

equilibrantes e calmantes; shirodhara; óleos essenciais de cravo, capim limão, 

pachouli, arnica, jasmim, ylang-ylang, néroli. 

 
Alimentação: nutritiva e com especiarias que estimulem a digestão. 

 

Chás e ervas: relaxantes, diaforéticos (fazem suar) e aquecedores – jasmim, erva- 

doce, funcho, hortelã, gengibre, cidreira, capim limão, melissa, tanchagem, limão, 

canela, cravo, ginseng, brahmi, pfáffia (ginseng brasileiro), maracujá. 
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DIETA ANTI-AMA (ANTI-TOXINAS) 

 

 
Dieta de desintoxicação trata-se de um grande estímulo do metabolismo para a 

digestão de toxinas já formadas. Como consequência de estimulo ocorre à 

eliminação de toxinas e gordura acumuladas nos tecidos adiposos e vasos 

sanguíneos. 

 
As toxinas se acumulam no organismo na forma de ácido úrico e outras 

substâncias nitrogenadas, substâncias químicas, como pesticidas inseticidas e 

herbicidas, aditivos químicos sintéticos e metais pesados como chumbo e 

monóxido de carbono (que são inalados). 

 

 

Ao passar por uma dieta de desintoxicação, ocorre melhora de todo 

funcionamento do organismo e do estímulo da função intestinal, da diurese e da 

sudorese, além da promoção de uma maior disposição física e mental. Após a 

desintoxicação o organismo toma um novo impulso e pode ocorrer uma 

mobilização para a cura de doenças crônicas e distúrbios metabólicos. 

 

 

OBJETIVOS DE UMA DIETA DE 

DESINTOXICAÇÃO: 

 
 
• Eliminar as toxinas acumuladas no organismo; 
 
• Iniciar um processo de mudança de hábitos alimentares; 
 
• Regularizar o peso corporal; 
 
• Sentir-se melhor física, mental e emocionalmente; 
 
• Aperfeiçoar o funcionamento do sistema digestivo; 
 
• Reduzir os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue; 
 
• Melhora dos sintomas de doenças crônicas ou até mesmo estimular a cura; 
 
• Regularizar os intestinos e estimular o metabolismo; 
 
• Melhorar a qualidade de sono; 
 
• Aguçar os sentidos e ativar processos mentais. 
 
 
Durante a dieta os pacientes podem manter atividade física leve. 
 
Efeitos colaterais podem ocorrer no início, tais como: dores de cabeça, enjoos, 

tonturas, isso ocorre porque as toxinas dos tecidos começam a ser mobilizadas e 

entram na circulação antes de serem eliminadas. 

 
Durante a desintoxicação também é recomendada a prática de yoga restaurativo e 

de massagens ayurvédicas e sauna para mobilização de toxinas e relaxamento. 

 
A massagem e sauna podem ser feitas no 3º, 5º dias, e no primeiro dia após o 

término da dieta, pois as toxinas já começaram a se mobilizar no organismo e a 

massagem auxilia sua excreção. 

 
 

 

 

 

 

 

23 



 

ALIMENTOS PERMITIDOS – Reduzem 

Ama (toxinas): 

 
Todos os alimentos devem ser cozidos no vapor ou refogados durante esta 

semana! 
  
• Folhas e vegetais cozidos: alho-poro, espinafre, chicória, todas as folhas verdes 

escuras, cenoura, abóbora, inhame, nabo, rabanete, bardana, abobrinha, chuchu, 

beterraba, aspargo fresco, broto de feijão, rama de beterraba, folhas de mostarda 
 
• Frutas: limão, lima da pérsia, abacaxi doce, maçã, mamão, pera, uva passa, 

ameixa seca. Geleia sem açúcar das mesmas frutas. Frutas também devem ser 

cozidas (ex-maçã cozida com canela) ou assadas (ex-abacaxi bem doce – assado 

com gengibre em pó) 
 

• Cereais Integrais: arroz integral, arroz basmati, arroz thai, macarrão de arroz, 

lentilha rosa, lentilha verde, lentilha marrom, semente de girassol, feijão moyashi, 

feijão azuki, aveia, quinoa em flocos e em grãos, ervilha partida 

 

• Temperos: massalas, pimenta do reino, gengibre, páprica, cúrcuma, feno grego, 

cúrcuma, semente de mostarda, canela, cravo, cardamomo, tomilho, curry, 

cominho, louro, coentro, salsinha, manjericão 

 

• Ghee, sal marinho, do himalaya ou sal grosso, com moderação. 

 
 
• Chás: camomila, erva-doce, hibisco, gengibre, maçã com canela, erva cidreira, 

capim limão, hortelã, banchá, cardamomo. 

 

 

AUMENTA AMA (TOXINAS) – PROIBIDOS: 

 
• Todos os tipos de carne, todos os frutos do mar, frango ou ovo. 
 
• Batata. 
 
• Tomate, pimentão, berinjela, repolho, cogumelos, alho, cebola. 
 
• Banana crua, fruta do conde, melancia, melão, frutas muito ácidas. 
 
• Pão com farinha refinada, tortas, quiches, pasteis, empanadas. 
 
• Soja. 
 
• Todos os tipos de oleaginosas, como nozes, castanhas, amêndoa 
 
• Leite, queijo, requeijão, iogurte, açúcar e todos os adoçantes sintéticos. 
 
• Bebidas alcoólicas, tabaco, chocolate. 
 
• Todos os tipos de óleo exceto ghee, azeite de oliva, óleo de coco 
 
• Tirar todos os alimentos industrializados e bebidas como sucos industrializados 

e refrigerantes. 
 
• Preferir alimentos cozidos. 
 
• Tomar muito chá e água morna durante todo dia e evitar todo tipo de bebida 

gelada. 
 
• Proibido qualquer tipo de sorvete. 
 
• Diminuir atividade física para não se sentir fraco, nesta semana a prioridade 

do corpo será digerir toxinas instaladas no organismo, portanto este deve ser o 

principal foco. 
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PANCHAKARMA 

 
 

Panchakarma significa "5 ações". São os 5 sistemas de limpeza profundos do 

ayurveda, que removem as toxinas mais profundas dos tecidos, e até nível celular.  

O panchakarma envolve uma prévia de dieta anti-ama, para digerir e eliminar as 

toxinas do trato digestivo e as toxinas mais superficiais, além de restabelecer o 

agni (fogo digestivo) para a próxima etapa. Após alguns dias (o tempo depende de 

cada paciente) de dieta anti-ama, o indivíduo vai começar a ingerir doses 

crescentes de ghee medicado com ervas apropriadas para cada biotipo e para cada 

caso específico. Um exemplo clássico de ghee medicado é o panchatikta ghrita, o 

ghee medicado com as 5 ervas amargas para o fígado. 5 ervas brasileiras neste 

caso, seriam: Jurubeba, Dente de Leão, Carqueja, Melão de São Caetano e Quebra 

Pedra. Juntamente com a dieta anti-ama e ingestão diária de doses crescentes de 

ghee, o paciente recebe massagens com sauna. A finalidade da oleação interna e 

externa é encharcar os tecidos de óleo para que sejam mobilizadas as toxinas mais 

profundas. É de extrema importância que o indivíduo consiga digerir 

adequadamente o ghee ingerido, caso contrário, será prejudicial para o processo. 

As dosagens e a evolução será estabelecida com o terapeuta capacitado, ele saberá 

o grau de saturação de óleo do paciente. 

Após a oleação interna e externa, começam os processos de desintoxicação em si 

(os 5 karmas), a seguir. 

 
VAMANA 

 

O vamana consiste no vômito terapêutico, geralmente indicado para os kaphas ou 

para desequilíbrios de kapha. O terapeuta oferece ao paciente ervas específicas e 

quantidades de líquidos específicos para induzir o vômito de forma tranquila. No 

vamana, o muco excessivo do estômago é retirado, justamente o excesso de muco 

que atrapalha na digestão e metabolismo de kapha. 

 

VIRECHANA 

 
O virechana é a limpeza de Pitta, do fígado. O terapeuta oferece ervas apropriadas 

que levam o paciente à purgação (diarreia), eliminando o excesso de Pitta, 

desbloqueando o fígado, que expele a bile tóxica pelas fezes. 

