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Sejam todxs bem-vindxs!!

Me chamo Júlia Juliana e sou ovolactovegetariana
há  cinco anos. 

Com a popularização da dieta e dos produtos
vegetarianos e veganos fui me aproximando e me
identificando com a causa. Passei por uma imensa
reformulação de valores e crenças e hoje me
percebo muito mais realizada e alinhada com meus
propósitos. Com certeza o vegetarianismo foi o
pontapé inicial nessa minha jornada de expansão
de consciência, autoconhecimento e reconexão
com a natureza. Sem dúvidas ainda tenho muito o
que caminhar nesse sentido, e será um prazer ter a
companhia de cada umx de vocês nessa jornada!

Olá!



Espero poder, através destes escritos, trazer luz a
importância da redução do consumo da carne e de
um consumo mais consciente em todos os níveis. 

Antes de qualquer coisa esse e-book é um relato da
minha jornada, dos meus motivos pessoais para me
tronar vegetariana e dos impactos que essa decisão
gerou na minha vida e na vida dos que estão
próximos a mim. 

Fica a você, caro leitorx,  o convite para abrir a
mente e experimentar novas possibilidades
alimentares, conscienciais, e acima de tudo, para
estabelecer uma nova relação com o mundo e com o
próprio corpo.



Desde que me entendo por gente me encontro rodeada de cortes
finíssimos de carnes assadas e pratos rústicos típicos de um bom
churrasco campo-grandense. Não era à toa que todos me
chamavam de pequena carnívora, sempre fui uma grande
apreciadora de uma carne bem preparada. Ano após ano escolhia
comemorar meus aniversários em grandes churrascarias. A
cultura pecuarista é muito forte na minha cidade, o que tornava
minhas perspectivas sobre as possibilidades de me alimentar de
uma forma diferente completamente nebulosas e limitadas.

No entanto, com o passar dos anos fui me inteirando sobre os
impactos causados pelo consumo desenfreado da carne e por meio
da internet aprofundei mais e mais minhas pesquisas a respeito do
assunto. Quanto mais eu pesquisava, mais amargo o sabor da
carne se tornava em minha boca, até que me vi completamente
impossibilitada de sentir os prazeres inconsequentes que o bife de
outrora me trazia. A tomada de consciência que meus estudos
possibilitaram me atingiu como um tiro no peito e afetou
diretamente meu paladar, meus olhos e minhas posturas para com
o mundo.

Se você é novx nessa jornada iniciática quero que saiba que não
está só, e que apesar dos desafios, das frustrações e dos inúmeros
confrontos desnecessários que você terá que enfrentar
simplesmente pela sua opção alimentar, esse é um caminho que
vale e muito a pena percorrer. O vegetarianismo me trouxe maior
consciência sobre o planeta, sobre minhas escolhas, minhas
relações, e principalmente sobre mim mesma e meu corpo.

O Início



Antes de começar eu sentia que nunca conseguiria. Me via
só e completamente alucinada diante de uma sociedade
fundada na exploração e subjulgação da natureza e dos
animais. 

Lembro-me como se fosse ontem, no dia 13 de setembro de
2015 eu acordei decidida a experimentar a dieta
vegetariana e decidi que cortaria as carnes radicalmente!
Sem essa de ir diminuindo aos pouquinhos! Eu sabia que
esse tipo de estratégia não funcionaria para mim como
funciona para algumas pessoas. 

Ao mesmo instante em que comunicava à minha família a
decisão que havia tomado uma vozinha gritava no fundo
da minha mente “você nunca vai conseguir!”; “já pensou!?
Nunca mais comer carne!!! Nunca mais comer bacon!!!?.” 
“quero só ver quanto tempo isso vai durar”... Bom, até esse
exato instante tem durado 5 anos, um mês, 16 horas e 7
minutos. A minha estratégia de ouro foi espantar essas
vozes e viver um dia de cada vez, uma refeição de cada vez,
uma bocada de cada vez.

Nesta época a perspectiva que eu tinha era de que eu
estava dando um presente para o mundo e para os animais
ao abnegar do meu “direito” de consumo de carne animal,
mas com o tempo descobri que essa decisão foi muito além
de um gesto de amor ao planeta e aos animais mas
principalmente um gesto de amor a mim mesma e ao meu
corpo. 



