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A dieta dos

Quatro passos para higienizar

Melhora da imunidade, da digestão e das alergias está 
entre as promessas do crudivorismo, uma dieta que não 
admite cocção, misturas, aquecimento ou temperos
por Cristina almeida | fotos fabio mangabeira

 P
ara livrar-se da doença, é preciso  
suprimir o uso do fogo na prepara-
ção dos alimentos.” A frase, atribu-
ídaa Gandhi, é um dos argumen-

tos utilizados pelos adeptos do consumo 
de comidas cruas sobre os benefícios de 
uma dieta vegetariana que se baseia em 
três “Ves” – vegetal, variada e viva: o cru-
divorismo. Um crudivorista entende que 
em todas as espécies animais, a escolha 
dos alimentos é sempre regulada pelo ins-
tinto e pela disponibilidade. Como existe 
uma relação entre as características físicas 
externas, estrutura do sistema digestório e 
alimentos, as preferências humanas deve-
riam se basear na satisfação de exigências 
nutricionais e psicológicas. A lógica, então, 
seria comer quando se tem vontade ou 
fome, respeitadas sempre as quantidades 
dos alimentos que o corpo solicita. 

Para os praticantes desse regime alimen-
tar, cozinhar alimentos significa romper 
essa cadeia natural e, embora a descoberta 
do fogo tenha possibilitado o consumo de 
opções mais macias e saborosas, também 
deu oportunidade à alteração na estrutura 
dos alimentos, coagulando  proteínas e des-
truindo micronutrientes e enzimas. 

A dieta ganhou seguidores em todo o 
mundo por ser considerada um verdadeiro 
modelo antienvelhecimento. Porém não é 
uma invenção moderna. Os essênios, mem-
bros de ordem religiosa da época de Cristo e 
que se dedicavam a um estilo de vida ascéti-
co, já pregavam os benefícios dessa prática. 
Na Europa, no início do século XVIII, mé-
dicos e expoentes da higiene natural indi-
cavam maior consumo de frutas, verduras, 
sementes oleosas e cereais em flocos como 
elementos garantidores da boa saúde.

Proteção extra
Na década de 1930, um pesquisador de 

origem suíça, Paul Kouchakoff, concluiu 
que alimentos cozidos aumentavam o nú-
mero de glóbulos brancos no sangue. E essa 
seria uma resposta de defesa diante do não 
reconhecimento desse tipo de alimento. Ao 
longo dos anos, novas teses se desenvolve-
ram. Entre elas, a idealizada pelo biofísico 
alemão Fritz Popp sugere que alimentos vi-
vos, sem aquecimento ou tempero, possuem 
fotões, isto é, partículas de luz, e elas seriam 
capazes de proteger o sistema imunológico, 
além de destruir células cancerígenas.

Um estudo preliminar datado de 2006, e 
realizado pela nutricionista Lenka J. Zajic, 
para a Fundação Tree of Life Rejuvenation 
Center, no Arizona (EUA), observou 500 
pessoas por dois anos. Entre os partici-
pantes, a dieta crua deveria compor entre 
80% e 100% da alimentação. Os resulta-
dos mostraram que 82,5% deles perderam 
peso e 87,5% reportaram melhora nos esta-
dos mental, emocional e espiritual. 

Para a professora do curso de Nutrição 
da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUC-PR), Helena Simonard, do 
ponto de vista fisiológico não há como 
aceitar esse tipo de argumentação. “É fato 
que os alimentos cozidos sofrem trans-
formações em seus nutrientes, bem como 
a desnaturação das proteínas, ou seja, 
modificam a estrutura dessas moléculas. 
Mas é bom que isso aconteça, pois se trata 
de moléculas muito grandes, cuja desna-
turação só traz benefícios para o aprovei-
tamento integral pelo organismo.” 

1As mãos devem ler lavadas antes e depois de manusear 
os alimentos crus ou em qualquer mudança de atividade. 

2 Frutas, verduras e legumes devem ser lavados em água 
corrente, limpa e tratada. Pode-se também utilizar uma 

escova macia nesse processo para retirar os resíduos.

3Para  desinfetá-los, utilize o seguinte procedimento: para 
cada 1 litro de água, adicione 1 colher (sopa) de água 

sanitária (2% a 2,5%), sem cheiro, sem corante, sem detergente 
e de procedência própria para alimentos (confira os rótulos).

4Deixe os alimentos nessa solução por aproximadamente  
15 minutos e não se esqueça de enxaguar em água corrente.
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soa internada com problemas digestivos. 
A cocção dos alimentos altera a textura 
para que eles se tornem mais brandos e 
facilitem a digestão”, explica. 

Para pesquisadores de Evolução Bioló-
gica da Universidade de Harvard (EUA), 
existem evidências de comprometimento 
fisiológico entre indivíduos que adotam 
dietas cruas. Um estudo realizado em 
2009, e publicado pelo Journal of Human 
Evolution, concluiu: “Os mecanismos que 
contribuem para a energia a ser adquirida 
a partir da cocção incluem o aumento da 
digirebilidade do amido e da proteína... 
além da redução dos custos energéticos 
de desintoxicação e defesa contra patóge-
nos”. De acordo com esses cientistas, o ato 
de cozinhar, ao contrário do sugerido pe-
los crudivoristas, teria levado à elevação da 
disponibilidade de energia dos alimentos. 