 

 

RAKTA MOKSHANA 

 

É a limpeza do sangue, também relacionado à Pitta. Rakta é sangue em sânscrito. 

Após ingerir o ghee, o médico ou enfermeiro ou técnico de enfermagem retira 150 

ml de sangue do paciente. É um procedimento indicado para casos mais graves de 

pele, como vitiligo, erupções cutânea, psoríase, etc. 
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BASTI 
 
 

Os bastis são os enemas via retal que realizam a limpeza de vata. São sequências 

de enemas de nutrição (óleo medicado ou não, dependendo de cada caso), 

geralmente com óleo de gergelim, e enemas de limpeza (decocto de ervas 

específicas para cada caso). Um programa clássico de bastis são 8 bastis 

sequenciais, iniciando com o de nutrição (sempre no final da tarde, depois de se 

alimentar), seguido com o basti de limpeza no outro dia pela manhã em jejum, 

podendo fazer o de nutrição no mesmo dia e dando a sequência, sendo que os dois 

últimos são bastis de nutrição (no final da tarde).  

O basti é um procedimento extremamente importante do panchakarma, pois como 

ajusta o vata em desequilíbrio, organiza todo o corpo, já que o vata é um grande 

governador de toda a fisiologia. 

É importante saber que o basti pode ser feito mesmo em situações que não são o 

panchakarma, ou seja, poderia ser aplicado em programas de pacificação dos 

doshas, juntamente com a dieta anti-ama e uso de fitoterapia específica. 

Interessante ressaltar que o basti é muito importante para a saúde da mulher, pois 

nutre toda a parte do sistema reprodutivo, energeticamente e fisicamente também. 

Mulheres com problemas de endometriose, miomas, infertilidade, desordens 

menstruais são indicativas de receberem esses procedimentos- e neste caso, são 

usadas as ervas específicas de cada caso.  

Durante o período menstrual, não se aplica basti, nem se a mulher estiver com 

gripe, febre ou qualquer processo infeccioso. A fome deve estar normal, ou seja, o 

agni funcionando adequadamente- e por isso a dieta anti-ama deve ser feita 

durante os procedimentos. 

Outra forma de se beneficiar com os bastis é fazer a auto-aplicação antes de 

dormir, apenas com o óleo de gergelim (60 ml) e 1 pitada de sal rosa. Este 

programa de bastis chama-se matra basti. Pode ser feito todas as noites com óleo 

morno por 5 a 10 noites seguidas.  
. 

 
NASYA 

 

O nasya é o procedimento de pingar algumas gotas de óleos medicados nas 

narinas. Ele realiza a limpeza da mente e dos sentidos. Qualquer desordem do 

peito até a cabeça, o nasya é indicado: desde pneumonia, dor no peito, sinusite, 

rinite, zumbido no ouvido, confusão mental, embotamento mental, negatividade e  

até depressão. Ele é feito pelo terapeuta, que faz massagem no peito, na face, na 

cabeça e coloca bolsa de água quente nos seios da face do paciente. Os sentidos 

ficam sensíveis e apurados após o nasya, por isso o paciente deve se proteger com 

óculos, chapéu, cachecol. Evitar por 2 a 3 horas estímulos visuais, mentais, 

auditivos. Ficar recolhido em silêncio. 

 



 

 

ESPECIARIAS 

 
As especiarias, sementes e ervas estimulam o paladar, provocam diferentes 

sensações na boca, no corpo, na mente, aumentam a digestibilidade dos alimentos 

e tonificam o corpo. Previnem desequilíbrios que levam ao desenvolvimento de 

doenças. Na culinária, podemos usar apenas uma em um determinado prato ou 

fazer uma combinação delas. Existem as massalas, que são combinações 

específicas para cada dosha.   

 

Semente de mostarda  
Picante. Erva aquecedora ideal para Vata e Kapha. Suas sementes podem ser 

brancas, pretas ou castanhas. Estimula o agni, então ajuda na digestão. É ótimo 

usar como tempero do arroz, que é um alimento de natureza Kapha. 

 

Cominho  

Levemente picante e ligeiramente amargo. Elimina toxinas, equilibra o apana 

vayu (eliminações), é carminativo, diurético, antimicrobiano, antioxidante. 

Excelente tônico para o sistema digestivo. Deve ser sempre utilizado no preparo 

de alimentos que tendem a formar gases no intestino, como os feijões, soja, 

lentilha, ervilhas, etc. Também ajuda a combater a acidez do tomate. É 

galactagogo (ajuda na formação do leite materno), e ajuda a regularizar distúrbios 

do sistema reprodutor feminino, devido à presença de fito-hormônios. É 

considerado um tônico do útero. 

 

Cúrcuma (açafrão-da-terra)  

Levemente picante, amargo e adstringente. Excelente purificador do sangue e anti-

inflamatório, anti-séptico, analgésico e imunomodulador. Ideal para ser 

adicionado em alimentos com muita proteína. Elimina gases e inflamações nos 

intestinos. Purifica o fígado, ajudando a reduzir colesterol elevado. Limpa os 

tecidos sobrecarregados de má alimentação. A curcumina é o seu princípio ativo, 

que dá a cor amarela. Ela exerce uma potente atividade antioxidante, ou seja, 

neutraliza os radicais livres, sendo então excelente preventivo de câncer e de 

doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, demência. Ajuda no processo de 

cicatrização de feridas. Excelente para Pitta e Kapha. 

 

Coentro  
Doce, amargo, adstringente e picante. Refresca o corpo. Reduz a formação de 

gases intestinais e tonifica o sistema digestivo. Um dos melhores temperos para 

acalmar Pitta, mas também pacifica vata e kapha. Desintoxica o fígado, retira o 

excesso de calor, regulariza a função intestinal, combate vermes, fortalece o 

sistema nervoso e as funções cerebrais. Ele possui ação transpirante, e a 

sudorificação ajuda a eliminar toxinas presentes no sangue e o excesso de Pitta.  
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Gengibre  

 

Picante, doce, quente e estimulante para a digestão e circulação. Remove toxinas, 

desintoxicante, anti-inflamatório, ativador da circulação, combate vômitos, 

náusea, muco. A raiz fresca é melhor para Kapha e o pó para Vata. Em pó elimina 

fermentação nos intestinos, especialmente quando associado com pimenta. Fresco 

é diurético e usado para aliviar tosses e gripes, particularmente como suco.  É 

considerado o remédio universal. Estimula também o apetite e melhora a 

indigestão. Nos alimentos, gengibre fresco refogado no óleo quente é melhor. 

Melhora constipação intestinal, principalmente se associado à erva-doce. Antes 

das refeições pode-se consumir pequenos pedaços de gengibre fresco com sal e 

limão, para estimular o agni. Em excesso pode agravar problemas cardíacos 

graves e problemas de natureza Pitta. É excelente expectorante. O suco fresco com  

mel é indicado para tosse seca, faringite, bronquite, náusea e vômito. 

 

 

Erva-doce  
 

Levemente picante e doce. Alivia Vata, Pitta e kapha. Facilita a digestão, alivia 

gases, cólicas intestinais, acalma a excitação nervosa e a insônia. Equilibra a 

mente. Para mamães lactantes é recomendado o consumo deste chá, pois alivia 

cólicas dos bebês.  

 
 

Pimenta-do-reino  
 

Picante, aquecedora. Acrescenta o calor e o picante à massala, despertando agni 

(fogo digestivo). Estimula o apetite e reduz gases, diminui a umidade de kapha, 

estimula o apetite, elimina as toxinas, remove estagnação alimentar e distensão 

abdominal, protege os pulmões, é anti-térmica e usada no tratamento contra 

micoses. Rica em cromo, ajuda a combater diabetes tipo II. Mulheres grávidas 

devem evitar. 

 
 

Pimenta Caiena 
 

Picante. Aumentam o calor e o agni (fogo digestivo). É a melhor pimenta para 

digerir toxinas acumuladas no estômago e intestino. Bom antídoto para comida 

crua. Ajuda a digerir gordura. São mais usadas para Kapha e em pequenas 

quantidades para Vata. Mulheres grávidas devem evitar. 

 

Sal  

Os melhores são os sais de rocha e os marinhos. 
Realça o sabor dos alimentos. No passado era usado para conservar os alimentos. 

Hoje deve ser usado em pequena quantidade. 
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Feno-grego  
 

Amargo, picante e doce. É aquecedor e bom rejuvenescedor. Acalma kapha e vata. 

