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A
prefácio

citação	mais	comum	de	todo	o	programa	Whole30	é	a	seguinte:
“Não	é	difícil.	Não	ouse	nos	dizer	que	é	difícil.	Largar	um	vício	é	difícil.	Combater

um	câncer	é	difícil.	Tomar	café	puro	não	é	difícil.”
Desde	que	criamos	o	programa	Whole30,	em	abril	de	2009,	milhares	de	pessoas

nos	relataram	que	essa	foi	a	passagem	que	as	motivou	a	enfim	iniciar	o	programa	e	mudar	de
vida.	Se	você	é	o	tipo	de	pessoa	que	prefere	enfrentar	a	realidade	e	não	espera	ser	paparicado,
essa	passagem	foi	escrita	para	você.	Trata-se	de	um	bem-intencionado	chamado	à	ação	para
encarar	o	desafio,	acabar	de	uma	vez	por	todas	com	as	desculpas	e	assumir	o	controle	das
mudanças	que	deseja	fazer	na	vida.

Não	é	difícil.	Você	já	fez	coisas	muito	mais	difíceis.	Você	consegue.	É	só	um	mês.
Fazemos	questão	de	manter	essa	passagem	sem	alterações	pois	ela	nos	remete	ao	ponto

onde	estávamos	quando	criamos	o	programa	Whole30	e	às	pessoas	que	a	mensagem	inspirou.
Agora,	gostaríamos	de	compartilhar	algo	mais.

Sabemos	que	é	difícil.	Talvez	não	seja	fisicamente	tão	desafiador	quanto	dar	à	luz,	nem	tão
desgastante	do	ponto	de	vista	emocional	quanto	perder	um	ente	querido,	mas	mudar	a	forma	de
ver	a	comida	é	difícil.

A	relação	que	temos	com	os	alimentos	é	emocional.	A	comida	é	um	conforto,	uma
recompensa,	uma	amiga	em	quem	podemos	confiar,	um	amor	de	mãe.	Você	tem	hábitos,
tradições	e	combinações	alimentares	que	remetem	à	infância.	Nem	consegue	se	imaginar
vivendo	(com	alegria)	sem	determinados	alimentos.	E	cá	estamos	nós	lhe	pedindo	que	abra	mão
deles	durante	um	mês	inteiro.

Sim,	a	ideia	é	ameaçadora.	Assustadora.	Absolutamente	paralisante.	Como	você	vai	poder
comemorar,	administrar	o	estresse,	lidar	com	um	dia	difícil	no	trabalho,	confraternizar	com	a
família	e	aproveitar	a	vida	sem	bolo,	chocolate,	vinho	ou	pão?

Isso	porque	não	vamos	nem	mencionar	queijo	por	enquanto.
Se	o	programa	Whole30	fosse	apenas	mais	uma	dieta,	uma	solução	de	curto	prazo	ou	um

teste	de	força	de	vontade,	seria	mais	fácil.	Você	pode	fazer	qualquer	coisa	durante	30	dias.	Além
disso,	vislumbrar	a	possibilidade	de	voltar	aos	antigos	hábitos	e	alimentos	com	alguns	quilos	a
menos	ao	final	de	um	mês	tornaria	a	restrição	temporária	bem	mais	fácil.

Mas	o	programa	Whole30	não	é	uma	dieta.	Não	é	uma	solução	rápida.	Não	é	nem	mesmo
um	plano	de	emagrecimento.	É	um	programa	destinado	a	mudar	sua	vida.	Trata-se	de	uma
transformação	monumental	no	modo	de	pensar	sobre	suas	refeições,	seu	corpo,	sua	vida	e	o	que
você	quer	fazer	com	o	tempo	que	ainda	tem	neste	planeta.	Envolve	muito	mais	do	que	comida.	É
uma	mudança	de	paradigma	que	você	talvez	só	vivencie	pouquíssimas	vezes.

Grandes	mudanças	desse	tipo	são	sempre	difíceis.



Por	isso	precisamos	que	você	saiba	que	nós	compreendemos	essa	dificuldade.	Na	verdade,
foi	exatamente	por	isso	que	escrevemos	este	livro.	Porque	sabemos	que	o	programa	Whole30
pode	ser	árduo	e	queremos	que	você	vença	o	desafio.	Queremos	lhe	ensinar	o	máximo	possível
nos	próximos	30	dias	para	que	você	consiga	mudar	sua	vida.

Tudo	começa	com	a	comida.
Melhorar	o	sono,	os	níveis	de	energia,	o	humor,	a	concentração,	a	composição	corporal,	a

motivação,	a	autoconfiança,	a	produtividade	e	a	qualidade	de	vida	começa	por	mudar	a	comida
que	você	coloca	no	prato.	Sim,	o	programa	Whole30	pode	eliminar	os	desejos	alimentares	súbitos,
corrigir	desequilíbrios	hormonais,	resolver	distúrbios	digestivos,	melhorar	problemas	de	saúde	e
fortalecer	o	sistema	imunológico.

Mas	o	programa	fará	muito	mais	do	que	você	está	esperando.	Sabemos	disso	pois	já	vimos
acontecer	com	milhares	de	pessoas.	O	que	começa	como	uma	“dieta”	de	alguma	forma	acaba	se
expandindo	para	outras	áreas	da	vida	que	você	nem	sabia	que	poderiam	melhorar	com	a	simples
ingestão	dos	alimentos	adequados.	Os	próximos	30	dias	iniciarão	uma	saudável	reação	em
cadeia	que	afetará	sua	rotina	como	um	todo,	proporcionando	uma	noção	de	controle,	liberdade,
estabilidade	e	confiança	que	vai	inspirá-lo	a	assumir	outras	metas	de	desenvolvimento	pessoal	–
grandes	e	pequenas.