Antes de continuarmos acho interessante discutirmos um
pouco sobre como se deu o desenvolvimento da relação do
homem com a natureza no decorrer do tempo. Para isso
sugiro a leitura do artigo “A relação histórica
homem/natureza e sua importância no enfrentamento da
questão ambiental (Naves & Bernardes, 2014), que faz uma
reconstrução histórica dessa interação.

Os autores explicam como à princípio o homem se via
amplamente conectado e dependente da natureza,
explicando seus fenômenos através de antropomorfismos,
animismo e magia, a natureza era sagrada e reverenciada.
A partir do momento que as cidades se constituem como
principal forma de agrupamento social o debate sobre as
leis humanas passa a ser visto como mais importante do
que a compreensão dos fenômenos naturais. Aos poucos os
homens foram rompendo com o pensamento místico e se
voltando para o pensamento racional e material. A
metafisica então, rompe com o antropomorfismo,
iniciando o que se conhece como antropocentrismo (o
homem no centro). Com a força da teologia judaico cristã
busca-se manter o ordenamento da natureza, porém
substituindo todas as divindades por um único Deus.

Era uma vez o animal humano...



Com o surgimento do método cartesiano o homem se tornou o
centro do mundo por raciocinar “Penso, logo existo”, deixando de
ser visto como animal e considerando estes como manifestações de
vida inferiores. A natureza passa a ser o objeto de estudo do
homem. Com o capitalismo surge a ideia de que não se pode ter
progresso econômico sem a apropriação dos recursos naturais,
apontando a Revolução Industrial como importante marco
histórico nesse sentido. Desenvolvimento torna-se sinônimo de
dominação da natureza.

“Afinal ser desenvolvido é ser urbano, é ser industrializado, enfim, é ser tudo
aquilo que nos afaste da natureza e que nos coloque diante de constructos
humanos, como a cidade, como a indústria. (...) Deste modo, os que criticavam
a desigualdade do desenvolvimento contribuíam para fomentá-lo, na medida
em que a superação da desigualdade, da miséria, se faria com mais
desenvolvimento. O progresso, dizia-se, era um direito de todos! Todos
parecem ter direito ao desenvolvimento, que se transforma em uma
imposição, em vez de opção. Aqui se confundem duas questões diferentes, com
graves consequências para a superação dos problemas contemporâneos, entre
eles o desafio ambiental: a ideia de que igualdade só pode ser contemplada
com desenvolvimento – todos têm direito à igualdade -, sem que nos
indaguemos acerca dos diferentes modos de sermos iguais, como as diferentes
culturas e povos que a humanidade inventou ao longo da história atestam.”
(Naves e Bernardes, 2014, p.23-24, apud PORTO-GONÇALVES(2011, p. 24- 25).

Como podemos ver humanidade moderna acostumou a se enxergar
de forma alheia à natureza, acreditando ser capaz de “domesticá-
la” e possuí-la, objetificando seus recursos, sua vida e seus
processos.   É urgente a necessidade de superarmos a doutrina
neoliberal de subjulgação da natureza a fim de retomarmos nosso
lugar como parte integrante dela. Adotar uma dieta
vegetariana/vegana ou simplesmente repensar o consumo da carne
é um grande passo para romper com este ciclo de exploração e
sofrimento.



Independente da motivação, ao optar pela redução ou a eliminação
da carne e dos produtos de origem animal na dieta realiza-se um
grande ato político, em prol da sociedade, de si, dos animais e do
meio ambiente.
Segundo informações da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) a
criação de animais para consumo é um dos setores que mais causa
problemas ambientais em escala global. 

A pecuária é a maior responsável por erosão de solos e
contaminação de mananciais, além de contribuir para emissão de
gases responsáveis pelo efeito estufa. Em contrapartida alimentos
de origem vegetal exigem 95% menos energia fóssil do que o
necessário para produção e transporte de 1kg de carne. Se toda a
produção de soja e grãos destinada ao gado americanos fosse
destinada aos seres humanos seria possível alimentar a população
mundial cinco vezes, como aponta Eric Slywitch, médico,
especialista em nutrição pela Unifesp e autor do livro “Virei
vegetariano: e agora?”.

Um ato político

De acordo com
Slywitch (2010)
Dentre os motivos
que levam uma
pessoa a se tornar
vegetariana estão:
ética, preocupação
com a saúde,
preocupação com o
meio ambiente ou
razões filosóficas e
religiosas.