Fortalece o sangue, a energia vital, equilibra os líquidos orgânicos, elimina 

toxinas, ativa a digestão. Ajuda a tratar anemia, ácido úrico elevado, artrites, 

diabetes, inchaço, cólicas intestinais e diarréias com inflamação intestinal. Suas 

sementes são ricas em vários aminoácidos, vitaminas A, B, C, ferro, cálcio, cromo 

e também uma substância chamada diogenina, que é semelhante ao homônio 

sexual estrógeno, o que ajuda no climatério, na frigidez e no aumento de 

fertilidade da mulher. Tem ação imunomoduladora, excelente para combater 

infecções recorrentes no sistema respiratório e urinário. Usado em distúrbios 

ginecológicos- fazer irrigação vaginal com a decoçcão. Suas sementes quando 

cozidas produzem um gel, que é utilizado em banhos de assento, indicados para 

hemorroidas e fissuras anais. Mulheres grávidas devem evitar. 

 

Cardamomo  

 

Doce e picante. Tem ação carminativa, expectorante e digestiva. Ajuda na 

absorção de nutrientes. Reduz a formação de muco no organismo, é analgésico, 

aquece o organismo. Excelente antídoto para café, pois diminuir sua acidez e 

transforma o sabor amargo em suave, além de diminuir o efeito excitante da 

cafeína. Também é antídoto de chocolate e banana. Mastigar suas sementes após 

as refeições ajuda a melhorar o hálito. Faz parte de uma fórmula ayurvédica 

chamada sitopaladi, excelente para problemas respiratórios. 

 

Folha de louro  
 

Aquecedor, digestivo. Usar em todos os tipos de feijões. 
 

 

Canela  

 
Picante, adstringente e doce. Aquecedora, digestiva. Ótima para vata e kapha. 

Aquecedora, melhora o metabolismo, remove toxinas, ativa a circulação. É 

estimulante, digestiva, sudorífica, diurética, expectorante, analgésica. Seu uso 

melhora o metabolismo da glicose, o que ajuda a combater diabetes, síndrome do 

ovário policístico e qualquer outros problemas relacionados à insulina. Além 

disso, é afrodisíaco, sendo utilizada como ingrediente de perfumes e poções 

mágicas. Potencializa o ojas (energia vital), estimulando a circulação e a libido. 

Usada como antídoto de açúcar e frutas. Combina com pera, maçã, banana. 

Mulheres grávidas devem evitar porque pode provocar contrações uterinas, devido 

à sua qualidade energética aquecedora. 
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Cravo  

 

Picante e doce. Acalma kapha e vata. Melhora a disposição, aquece o corpo, é 

antiséptico bucal, digestivo, dissipa a estagnação de energia nos canais, 

expectorante e analgésico. Seu princípio ativo mais importante é o eugenol. Muito 

usado em odontologia como analgésico e antiséptico.  

 

Alho  

 

Picante, doce, amargo, adstringente. Aquecedor, fortificante e reduz ama (toxina). 

Seu componente alicina, um princípio ativo sulfurado, exerce ação antibacteriana 

e antifúngica. Também possui propriedades anticâncer, antiagregador plaquetário, 

antiaterosclerótico, sendo muito eficaz na prevenção de doenças cardíacas. Seu 

uso regular diminui níveis de colesterol elevado.  Mulheres lactantes devem 

evitar. Cuidado apenas para prática de meditação, pois é excitante da mente. O 

melhor é usá-lo quando queremos digerir toxina. Agrava Pitta. 

 

Assafétida (Hing)  
 

Picante e amargo. Aquecedor. Um dos melhores temperos para Vata e kapha. 

Ajuda enormemente na digestão e reduz os gases, pois rompe as bolhas de ar do 

intestino grosso. Reduz a mucosidade e ativa o apana vayu (eliminações). Deve 

ser aquecida antes de consumir. 

 

Noz moscada 
 

Picante e adstringente. Acalma vata e kapha. Bastante versátil, usada tanto em 

pratos doces quanto salgados. Ótima para casos de insônia. Ativa a digestão, é 

antidepressiva, carminativa, antidiarréica, ajuda na absorção de alimentos no 

intestino delgado. Deve-se tomar cuidado com as doses porque em excesso pode 

provocar alucinações, torpor. Gestantes nos primeiros meses de gestação deve 

evitar seu consumo. 
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Alimentação para os doshas 

 
 

 

VATA 

 
Para estabelecer e manter o equilíbrio devemos dar atenção especial à dieta. Os 

alimentos devem ser frescos, de boa qualidade, gostosos e nutritivos. Na prática 

de ayurveda o alimento sempre deve ser preparado na hora de ser ingerido, ou no 

máximo até seis horas antes. Portanto, comida enlatada, empacotada, com 

conservantes, sobras e comida com baixo valor nutricional, serão excluídas da 

dieta. É óbvio que esta mudança não é fácil de ser feita, mas é um esforço que 

vale a pena, e cabe ao paciente decidir ou não fazê-la. 

Vata tem uma tendência natural de desequilibrar. A dieta anti-vata, ou para 

equilibrar Vata, irá diminuir a tendência que ele tem de aumentar em nosso 

sistema. Queremos reduzir as qualidades Vata que são seco, frio, leve, rápido, 

áspero e irregular. A dieta mais benéfica para Vata é a cozida, aquecida, úmida, 

nutritiva e com alto teor calórico. 

 A dieta de vata deve priorizar os sabores doce, ácido e salgado. 

 

Sugestão de alimentos: 

 

• Aumentar alimentos aquecidos, mais nutritivos e oleosos. 
 
• Reduzir alimentos frios, secos, muito leves, já que eles aumentam os efeitos 

Vata que estamos tentando combater. 
 
• Aumentar o consumo de alimentos com sabor doce, ácido e salgado. 
 
• Reduzir alimentos com sabor excessivamente picante, amargo e adstringente, já 

que eles aumentam o efeito Vata. 
 
• Laticínios (em pequena quantidade) reduzem Vata e são permitidos, o mais 

natural possível. Dê preferência a produtos feitos com leite, iogurte e queijo 

orgânicos, para evitar consumo de antibióticos e hormônios. Sempre ingerir 

mornos. 

 

• Adoçantes: os melhores são açúcar mascavo, rapadura, melado, mel e açúcar 

demerara. Não usar açúcar refinado. 
 
• Os óleos também reduzem Vata e podem ser usados com sucesso na dieta anti-

vata, mas não devemos consumir frituras em excesso. O melhor óleo para Vata é 

o óleo de gergelim. Ghee e azeite de Oliva também são bons. Evitar margarina, 

óleo de milho e soja. 
 
• Grãos: arroz basmati, integral (bem cozido), aveia cozida e trigo são bons para 

Vata 
 
• Frutas: todas de sabor doce e ácidas são recomendadas, principalmente manga, 

abacate, figo, coco, framboesa, pera, limão, laranja, cereja, pêssego, mamão, 

ameixa, abacaxi doce e morango. Maçã e frutas secas geram fermentação, por isso 

melhor ingeridas cozidas ou hidratadas.   

 

• Vegetais: Consuma com frequência cebola cozida, batata doce, cenoura, 

beterraba, abóbora, chuchu, abobrinha, vagem, inhame. Dê preferência a vegetais 

cozidos. Os vegetais e folhas cruas podem ser consumidos quando o agni estiver 

muito bom e o clima estiver propício (quente, úmido). 
 
• Leguminosas: Colocar de molho todas as leguminosas. Os feijões, lentilha e 

ervilha devem ter bastante caldo, ou batidos no liquidificador- desta forma podem 

ser consumidos sempre, e bem temperados com especiarias para evitar os gases. 

Feijão moyashi, lentilha rosa, feijão azuki são mais fáceis de digerir.  

 

• Ervas e especiarias: todos são bons, especialmente assafétida, cominho, 

cardamomo, salsa, açafrão, cebolinha, gengibre, manjericão e feno grego. 



   
• Castanhas de modo geral são boas para Vata, mas devem ser bem mastigadas 

para que a digestão seja mais fácil. Uma forma ótima é fazer o leite de castanhas. 

Deixá-las de molho na noite anterior. 

• Vata pode ingerir uma quantidade maior de comida do que o habitual, mas é 

claro, não mais do que é possível digerir. 