Basta lavar e comer
Na hora do preparo do cardápio vivo, a 

higiene deve ser cuidadosa e começa já no 
momento da compra dos alimentos, o que 
significa conhecer sua procedência. A la-
vagem dos vegetais deve ser feita em água 
limpa, escovinha macia e uso de facas e de-
mais talheres devidamente higienizados. 
“Esses são os primeiros passos para que se 
evitem toxinfecções”, ensina Helena. “Ao 
nos alimentarmos, mãos, local, mobiliário 
e utensílios limpos são os princípios funda-
mentais da boa saúde”, conclui.

ExPEriMEntE EstA rEcEitA!
MAcArrão DE AbobrinhA
ingredientes

l 2 abobrinhas italianas frescas e firmes

l tomates maduros

l 1 dente de alho

l azeite

l manjericão

l 1 colher (chá) de amido de milho

Preparo
com um descascador de batatas, corte a abobrinha crua em fatias 
finas semelhantes a um macarrão do tipo talharim, evitando a parte 
central, que é muito aquosa. coloque-as em um escorredor de macarrão 
com um pouco de sal para amolecê-las. Enquanto isso, no copo do 
liquidificador prepare o molho com os tomates sem pele e sementes, 
dissolvendo o amido em um pouco de água e o azeite. Junte 
o manjericão, o alho sem a casca e bata tudo. Disponha o molho sobre  
a abobrinha. se desejar, deixe na geladeira por 10 minutos e sirva.

muita fibra) e de outros nutrientes, como 
zinco e vitamina B12, ambos importantes 
na função imunológica”, observa.

Outro aspecto favorável da boa digestão 
é a possibilidade de maior consumo de ali-
mentos, sem o risco de aumento de peso. 
“Uma dieta que inclui proteína animal e 
gorduras é mesmo mais difícil de digerir. 
No crudivorismo esse problema não exis-
te”, explica Priscila Di Ciero. Contudo, ape-
sar desses atributos, a chef americana Be-
thenny Frankel, especializada em cozinha 
natural e autora do livro The skinnygirl dish 
- easy recipes for your naturally thin life [Os 
pratos da garota magra – receitas fáceis 
para uma vida naturalmente magra], ainda 
não traduzido para o português, conta que 
tentou ser crudivorista por um ano. Con-
cluiu que o movimento é antissocial e difícil 
de ser seguido. “É caro, em razão da quali-
dade dos alimentos sugeridos, trabalhoso, e 
o praticante deve ter tempo para fazer a sua 
própria comida para carregá-la consigo.” 

Cozido, mas não muito 
É preciso observar que o veto de cozi-

mento não é absoluto. A cocção pode até 
acontecer, desde que se respeite a tempe-
ratura máxima de 47ºC. Helena Simonard 
lembra que, muitas vezes, o cozimento 
dos alimentos está relacionado a ques-
tões higiênico-sanitárias. A prática mata 
bactérias patogênicas, deixando o ali-
mento mais seguro. “Imaginem uma pes-

Radicalismo
Quando o assunto é nutrição, é impossí-

vel generalizar, fala Helena Simonard. Cada 
caso é um caso, e existe uma dieta ideal para 
cada tipo de pessoa, assim como existem 
ocasiões para o consumo de alimentos de 
todo o tipo. “O homem é onívoro e precisa 
consumir alimentos de origem animal e ve-
getal. O que nunca se altera é a forma como 
se deve comer: com moderação, sem exage-
ros, e sem radicalismos, principalmente nos 
grupos de risco como crianças em fase de 
crescimento, idosos, gestantes ou naqueles 
sob cuidados médicos, para o controle de 
alguma patologia”, adverte.

Para quem pensa ser capaz de adotar o 
modelo, a dieta inclui todo o tipo de fru-
tas, vegetais, sucos e alguns laticínios não 
pasteurizados, nozes cruas, brotos, grãos, 
legumes, aveia umedecida, algas marinhas, 
coco fresco etc. Mas, de acordo com os es-
pecialistas, a incorporação deve ser gradual 
e dirigida por profissional capacitado. “São 
eles que ajudarão no aprendizado de téc-
nicas culinárias para que o cardápio seja 
funcional, prático e colorido”, comenta a 
nutricionista funcional Priscila Di Ciero. 
“Entendo que até crianças e idosos possam 
praticá-la, desde que guiados por um nu-
tricionista, e com provável associação de 
suplementos alimentares”, completa.

A posição da American Diet Association 
(ADA) para dietas vegetarianas como o 
crudivorismo é que seus efeitos ainda não 
foram estudados em crianças. “Esse regime 
pode ser muito baixo em energia, proteína, 
algumas vitaminas e minerais, e, por isso, é 
desaconselhável para esse grupo.”

Boa digestão
Na opinião de Priscila, um dos bene-

fícios da dieta é a facilidade de digestão 
e absorção de nutrientes. Isso significa 
maior consumo de fibras, antioxidantes, 
além do melhor aproveitamento de pro-
priedades anti-inflamatórias. “O risco é 
o desenvolvimento de anemia por defici-
ência de ferro (seja por baixas fontes na 
dieta, seja por má absorção decorrente de 

Para quem 
pensa ser capaz 
de adotar o 
crudivorismo, 
a dieta inclui 
todo o tipo de 
frutas, vegetais, 
sucos e alguns 
laticínios não 
pasteurizados, 
nozes cruas, 
brotos, grãos, 
legumes, aveia 
umedecida, 
algas marinhas 
e coco fresco

Veja outras receitas no site
www.revistavivasaude.com.br

na internet