De acordo com o instituto CEPA um boi, equivalente a 210kg de
carne aproximadamente, demanda em torno de 1 a 4 hectares de
terra no período de 4 a 5 anos, período em que poderiam ser
produzidos em média 8 toneladas de feijão, 23 toneladas de trigo, 35
toneladas de cenoura 44 toneladas de batata, 56 toneladas de
tomate. No Brasil o impacto da pecuária é tão grande que já
contabiliza um terço do território nacional (Movimento Mecenas da
Vida, 2020).

Até quando continuaremos a consumir produtos que degradam o
meio ambiente e desperdiçam nossos recursos naturais? Até
quando compraremos a ideia de que a terra não pode nos oferecer o
suficiente, se ela quando respeitada e cultivada da maneira correta
é pura abundância? Até quando vamos viver como se nossos
hábitos diários não estivessem comprometendo o nosso futuro e o
futuro do nosso planeta?

Como podemos observar na imagem abaixo para termos 1kg de
carne, de manteiga ou de queijo em nossa mesa são necessários
aproximadamente 17.100L, 18.000L e 5.280L   de água potável
respectivamente.



Entendendo o
Vegetarianismo

Vamos lá! Chegou a hora de entender as diferenças entre o 
 vegetarianismo, suas diferentes versões e o veganismo. Segundo as
definições da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) os
vegetarianos podem se dividir em quatro tipos, todos sem consumo
nenhum de carne animal:

Carnes (de
nenhum tipo, de
nenhuma cor, de
nenhum animal.
NEM PEIXE)

Carnes (de
nenhum tipo, de
nenhuma cor, de
nenhum animal.
NEM PEIXE).
- ovos

Carnes (de
nenhum tipo, de
nenhuma cor, de
nenhum animal.
NEM PEIXE).
- leite e lacticínios

TIPOS CONSOMEM NÃO CONSOMEM

OVOLACTOVEGETARIANOS
- Ovos
- Leite e lacticínios.

LACTOVEGETARIANOS -   Leite e lacticínios

OVOVEGETARIANOS - Ovos

VEGETARIANOS ESTRITOS

Carnes (de
nenhum tipo, de
nenhuma cor, de
nenhum animal.
NEM PEIXE).
-ovos
-leite e lacticínios

-Não consomem
nada de origem

animal



Os veganos, por sua vez, transpõem as questões dietéticas. Para
muito além da mesa, o veganismo é uma filosofia de vida, que
busca excluir de todas as maneiras possíveis o sofrimento e
exploração animal.  

Apesar de ser importante conhecer as nomenclaturas corretas, até
mesmo para que você encontre a forma que mais se adapta a sua
realidade e ao seu organismo, não tenho o objetivo de prender-me a
rótulos. Meu foco principal neste ebook é orientá-los para o
maravilhoso universo alimentar que existe para além das carnes.

Para começar com o pé direito, é importante que você busque um(a)
nutricionista especializada em nutrição vegetariana e vegana. Aprender a
substituir corretamente os alimentos é um ponto fundamental em
qualquer transição alimentar. Além disso, é importante que antes de
iniciar a retirada da carne você faça um hemograma completo a fim de
verificar possíveis deficiências nutricionais pré-existentes, afinal de
contas desequilíbrios nutricionais podem ocorrer em quaisquer dietas,
principalmente nas menos criativas e variadas. 

Em segundo lugar é crucial que você crie um arsenal de depoimentos,
dicas e receitas de pessoas que já estão no caminho do vegetarianismo ou
veganismo há algum tempo, pois a falta de experiência em explorar as
leguminosas, frutas e vegetais de diferentes formas, pode ser um motivo
de bloqueio na hora de preparar as refeições e sei, por experiência
própria que isso pode ser bastante frustrante no início.

Apesar de hoje existirem inúmeras fontes muito mais ricas em proteína
do que a soja, a PTS (proteína texturizada de soja) ainda é uma mão na
roda na cozinha para diversos pratos, por isso os ensinarei as dicas de
ouro do preparo de uma saborosa proteína.

O que você consome hoje reflete no tipo de

mundo que você está ajudando a construir.

Onde Começar



Para cada porção de proteína texturizada separe o dobro de
água e coloque para ferver. A proteína funciona como uma
esponja e ao ser   hidratada dobra de tamanho. Depois que a
água ferver despeje-a sobre a proteína e adicione o suco de
meio limão espremido ou um pouco de vinagre (esse passo é
fundamental, já que é a acidez do limão e do vinagre que retira
o cheiro e o gosto característicos da soja). Deixe descansar por
15 minutos... Após esse período escorra a água, lave a proteína
com água corrente e espreme-a muito bem!! Essa etapa
também é muito importante, pois se a proteína ainda estiver
cheia de água os temperos ficarão diluídos. Por fim, tempere
como preferir (ex: shoyo, páprica defumada, azeite, alecrim...) e
finalize na frigideira com alho, cebola e cheiro verde, por
exemplo.