• Prefira alimentos cozidos, pois são mais fáceis de digerir, ocasionalmente nos 

dias de clima quente, pode comer saladas, mas deve escolher na maioria das vezes 

alimentos cozidos. 

• Tenha regularidade na alimentação, Vata frequentemente se esquece de comer, 

isso não deve mais acontecer. Vata deve fazer de 3 (mínimo) a 4 refeições ao dia. 

• As refeições devem ser feitas sentadas, em um local tranqüilo, quieto, limpo e 

arejado. Assistir TV, ler e dirigir enquanto se alimenta é um péssimo hábito para 

todos os doshas. 
 
• Deve ser feita uma pausa, após o almoço, para a pessoa relaxar um pouco, sem 

dormir, isso faz com que o corpo fique focado no primeiro estágio da digestão. 

• Carnes: Frango e peixe de água salgada ou doce são as melhores, mas pouca 

quantidade e pouca frequência. 

• É importante que as pessoas de constituição ou desequilíbrio Vata, eliminem ou 

diminuam café ou cafeína da dieta. A cafeína estimula o sistema nervoso 

simpático e ativa as glândulas adrenal, contribuindo para o aumento de ansiedade 

e agitação. 

• Incluir ghee na dieta: para Vata é uma boa opção incluir ghee (manteiga 

clarificada) na dieta, tanto no preparo dos alimentos quando adicionado a 

panquecas, chapati, tapioca. 

• Gengibre: gengibre pode ser usado em todas as constituições, se usado 

corretamente. Gengibre é uma erva aquecedora e por isso é muito boa para Vata. 

Pode ser usado diariamente para cozinhar, ou comer uma fatia com sal antes das 

refeições, ou ainda fazer o chá. 

 
 

 

PITTA 

 

A dieta para Pitta deve priorizar os sabores doce, amargo e adstringente. 

 
Os alimentos devem ser frescos, de boa qualidade, gostosos,  nutritivos e bonitos 

visualmente, já que pessoas de natureza mais Pitta são muito visuais.   
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Devemos estar conscientes de que o alimento que ingerimos afeta diretamente a 

saúde. Repare que a dieta anti-pitta ou para equilibrar Pitta, reduz as 

características Pitta no organismo, que são quente, penetrante, oleoso. 

 
Sugestão de alimentos: 

 

• Aumentar o consumo de alimentos refrescantes, fáceis de digerir. 

• Reduzir alimentos quentes e oleosos ou gordurosos, já que eles aumentam os 

efeitos Pitta. 

• Reduzir alimentos com sabor picante, ácido e salgado, já que eles aumentam o 

efeito Pitta no organismo. 

• Laticínios: leite e ghee orgânicos são bons para Pitta, mas é importante a 

moderação. Iogurte e queijos não devem ser consumidos sempre porque são 

ácidos. Para indivíduos com sensibilidade a laticínios, deve ser excluído ou 

ingerido muito esporadicamente. 

• Adoçantes: Rapadura, caldo de cana, melado. Mel o melhor é o mais novo, e 

com moderação.  

• Óleos: óleos de coco, azeite de oliva e ghee. 

• Grãos: priorizar arroz, triguilho, quinoa, cevada e aveia. Moderar o milho, pois 

esquenta muito o Pitta. 

• Frutas: a maior parte das frutas são boas para pitta, principalmente uva, uva-

passa, manga, pera, maçã, melão, ameixa, romã, coco, abacaxi doce. Reduzir 

frutas ácidas como kiwi, laranja, abacaxi ácido, tamarindo. 

• Temperos bons para Pitta: coentro, cardamomo, erva-doce, açafrão, erva doce 

fresca (ou funcho), cominho, noz moscada. Deve moderar uso de cravo, sal, alho 

e evitar  pimentas. 

• Pitta pode consumir as castanhas de maneira moderada. Usar mais sementes de 

girassol, abóbora, chia. 

• Leguminosas: todas são recomendadas. 

• Vegetais: a maior parte são bons para Pitta. Principalmente brócolis, couve-flor,  

aspargos, pepino, folhas verdes escuras, abobrinha, abóbora, aipo, quiabo, alface, 

cenoura, batata e batata-doce. Evitar tomates, cebola, alho e pimentão. 

• Carnes: Preferir as carnes de frango peixe de água doce. Evitar carne vermelha e 

peixe salgados e secos como o bacalhau. 

• Não coma mais que o necessário. Pitta tem um apetite forte (pode ser 

excessivo) que pode sobrecarregar o sistema digestivo com comida em excesso. 

Pitta deve ter regularidade na alimentação, deve fazer de 3 a 4 refeições ao dia. 

Deve se alimentar somente quando sentir fome. 

• De modo geral reduza os alimentos muito quentes ou que causem excesso de 

calor no organismo. 

• As refeições devem ser feitas sentadas, em um local tranqüilo, quieto, limpo e 

arejado. Deve ser feita uma pausa, após o almoço, para a pessoa relaxar um 

pouco, sem dormir. 
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KAPHA 

 

A dieta para Kapha reduz os efeitos Kapha (pesado, frio, oleoso e pegajoso) no 

organismo, deixando o kapha mais leve, ativo, dentro do seu peso. 

Priorizar os sabores amargo, picante e adstringente. 

 
A dieta Kapha deve conter alimentos quentes para diminuir as qualidades frias de 

Kapha. A sugestão de alimentos abaixo serve para nutrir e desintoxicar ao mesmo 

tempo. A dieta “anti-kapha” deve ser leve e dar preferência a vegetais assados, 

grelhados, feijões, temperos picantes, grãos leves que aumentam as qualidades 

Pitta e Vata e são mais diuréticos. 

 
Sugestão de alimentos: 
 

 Aumentar a ingestão alimentos quentes, leves e secos 

 Reduzir alimentos frios, pesados e oleosos ou gordurosos, já que eles 

aumentam os efeitos Kapha. 

 Leite, queijos e iogurte não são bons para Kapha, pois aumentam as 

qualidades Kapha no organismo, gerando alta produção de muco. 

Quando ingerir queijo, lembrar de acrescentar a pimenta, uma grande 

aliada que ajuda a combater a mucosidade. 

 Adoçantes: todos os adoçantes, exceto mel (em pequenas quantidades) e 

stevia devem ser abandonados ou consumidos com muita moderação. 

 Moderar o consumo de todos os óleos. Pode usar óleo de linhaça, azeite, 

óleo de coco e ghee com moderação. 

 Grãos: todos são bons, principalmente a cevada, milho, trigo sarraceno, 

o triguilho, painço, centeio. 

 Frutas: reduzir as frutas pesadas ou ácidas como banana, coco, abacate, 

abacaxi, figo, melão, manga, caqui, laranja. Prefira frutas mais leves 

como maçã, amora, mirtilo, framboesa, pera, frutas secas e romã. 

 Temperos: todas as especiarias são boas, principalmente os picantes. 

Pimentas, cominho, cravo, gengibre, semente de mostarda, açafrão, 

cardamomo, feno-grego. Reduzir sal, pois kapha retém muito líquido. 

 Kapha deve reduzir as castanhas de um modo geral, por causa do 

excesso de óleo que elas contêm. Usar somente semente de girassol e 

abóbora em pequena quantidade, tostadas sem sal. 

 Leguminosas: todas são boas. Usar pouco caldo, e sempre temperar com 

louro, cominho, cúrcuma. Deixar os grãos de molho. 

 Vegetais:  Folhas e vegetais picantes e amargos são ótimos. Devem ser 

reduzidos os vegetais como batata, tomate, pepino, batata-doce, quiabo. 

Preferir repolho, alho, alho-poró, aipo, alface, radicchio, dente-de-leão, 

escarola, couve, couve-flor, cebola, berinjela, maxixe, bertalha, jiló, 

acelga. 
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• Carnes: Preferir as carnes de peixe e frango esporadicamente, sempre 

preparações mais secas, como assados e grelhados, sem molhos. 

• Não se alimente quando não estiver sentindo fome. Não coma mais que o 

necessário. Kapha tem tendência a se alimentar a mais do que o necessário, o que 

o torna ainda mais propenso a ganhar peso.  

• Encha: ½ do estômago com alimento sólido; ¼ com líquido de preferência água 

em temperatura ambiente ou morna; e deixe ¼ do estômago vazio. 

• As refeições devem ser feitas sentadas, em um local tranquilo, quieto, limpo e 

arejado.  

• Deve ser feita uma pausa, após o almoço, para a pessoa relaxar um pouco, sem 

dormir. 
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RECEITAS  

 

 

Bolinhos de quinoa e shimeji 

Tempo de preparo: 1 hora 

 

Ingredientes 

1/2 cebola roxa picada 

2 dentes de alho picados 

Óleo para refogar 

1 xícara (chá) de quinoa crua 

Sal rosa a gosto 

50 gramas de shimeji 

1 colher (café) de óleo de coco 

1 tomate picado 

1 colher (sopa) de farinha de arroz 

3 colheres (sopa) de farinha de linhaça dourada, 1 para a massa e 2 para empanar 

2 colheres (sopa) de orégano 

Salsinha picada a gosto 

Cebolinha picada a gosto 

Pimenta-do-reino a gosto 

 

Modo de fazer 

Em uma panela, refogue a cebola e o alho em óleo. Acrescente a quinoa, sal e 2 

xícaras de água. Cozinhe por cerca de 20 minutos. Enquanto isso, prepare o 

shimeji. Lave o shimeji brevemente em água corrente e com a ajuda de uma 

escovinha. Derreta o óleo de coco em uma panela e salteie o shimeji nele com sal 

por cerca de 20 minutos. Pique e reserve. Preaqueça o forno a 200 graus. Depois 

de pronta a quinoa, acrescente o tomate, o shimeji, a farinha de arroz, a farinha de 

linhaça, o orégano, cebolinha e salsinha. Misture até formar uma massa. Molde 

em bolotas e passe na farinha de linhaça. Leve ao forno por 20 minutos. Se quiser, 

sirva com creme de tofu. 

 

Bolinho de feijão 
 

Ingredientes 

1 xícara de feijão fradinho ou feijão moyashi 

1 pitada de assafétida 

1 folha de louro 

1 dente de alho 

1 colher (sopa) de gengibre fresco ralado 

1 colher (chá) de cominho em pó 

1 pitada de páprica picante 

Sal a gosto 

1 colher (chá) de cúrcuma 

8 colheres (sopa) de farinha de arroz 

 

Preparo 

Deixe o feijão de molho por, no mínimo, 6 horas e troque a água. Cozinhe o feijão 

com 1 pitada de assafétida e 1 folha de louro, e quando ele estiver completamente 

macio, desligue o fogo e escorra toda a água. Bata no liquidificador o feijão com 

as especiarias até formar um creme bem homogêneo, adicione o sal, a farinha e 

depois faça bolinhos e os coloque em uma forma untada com ghee. Asse em forno 

preaquecido por cerca de 30 minutos. Rende 10 a 12 bolinhos.   36 



 

Chutney de abacaxi 
 

Ingredientes: 

1 abacaxi descascado e picado 

200 gramas de açúcar mascavo 

1 colher de sopa de ghee 

3 pimentas fortes amassadas 

1 colher de chá de sementes de cominho 

½ colher de cúrcuma 

 

Preparo: 

Aqueça o ghee e doure a pimenta e o cominho. Acrescente a cúrcuma e o abacaxi 

e deixe refogar em fogo baixo. Junte o açúcar e retire quando o abacaxi estiver 

transparente e brilhante. Pode ser servido tanto quente quanto frio. 

 

Creme de frutas 
 

Ingredientes: 

1 abacaxi descascado e cortado em pedaços médios 

4 goiabas descascadas e cortadas em pedaços médios 

2 maçãs descascadas e cortadas em cubinhos 

1 colher (sopa) de gengibre 

 

Preparo 

Bata no liquidificador o abacaxi com a goiaba e o gengibre. Passe na peneira e 

coloque em um recipiente já com as maçãs cortadas. Misture tudo delicadamente e 

sirva. 

 

Creme de tofu 
 

Ingredientes 

1 xícara de tofu em consistência macia 

1 limão siciliano (apenas o suco) 

2 colheres (sopa) de azeite extravirgem 

Sal e pimenta-do-reino à gosto 

 

Preparo 

Bater tudo no liquidificador. 

 

Cuscuz de milho 
 

Ingredientes 

1 colher (chá) de ghee 

200 gramas de farinha de milho (se puder, orgânica) 

100 ml de água 

Sal à gosto 

1 colher (chá) de açafrão-da-terra ou massala 

 

Preparo 

Misture tudo com as mãos e coloque em uma cuscuzeira sem pressionar. Cozinhe 

até o cuscuz ficar firme. Desenforme e acrescente ghee. Sirva morno. 
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Dahl de grão-de-bico 
 

Tempo de demolho: 48 horas 

Tempo de pré-preparo: 30 minutos (para o grão-de-bico, a biomassa e o leite de 

coco) 

Tempo de preparo: 5 minutos 

 

Ingredientes 

1 concha de grão-de-bico cozido 

2 colheres (sopa) de biomassa de banana verde 

1/2 xícara (chá) de leite de coco caseiro 

1/2 xícara (chá) de água 

1 colher (chá) de curry 

1/2 colher (café) de sal rosa 

Cebolinha e salsinha a gosto 

 

Modo de fazer 

Em uma panela pequena, coloque todos os ingredientes, misture e deixe cozinhar 

por cerca de 5 minutos até reduzir a água e ficar em cremoso. 

 

Doce de abóbora ayurvédico 
 

Ingredientes 

2 xícaras de abóbora japonesa sem casca, cortada em cubinhos 

Óleo de coco 

1/4 de colher de chá de anis-estrelado 

1/2 colher de chá de canela em pó 

1 pitada de sal 

1/2 xícara de açúcar mascavo 

 

Preparo 

Em uma panela, coloque o óleo de coco acrescentando, em seguida, o açúcar e as 

especiarias. Mexa bem. Adicione a abóbora e deixe cozinhar até começar a 

desmanchar e a soltar da panela. Desligue, deixe esfriar e coloque num recipiente 

de vidro. Consuma em temperatura ambiente. Rende 4 porções. 

 

Doce de manga 
 

Ingredientes 

1 manga madura 

8 amêndoas 

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo 

1 colher (sobremesa) de cacau em pó 

1/4 xícara de água 

1 colher (café) de canela em pó 

Grãos de 1 baga de cardamomo moídos na hora 

1/2 castanha-do-pará ralada 

 

Preparo 

Bata do liquidificador as amêndoas sem pele com a manga, até formar um creme 

bem homogêneo e reserve. Enquanto isso, em uma panela, coloque o cacau, 

açúcar mascavo, canela, cardamomo e a água e leve ao fogo mexendo sempre até 
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formar uma calda bem cremosa. Desligo o fogo e coloque sobre a mistura de 

manga batida. Finalize com a castanha ralada. Rende 2 porções. 

 

Farofa de couve-flor e amaranto 
 

Ingredientes 

1 xícara (chá) de couve-flor crua 

2 colheres (sopa) de floco de amaranto 

Noz-moscada a gosto 

Sal rosa a gosto 

Orégano a gosto 

Pimenta-do-reino a gosto 

Cúrcuma em pó a gosto 

1 colher (chá) de óleo de coco 

 

Modo de fazer 

Bata a couve-flor crua no liquidificador. Acrescente os flocos de amaranto, noz-

moscada, sal, orégano, pimenta-do-reino e cúrcuma e bata mais um pouco. 

Derreta o óleo de coco em uma frigideira, acrescente a mistura e mexa por alguns 

minutos até dourar bem.  

 

Geleia de pera com pétalas de rosa 
 

Ingredientes 

Pétalas de rosas orgânicas frescas ou secas 

2 bagas de cardamomo moídas 

Suco de 1/2 limão siciliano 

1/2 xícara de açúcar demerara 

8 peras cortadas em cubinhos 

1 xícara de água 

1 colher (café) de água de rosas 

 

Preparo 

Ferva a água com as pétalas de rosa, desligue o fogo e deixe descansar por 10 

minutos. Remova as pétalas e adicione o açúcar. Leve ao fogo e deixe reduzir à 

metade. Adicione as peras e cozinhe até elas começarem a desmanchar. Desligue 

o fogo, acrescente o cardamomo e a água de rosas e guarde em recipiente de 

vidro. Rende um recipiente de 200 ml. 