Para começar, dê preferência às bananas orgânicas, pois os
agrotóxicos  utilizados nos alimentos tendem a se concentrar na
casca. Reserve as cascas das bananas que consumir ao longo da
semana na geladeira ou no congelador. Obs: se você não gosta nem
um pouco do sabor da banana retire aqueles fiapos brancos que
ficam no interior da casca antes de congelar pois, eles conservam
um leve gosto de banana. Caso não se importe, recomendo que
inclua-os na receita, pois esses fiapos são riquíssimos
nutricionalmente. Com a ajuda de um garfo desfie as cascas em
tirinhas e coloque-os para descansar em um pote com água e suco
de um limão. Passados 15 minutos escorra a água. Por fim, refogue
os temperos que preferir para dar sabor a sua "carne" de casca de
banana. Recomendo alho, cebola, extrato de tomate, sal, azeite e
cheiro verde. (tem vídeo dessa receita no meu canal do Youtube,
basta procurar por “Vegetariando Carne de casca de
banana, canal Trinus).

Como preparar carne de soja

Como preparar carne de casca
de banana

Obs: não se acomode na proteína de soja

ou na carne de casca de banana, uma dieta variada é sempre a melhor

opção!



As dicas que passarei aqui para vocês eu aprendi com a minha
nutricionista, @nutri.lualeite por isso, ressalto novamente a
importância de estarmos acompanhados por um profissional de
qualidade e confiança durante esse processo de transição.

Dicas

·     Foca nos grãos: Muitas pessoas ficam perdidas na hora de substituir a
proteína nas refeições do dia a dia, para não enfrentar esse problema você
precisa entender que a melhor fonte de proteína de consumo diário são os
grãos, e eles devem estar presentes em aproximadamente 1/4 do seu prato.
Leguminosas em geral, como feijão, lentilha, grão de bico, soja são excelentes
fontes de proteína, a quinoa também é um alimento riquíssimo em proteína e
pode ajudar na variação do cardápio.

·      Limão no feijão: Você sabia que a famosa laranja da feijoada não está ali por
acaso? Além de ajudar na digestão deste prato rico em gorduras a vitamina C
presente na laranja ajuda na absorção do Ferro presente no feijão e na couve.
Seguindo esse princípio é recomendável aos vegetarianos e veganos,
principalmente, que sempre se ingira os alimentos ricos em ferro
acompanhados de alguma fonte de vitamina C (acerola, limão, laranja,
morango... dentre outros). 

·        Evitar café e laticínios perto das refeições: A ingestão de leite e café perto
das refeições atrapalha a absorção do ferro, por isso evite fazê-lo com
frequência.

·        Omega-3 não tem só no peixe: Muitas pessoas que aspiram se tornar
vegetarianas ou veganas costumam se preocupar com a ingestão do famoso
Omega-3, porém, ele pode ser adquirido também pelo consumo de sementes
de linhaça e chia, por exemplo. 

·        Cálcio: Além de consumir alimentos ricos em cálcio é importante ingerir
outros alimentos que ajudam na absorção e fixação do mesmo no organismo,
como os alimentos ricos em vitamina D. A prática de atividades físicas também
ajuda na fixação do cálcio nos ossos. Couve, rúcula, quiabo, agrião, tofu,
amêndoas, algas, gergelim, e brócolis, por exemplo, são ótimas fontes de cálcio
e nada tem a ver com exploração animal.

Essas são apenas algumas das dicas e orientações que você irá receber em um
acompanhamento nutricional, além disso você aprenderá a reconhecer os pontos fortes e
“fracos” do seu metabolismo e como potencializá-los da melhor forma para o seu biotipo,
estilo de vida e objetivos.

https://www.instagram.com/nutri.lualeite/?hl=pt-br


Cozinha intuitiva e a
diversidade de alimentos

Ser vegetariano, ao contrário do que muitos pensam, não é sinônimo de amar
salada e comidas saudáveis. Ainda assim chamo a atenção para a importância
de você, que se propôs a passar por essa mudança na dieta se permita
ressignificar a sua relação com a comida e se abra para experienciar novos
sabores ou até mesmo sabores já conhecidos, mas de formas completamente
novas.