 

Ghee – Manteiga Clarificada 
 

Ingredientes :  

2 Tabletes de manteiga de leite sem sal  

 

Preparo: 

Coloque a manteiga numa panela de fundo grosso sobre fogo baixo, sem tampar. 

Retire, de vez em quando, com a ajuda de uma colher de pau ou escumadeira, a 

espuma que se forma na superfície. Para evitar que se queime, verifique se a 

temperatura esta suficientemente baixa. Calor em excesso faz com que a manteiga 

desprenda muita fumaça e se torne marrom, arruinando o sabor. O Ghee estará 

pronto quando estiver com cor de âmbar, amarelado, e tão límpido e transparente 

quanto uma peça de cristal. Coe-o em um pano e despeje-o numa vasilha 

resistente (de vidro) e deixe-o descoberto a temperatura ambiente para que resfrie. 
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Depois de frio o ghee deve ser guardado em recipiente fechado em um lugar 

fresco, para que se conserve por muitos meses. 

 

 

Granola 
 

Tempo de preparo: 1 hora 

Tempo de esfriar: 1 hora 

 

Ingredientes 

1/2 xícara (chá) de castanha-de-caju 

1/2 xícara (chá) de amêndoa 

1,5 xícara (chá) de aveia 

1/2 xícara (chá) de sementes de girassol 

1/2 xícara (chá) de sementes de abóbora 

3 colheres (sopa) de óleo de coco 

3 colheres (sopa) de melado de cana 

2 colheres (chá) de canela em pó 

40 gramas de uva-passa 

40 gramas de cranberry 

 

Modo de fazer 

Moa grosseiramente as castanhas-de-caju e as amêndoas no liquidificador. Em 

uma tigela, misture a aveia, as sementes de girassol e de abóbora. Em uma panela, 

coloque o óleo de coco, o melado de cana e a canela em pó e deixe derreter 

rapidamente até obter uma calda homogênea. Acrescente a mistura seca à calda e 

misture muito bem. Coloquei uma assadeira forrada com papel-manteiga, 

espalhando bem. Leve ao forno a 180 graus por 30 a 40 minutos. De vez em 

quando, mexa para que tudo asse por igual. Retire do forno, deixe esfriar e 

acrescente a uva-passa e o cranberry. Guarde em um pote de vidro bem fechado, 

para não amolecer. 

 

Granola de sementes 
 

(Rende 5 xícaras) 

 

Ingredientes 

1,5 xícara de quinoa em flocos ou aveia 

1/2 xícara de castanha-do-pará 

1 xícara de gergelim sem pele 

1/2 xícara de sementes de linhaça 

1/2 xícara de sementes de abóbora sem casca 

1/2 xícara de sementes de girassol sem casca 

4 colheres (sopa) de óleo de coco 

4 colheres (sopa) de melado 

1 colher (chá) de canela em pó 

Raspas de 1 laranja 

1 xícara de uva-passa picada 

 

Modo de preparo 

1. Coloque a quinoa, a castanha-do-pará, o gergelim e as sementes em uma 

frigideira, em fogo médio. Mexa até dourar e reserve. 
  40 



2. Na mesma frigideira, despeje o óleo de coco e o melado e deixe esquentar. 

Adicione as sementes tostadas, a canela e as raspas de laranja. 

3. Mexa sem parar por 5 minutos em fogo baixo, desligue e adicione a uva-passa. 

Tome muito cuidado para que as sementes não grudem e queimem. Deixe esfriar e 

sirva com frutas da época. 

 A granola dura de 3 a 5 semanas se conservada em pote de vidro hermético. 

 

Fonte: Rita Taraborelli 

 

Hambúrguer de feijão e quinoa 
 

Tempo de demolho: 48 horas (para o feijão), 8 horas (para a castanha de caju) 

Tempo de pré-preparo: 30 minutos (para o feijão e para a quinoa) 

Tempo de preparo: 40 minutos 

 

Ingredientes 

4 colheres (sopa) de feijão cozido e sem o caldo 

2 colheres (sopa) de quinoa cozida 

Sal rosa a gosto 

1 colher (sopa) de salsinha picada 

1 colher (sopa) de cebolinha picada 

1 pitada de noz-moscada 

1 colher (sopa) de orégano 

2 colheres (sopa) de sementes de linhaça 

2 colheres (sopa) de farinha de linhaça 

2 colheres (sopa) de castanha-do-pará ou de caju demolhada e picada (opcional) 

 

Modo de fazer 

Preaqueça o forno a 200 graus. Depois que o feijão estiver demolhado e cozido, 

amasse com um garfo 4 colheres (sopa) dele sem o caldo. Misture com a quinoa e 

amasse mais. Adicione todos os temperos, as sementes de linhaça hidratadas 

(misture as 2 colheres de sopa de sementes de linhaça com 1/4 de xícara de água 

filtrada e espere 5 minutos para formar um gel) e as castanhas, se for usar. A 

massa vai parecer bem molhada, mas o forno vai secá-la e deixa o hambúrguer 

consistente. Molde a massa no formato de hambúrguer, passe na farinha de 

linhaça e leve ao forno por uns 20 minutos. 

 

Fonte: Alana Rox 

 

Hambúrguer de lentilha 
 

Ingredientes: 

½ colher de sobremesa de ghee 

1 xícara de lentilha  

3 xícaras de água 

2 cenouras cortadas em cubos 

½ cebola roxa 

1 colher (chá) de cúrcuma 

½ colher (chá) de feno grego 

1 colher (chá) de gengibre fresco 

4 colheres (sopa) de farinha de arroz 

½ colher (chá) de pimenta calabresa 
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1 colher (chá) de sal 

 

Preparo  

Cozinhe a lentilha em água e reserve. 

Esquente o ghee e coloque a pimenta, o gengibre e o feno grego. Refogue por 1 

minuto. Acrescente a cebola, a cúrcuma, mexa bem e adicione a cenoura. 

Continue a mexer, coloque a água e cozinhe até secar. Bata no liquidificador 

metade da lentilha e o refogado de cenoura até adquirir a consistência de uma 

pasta homogênea. Transfira para um recipiente e misture delicadamente com a 

farinha de arroz e o restante da lentilha. Unte uma forma com ghee e coloque a 

massa em pequenas porções na forma de hambúrguer. Deixe assar por 30 minutos. 

 

Homus de grão-de-bico com beterraba 
 

Ingredientes 

1 xícara de grão-de-bico 

Suco de 1 limão 

1 dente de alho (para Pitta, melhor sem alho) 

1 colher (sopa) de tahine 

Azeite a gosto 

Sal 

Pimenta-do-reino moída ou pimenta caiena a gosto 

3 beterrabas 

4 xícaras de água 

 

Preparo 

Coloque o grão-de-bico num recipiente e cubra com água, deixando de molho por 

no mínimo 8 horas. 

Escorra a água e transfira os grãos para uma panela grande. Cubra-os com 1 litro 

de água, leve a panela ao fogo alto e deixe cozinhar de 40 a 60 minutos ou até os 

grãos ficarem macios. Quando o grão-de-bico estiver cozido, retire do fogo, 

escorra toda a água, reservando um pouco dela, e, delicadamente, esfregue os 

grãos com as mãos, para remover o máximo possível das cascas. Despreze-as. Em 

outra panela, cozinhe as beterrabas no vapor e reserve. Num liquidificador ou 

processador, bata o grão-de-bico descascado com a beterraba, o alho, o tahine, o 

sal e um pouco de azeite. Adicione um pouco da água do cozimento do grão-de-

bico e bata até formar uma pasta bem homogênea. O ponto ideal do homus é uma 

pasta de textura mais grossa. Retire do liquidificador, coloque suco de limão e, se 

quiser, um pouco mais de azeite. Rende 4 porções. 

 

Kichari 
 

Ingredientes 

1 colher (chá) de ghee 

1 colher (chá) de sementes de cominho 

1 colher (chá) de cúrcuma 

1 cebola picada em pedaços pequenos 

1 colher (chá) de sal 

1 xícara de arroz basmati ou integral 

½ xícara de lentilha vermelha, verde ou marrom 

1 cenoura cortada em cubinhos 

50 gramas de vagem cortada bem fininha 
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Preparo 

Esquente o ghee em uma panela e adicione o cominho. Quando começar a formar 

espuma, adicione a cúrcuma e em seguida a cebola. Refogue até dourar bem. 