Logo que me tornei ovolactovegetariana, estipulei como regra para mim que,
ao invés de eu pensar no que não poderia mais comer, eu passaria a focar em
todos os alimentos que eu estava aberta a consumir a que até ali havia
explorado muito pouco, seja por falta de interesse, de conhecimentos de
preparo, ou até mesmo por pura falta de criatividade.

Desde que passei a me posicionar desta forma na cozinha um universo inteiro
se expandiu diante dos meus olhos. Descobri como a natureza é diversa e
como um mesmo alimento pode ser preparado e experienciado de diferentes
formas. Os pequenos agricultores locais tomaram lugar de grande valor e
importância na minha vida e da minha família, e com os estudos e orientações
adequadas, aprendemos a aproveitar melhor, folhas, cascas e talos de todas as
hortaliças que compramos.

O preparo de cada refeição passou a ser
pensado desde o plantio de cada alimento
que viríamos a consumir, as frutas, raízes e
hortaliça de cada estação passam por nossa
cozinha e nossos pratos de forma
harmoniosa com cada etapa do ciclo da mãe
natureza.

Antes de iniciar essa jornada no
vegetarianismo eu achava que não servia
para cozinhar. Mas o que acontece é que eu
estava de olhos e ouvidos fechados para os
alimentos que eu preparava. Eu não os
enxergava como fonte de vida e de energia
vibracional como enxergo hoje. 

O vegetarianismo me deu olhos para ver e ouvidos para ouvir os chamados do
meu corpo e de cada alimento que passa pelas minhas mãos. Cada raiz, cada
folha, cada grão, todos eles carregam uma história que merece ser ouvida,
experimente!



Ideias de receitas para o dia
a dia

Salada de rúcula com tomate Arroz branco com feijão

preto

Tofu grelhado

Bolinho de arroz assado

sopa de lentilhal

com feijão carioca

missô

tofu 

couve refogada



Legumes diversos assados

Macarrão Bifum
Cenoura, repolho refogado e vagem



feijão carioca Arroz branco

salada turca de beterraba com tahine

banana da terra frita

chuchu refogado

arroz branco
cenoura

vagem

omelete

gengibre  frito



ervilha torta refogada

sallada de alface roxa com rabanete

feijão carioca

arroz branco

batata doce cozida

creme de milho feito com leite de

amêndoaspepino

salada de rúcula com tomate cereja

rabanete

Arroz branco e feijão preto



couve-flor

batata inglesa assada com

requeijão e bacon de berinjela

batata doce roxa com requeijão e

shitake refogado

salada de rúcula com cenoura e tomate



Outros
Sites interessantes são: 

https://vegpedia.com/2019/09/17/10-livros-
essenciais-para-entender-sobre-vegetarianismo-
e-veganismo/

https://www.guiavegano.com.br/vegan/

https://presuntovegetariano.com.br/

https://www.svb.org.br/

https://desafio21diassemcarne.com.br/

Sites que recomendo
Recomendo fortemente que vocês acessem o site da SVB
(https://www.svb.org.br/), pois eles disponibilizam diversos guias alimentares,
artigos científicos e e-books para download gratuito, além de receitas
deliciosas!

https://vegpedia.com/2019/09/17/10-livros-essenciais-para-entender-sobre-vegetarianismo-e-veganismo/
https://www.guiavegano.com.br/vegan/
https://presuntovegetariano.com.br/
https://www.svb.org.br/
https://desafio21diassemcarne.com.br/
https://www.svb.org.br/


Livros que recomendo

download gratuito

download gratuito

Para comprar ou

baixar qualquer um

dos livros basta clicar

na capa

https://www.amazon.com.br/Virei-vegetariano-agora-Eric-Slywitch-ebook/dp/B07BZVNJ74/ref=asc_df_B07BZVNJ74/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379725857893&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11413234796765894576&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001593&hvtargid=pla-849055934335&psc=1
https://www.saraiva.com.br/alimentacao-sem-carne-2-ed-2015-8955798/p
https://www.amazon.com.br/Cozinha-vegetariana-Mais-receitas-carne/dp/8578811968/ref=sr_1_2?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=cozinha+vegetariana+de+a+a+z&qid=1599139625&s=books&sr=1-2
https://www.svb.org.br/images/livros/SVB_relatorio_ODS_SSC.pdf
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