Acrescente nesta ordem: todos os vegetais, por último o arroz e a lentilha. Frite 

um pouco e adicione água fria, até cobrir o arroz e os vegetais. Se preferir que ele 

fique mais soltinho, coloque menos água. Quando a água ferver, adicione o sal, 

abaixe o fogo e deixe cozinhar até a água secar. Você pode variar os legumes. 

 

Leite de amêndoas 
 

Deixar uma xícara de amêndoas sem pele e sem sal de molho na água de um dia 

para o outro. No dia seguinte, jogar a água que ficou de molho e bater as 

amêndoas no liquidificador com dois copos de água filtrada. Depois coar em um 

saquinho voal .  

Se quiser, pode voltar esse leite para o liquidificador e bater com duas ou três 

tâmaras grandes  

 

 Leite de coco  
 

Ingredientes  

1 xícara de coco seco fresco  

3 xícaras de água  

 

No liquidificador  

Deixe 1 xícara (chá) de coco seco fresco de molho em 3 xícaras (chá) de água 

quente por 5 minutos. Depois, bata tudo no liquidificador por 2 minutos e coe num 

voal ou numa peneira bem fina. Se desejar um leite de coco mais grosso, coloque 

menos água.  

 

Na centrífuga  

Passe o coco seco na centrífuga sem acrescentar água (o aparelho precisa ser 

potente)- o leite de coco vai sair bem grosso. 

 

Massala Pitta 
 

Ingredientes 

1 colher (sobremesa) de coentro em grãos 

1 colher (sobremesa) de cominho 

1 colher (sobremesa) de erva doce 

1 colher (chá) de cardamomo 

1 colher (chá) de cúrcuma 

 

Preparo 

Moa tudo até formar um pó. Guarde em recipiente seco e bem fechado. 

 

Massala Vata 
 

Ingredientes 

1 colher (sobremesa) de cominho 

1 colher (sobremesa) de feno-grego 

1 colher (sobremesa) de mostarda em grãos 

1 colher (chá) de páprica picante   43 



½ colher (chá) de cúrcuma 

 

Preparo 

Moa tudo até formar um pó. Guarde em recipiente seco e bem fechado. 

 

Massala Kapha 
 

Ingredientes 

1 colher (sobremesa) de mostarda em grãos 

1 colher (sobremesa) de cúrcuma 

1 colher (chá) de gengibre em pó 

1 colher (chá) de pimenta-do-reino 

½ colher (chá) de cravo 

 

Preparo  

Moa tudo até formar um pó. Guarde em recipiente seco e bem fechado. 

 

Mingau de aveia com leite de amêndoa 
 

Rendimento: 4 porções grandes 

 

Ingredientes 

1 copo de aveia em flocos 

1 pitada de cravo em pó 

2 paus de canela 

1 copo de água 

3 copos de leite de amêndoas 

1/3 copo de castanhas de caju picada (demolhar) 

1/2 copo de coco ralado 

Gojiberry para enfeitar 

 

Modo de preparo 

Coloque a aveia, o cravo e a canela em uma panela em fogo alto. Adicione a água 

e o leite de amêndoas. Cozinhe por 15 minutos. Mexa com frequência para evitar 

que a aveia grude no fundo da panela. Quando o mingau estiver pronto, acrescente 

a castanha de caju e o coco. Mexa bem e sirva com gojiberry. Se quiser, coloque 1 

colher (sopa) de melado de cana. 

 

Fonte: Bela Gil  

 

Mingau de aveia  
 

Ingredientes 

3 colheres (sopa) de aveia em flocos 

1 colher de sobremesa de mascavo 

1 cardamomo 

1 banana picadinha 

2 xícaras de água 

1 pitada de canela em pó 

 

Preparo 

Em uma panela coloque as sementes de cardamomo e leve ao fogo por cerca de 1 

minuto, adicione a aveia, o mascavo, a banana e mexa bem. Coloque a água e   44 



deixe cozinhar até começar a ficar bem cremoso. Desligue o fogo, adicione a 

canela e sirva morno. 

 

Mingau de sagu 
 

Ingredientes 

1/2 xícara de sagu 

1 colher (sobremesa) de açúcar demerara 

1/2 colher (café) de sal 

1,5 xícara de água 

1 xícara de leite de coco 

1 cravo 

Canela e cardamomo em pó a gosto 

 

Preparo 

Em uma panela, deixe o sagu de molho na água por 10 minutos. Acrescente os 

demais ingredientes (exceto o cardamomo e a canela) e leve ao fogo baixo para 

cozinhar, mexendo sempre. Ao obter uma consistência cremosa, desligue o fogo. 

Se estiver muito grosso, acrescente mais leite de coco. Lembre-se de que o 

mingau ficará mais encorpado ao amornar. Quando servir, salpique a canela e o 

cardamomo. Rende 1 porção. 

 

Panacéia digestiva 
 

Tomar quando se sentir sem apetite, quando a digestão está lenta ou quando sentir 

que vai resfriar ou está resfriado. 

 

Ingredientes 

1 colher (sopa) de gengibre fresco ralado 

1/2 limão espremido 

1 pitada de sal 

1 colher (chá) de açúcar mascavo 

 

Preparo 

Esprema o gengibre num paninho para que saia bem o sumo. Misture com o suco 

de limão e o sal e o açúcar e beba em seguida. Consuma cerca de 20 minutos antes 

da refeição. 

 

Panqueca de Aveia 
 

Ingredientes 

Aveia em flocos 

Água 

 

Preparo: 

Coloque direto na frigideira (teflon) a aveia e aperte com água até formar um 

“cimentinho”. 

Vai ao fogo e ela se solta da frigideira sozinha. 
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Panqueca de feijão moyashi 
 

Ingredientes 

1/2 xícara de feijão moyashi ou feijão fradinho 

Água (o suficiente para cobrir o feijão) 

1 pitada de sal 

1 colher (chá) de cominho 

1/2 cebola roxa 

1 dente de alho 

1 colher (café) de cúrcuma em pó 

Ghee ou óleo de coco (para untar a frigideira) 

 

Preparo 

Deixe o feijão moyashi de molho na água por 8 horas, em um recipiente coberto. 

Escorra e bata o moyashi no liquidificador com todas as especiarias e o sal, 

acrescentando um pouco de água, apenas o suficiente para que seja possível bater. 

Quando a mistura adquirir a textura de uma massa cremosa, coloque novamente 

no recipiente. Unte a frigideira com ghee ou óleo de coco e, quando estiver bem 

quente, acrescente um pouco de massa de feijão, para fazer a panqueca. Deixe 

cozinhar por 5 minutos ou até começar a dourar. Vire a panqueca para dourar por 

igual. Retire do fogo e consuma-a ainda morna. Rende 3 panquecas. 

 

 

Pão herbal 
 

(fonte: Rita Taraborelli) 

(Rende 5 porções) 

 

Ingredientes 

1 xícara de farinha de amaranto, mais um pouco para polvilhar 

1 colher (chá) de cúrcuma em pó 

1/2 xícara de inhame cozido e amassado 

25 ml de água 

1/2 xícara de ervas frescas picadas (salsa, cebolinha, alecrim, manjericão, hortelã, 

estragão, etc.) 

Sal 

 

Modo de preparo 

1. Misture a farinha, a cúrcuma, o inhame e sal a gosto até formar uma farofa. 

2. Adiciona a água e as ervas, misture e amasse bem, formando uma bola. Deixe 

descansar por 15 minutos. 

3. Divida a massa em cinco partes e abra cada uma delas sobre uma bancada 

polvilhada com farinha de amaranto. O resultado final deve ser um disco fino e 

sem rachaduras. 

4. Coloque uma chapa de ferro no fogo e deixe esquentar bem (cerca de 5 

minutos). Doure cada pão de ambos os lados até ficar tostadinho. O preparo deve 

ser rápido: se demorar para dourar, esquente mais a chapa. 
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Purê de maçã 
  

6 maçãs vermelhas 

Tire a casaca e corte em cubos 

Coloque água até cobrir as maçãs 

Na água coloque canela em pau, cravo, noz moscada e um pouco de gengibre 

Deixe cozinhar por uns 30 minutos  

 

Coloque tudo no liquidificador e bata 

 

 

Quibe de abóbora japonesa 
 

Ingredientes: 

200 gramas de trigo para quibe 

300 gramas de abóbora japonesa cozida sem casca 

½ alho poro (só a parte branca, picada bem fina) 

1 colher sopa de gengibre ralado fresco 

1 colher de sopa de orégano 

200 gramas de ricota 

1 colher de sobremesa de cúrcuma 

1 colher de chá de pimenta do reino 

1 colher de chá de páprica picante 

Sal à gosto 

 

Modo de preparo: 

Colocar água no trigo até cobrir, deixar por 15 minutos, espremer para retirar o 

excesso de água 

Amassar o trigo com a abóbora 

Colocar o alho poró, o gengibre, a cúrcuma, a pimenta, a páprica e o sal 

Misturar bem com as duas mãos 

Em outro recipiente colocar a ricota e o orégano 

Espalhar a massa em uma assadeira untada com ghee 

Colocar ricota com orégano (recheio) 

Colocar por cima nova camada da massa 

Assar em forno pré-aquecido por 20 a 30 minutos 

 

 

Quibe de grão-de-bico (assado) 
 

Ingredientes 

1 xícara de grão-de-bico 

1 xícara de trigo para quibe 

3 colheres (sopa) de tahine (pasta de gergelim) 

1/2 cebola bem picada 

2 dentes de alho picados 

1 colher (sopa) de cada: salsinha e hortelã picada 

1 colher (chá) de sal 

1/2 colher (chá) de pimenta-síria 

Azeite de oliva para untar e regar 
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Modo de preparo 

Deixe o grão-de-bico de molho durante a noite e depois cozinhe com água e sal 

até amolecer (na panela de pressão leva 25 minutos). Escorra e reserve. 

1. Enquanto o grão-de-bico cozinha deixe o trigo para quibe de molho por 

30 minutos em água morna. Escorra e esprema o trigo. 

2. Passe o grão-de-bico e o trigo para quibe pelo processador, ou 

liquidificador. Retire, junte os demais ingredientes, misturando bem 

com as mãos, até ficar uma massa consistente. 

3. Unte com azeite uma assadeira, coloque a massa nela. Regue com um 

fio de azeite e leve para assar em forno preaquecido médio por 40 

minutos, aproximadamente. 

4. Depois de assado, deixe esfriar, corte em quadradinhos e sirva. 

 

Sopa de feijão mung (ou moyashi) 
 

Ingredientes 

1/2 xícara de feijão moyashi que ficou “despertando” de um dia para o outro 

(cerca de 10 horas). (deixe os grãos de molho em 1/2 xícara de água)  

10 xícaras de água 

1 colher (de café) de cominho em pó 

Sal do Himalaia à gosto 

1 colher (de café) de ghee 

 

Modo de preparo 

Cozinhe o feijão na água, até ele começar a desmanchar.  desligue o fogo, bata no 

liquidificador.  Leve ao fogo novamente para esquentar. Adicione os demais 

ingredientes e sirva morno. 

 

Sopa de inhame com especiarias 
 

Ingredientes 

1 colher de chá de ghee 

1 cebola roxa média cortada em cubos 

500 gramas de inhame descascado e cortado em cubos 

1 colher de chá de sal 

1 pedaço médio de canela em pau 

1 cravo-da-índia  

1 pitada de chá de pimenta-do-reino 

½ colher de chá de cúrcuma 

½ colher de chá de páprica picante 

 

Preparo 

Em uma panela esquente o ghee, o cravo e a canela. Quando exalar o aroma, 

adicione a cebola, a cúrcuma, a páprica picante e a pimenta, mexendo bem. 

Refogue até a cebola dourar. Coloque o inhame e cubra com água. Diminua o 

fogo e deixe cozinhar até o inhame ficar bem macio. Adicione o sal e desligue o 

fogo. Retire o cravo e a canela e bata no liquidificador ou processador até formar 

um purê bem consistente. Sirva em seguida. 

Pitta: retirar a páprica picante e salpicar coentro fresco antes de servir. 
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Sopa de legumes 
 

Ingredientes 

1/2 colher (café) de ghee 

1/2 xícara de ervilha fresca 

1 cenoura pequena cortada em cubinhos 

1/2 xícara de abóbora cortada em cubinhos 

1/4 de nabo cortado em cubinhos 

1/2 xícara de chuchu picadinho 

1 colher (chá) de orégano 

Sal 

Pimenta caiena a gosto 

2 colheres (sopa) de cebolinha picada 

1 dente de alho 

1 colher (chá) de gengibre fresco ralado 

2 xícaras de água 

 

Preparo 

Esquente o ghee em uma panela e logo em seguida adicione o gengibre e o alho. 

Refogue bem até o gengibre começar a dourar. Acrescente o nabo, o chuchu, a 

ervilha, a cenoura e a abóbora. Mexa bem, adicione uma pitada da pimenta caiena 

e coloque a água. Deixe cozinhar até a abóbora começar a desmanchar. Desligue o 

fogo, adicione o sal e sirva morno. Rende 2 porções. 

 

Sopa de cenoura com gengibre 
 

Ingredientes 

¼ de cebola picada 

1 colher (sopa) de óleo de gergelim cru (ou azeite ou óleo de girassol) 

2 cm de gengibre picado 

5 cenouras picadas grosseiramente 

4 xícaras (chá) de água 

½ colher (chá) de sal marinho 

 

Modo de preparo 

Refogue a cebola com o óleo de gergelim. 

Adicione o gengibre, as cenouras e a água. Tempere com o sal e deixe cozinhar 

por 20 minutos, com a panela tampada. 

Bata no liquidificador com a água do cozimento, até ficar bem cremoso.  

 

 

Sopa de abóbora com manjericão 
 

Ingredientes 

½ colher de sobremesa de ghee 

500 ml de água 

300 gramas de abóbora japonesa 

4 colheres de sopa de alho-poró cortado em fatias finas 

3 colheres de sopa de manjericão fresco 

1 pitada de curry 

½ colher de chá de sal 
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Preparo 

Esquente o ghee e refogue o alho-poró por 2 minutos. Adicione as especiarias e 

mexa bem. Acrescente a abóbora e a água e deixe cozinhar até ela ficar bem 

macia. Tempere com sal e bata no liquidificador com o manjericão. Despeje 

novamente na panela e esquente rapidamente. Desligue o fogo e sirva em seguida. 

 

Soro caseiro para casos de diarréia e/ou vômito  
 

1 colher de chá de sal 

3 colheres de suco fresco de gengibre – rale o gengibre, esprema usando um 

tecido e extraia apenas a parte líquida 

3 colheres de suco fresco de limão 

5 colheres de chá de açúcar mascavo 

2 litros de água. 

 

Tabela de sabores predominantes 
(não são exclusivos, os alimentos possuem muitas vezes mais de um sabor) 

 

 

 

 

Doce 

Leite  

Arroz 

Manteiga 

Ghee 

Manga 

Figo 

Tâmara 

Mel 

Trigo 

Abacate 

Rapadura 

Beterraba 

Cenoura 

Coco 

Amêndoas 

Carnes 

Cevada 

Aveia 

Batata-baroa 

Melão 

Banana madura 

 

 

Ácido 

Limão 

Laranja pera 

Vinagre 

Iogurte 

Queijo 

Vinho 

Lima 

Cebola 

Tomate 

Abacaxi 

Ervas 

Tamarindo 

 

 

 

Amargo 

Couve 

Chicória 

Dente-de-leão 

Folhas de rabanete 

Babosa 

Espinafre 

Cacau 

Folha de mostarda 

Radicchio 

Jiló 

Jurubeba 

Melão-de-São-Caetano 

Cúrcuma 

Café 

Quinoa em flocos 

Salgado Sal 

Algas marinhas 

Picles 

Peixes de água salgada 

 

 

Picante 

Rúcula 

Cravo 

Canela 

Rabanete 

Pimentão 

Cominho 

Pimentas 

Gengibre 

Alho-poró 

Páprica 

Adstringente Romã 

Folhas cruas 

Leguminosas 

Brócolis 

Banana verde 

Açaí 

Semente de papoula 

Noz-pecã 

Milho seco 

Centeio 

Feijão preto 

Feijão azuki 

Feijão carioca 

Lentilhas 

Repolho 

Berinjela 
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