Você	vai	começar	a	se	sentir	melhor	e,	assim,	vai	querer	fazer	mais	e	mais.	Trata-se	do
oposto	daquele	ciclo	que	nos	aprisiona	–	quando	você	se	sente	mal	e	se	empanturra	de
guloseimas,	então	se	sente	pior	e	come	ainda	mais.	O	programa	Whole30	foi	cuidadosamente
elaborado	para	dar	o	pontapé	inicial	em	hábitos	novos	e	saudáveis,	e	para	fazer	você	seguir	em
frente	de	um	jeito	mais	consistente	e	sustentável	do	que	qualquer	dieta	de	emagrecimento	rápido
jamais	lhe	permitiria.

Pois	bem,	sabemos	que	o	programa	é	poderoso,	mas	também	que	pode	ser	penoso,	por	isso
gostaríamos	de	lhe	oferecer	mais	do	que	apenas	nossas	regras	e	algumas	receitas.	Criamos	um
abrangente	guia	de	referência	rápida	que	nos	permitirá	estar	ao	seu	lado	a	cada	passo	do
caminho	durante	os	próximos	30	dias.	Este	livro	é	resultado	de	mais	de	cinco	anos	de	experiência
com	centenas	de	milhares	de	participantes	do	programa,	vários	grupos	de	discussão	e	dezenas	de
pesquisas	em	comunidades.

Sabemos	o	que	é	necessário	para	você	chegar	lá.	E	vamos	lhe	oferecer	tudo	isso	aqui,	porque
a	única	coisa	que	desejamos	é	que	você	vivencie	os	milagrosos	resultados	que	tantos
participantes	do	programa	Whole30	nos	relataram.

TUDO	COMEÇA	COM	A	COMIDA.

Nosso	primeiro	livro,	It	Starts	With	Food	(Tudo	começa	com	a	comida;	ainda	não
publicado	no	Brasil),	apresenta	os	bastidores	de	nossas	recomendações	nutricionais
gerais	–	a	ciência	por	trás	do	programa	Whole30	e	seus	fundamentos.	Se	você	gosta



de	saber	por	que	está	fazendo	o	que	está	fazendo,	adora	ler	sobre	ciência	ou	precisa
ser	convencido	de	que	nossas	recomendações	realmente	têm	uma	base	sólida,	pode
achar	útil	ler	esse	livro	antes	de	mergulhar	de	cabeça	no	programa	Whole30.

A	Parte	1	deste	livro	explica	o	que	é,	por	que	seguir	e	como	funciona	o	programa	Whole30.
Apresentaremos	as	regras	e	recomendações,	preparando-o	para	sua	jornada	de	30	dias	e
apresentando	como	seria	o	dia	a	dia	típico	do	programa,	além	de	conduzi-lo	por	um	exemplo	do
processo	de	reintrodução	de	alimentos.

A	Parte	2,	Tudo	que	você	precisa	saber,	é	a	mais	abrangente	lista	de	perguntas	frequentes	já
compilada	sobre	o	programa	Whole30.	Concentramos	nela	todos	os	nossos	esforços	–
vasculhando	comentários	em	nosso	site,	fóruns,	posts	em	redes	sociais	e	e-mails	–	para	incluir
todas	as	respostas	a	todas	as	perguntas	já	feitas	e	oferecer	a	maior	quantidade	possível	de
conselhos	reunidos	por	nossa	equipe	e	pelos	especialistas	de	nossa	comunidade.	Vamos	tratar
sobre	o	que	você	pode	e	não	pode	comer	e	beber,	e	quais	suplementos	pode	usar;	quanto	comer
(mas	não	do	jeito	que	você	imagina);	como	fazer	compras;	como	proceder	em	restaurantes	e
viagens;	como	lidar	com	as	compulsões	alimentares,	o	estresse	e	a	balança;	como	resolver
problemas	no	programa	Whole30;	e,	pela	primeira	vez,	apresentaremos	um	guia	completo	à
reintrodução	de	alimentos	no	programa	Whole30.

Há	muita	coisa	boa	na	Parte	2…	mas	ainda	tem	mais	pela	frente.
A	Parte	3,	Fundamentos	culinários,	ajudará	a	colocar	sua	cozinha	em	ordem	e	ensinará	as

habilidades	culinárias	de	que	você	vai	precisar	nos	próximos	30	dias.	Sabemos	que	abordar	esse
tema	é	necessário	porque	o	preparo	das	refeições	pode	ser	uma	das	etapas	mais	intimidadoras
do	programa	Whole30.

A	lição	que	esperamos	ensinar,	porém,	é	que	não	é	preciso	preparar	refeições	complicadas	e
com	ingredientes	sofisticados.	Basta	saber	cozinhar	produtos	básicos	e	saborosos,	os	quais	serão
apresentados	em	detalhes	suficientes	para	que	até	aquelas	pessoas	que	mal	sabem	fritar	um	ovo
se	sintam	competentes	na	cozinha.	Na	verdade,	você	poderia	dar	conta	de	todo	o	programa
Whole30	apenas	com	essa	seção,	fazendo	o	que	chamamos	de	“refeições	com	ingredientes”	–
pratos	deliciosos,	saborosos	e	variados	cujo	preparo	dispensa	receitas	e	demanda	apenas	o	uso
de	ingredientes	saudáveis	e	frescos	e	técnicas	de	cozimento	adequadas.

Entretanto,	logo	você	vai	sentir	vontade	de	se	aventurar	um	pouco	mais	na	cozinha.	O	que
nos	leva	à	Parte	4	do	livro.

A	Parte	4,	Receitas,	é	a	principal	atração	deste	livro,	por	isso	vá	em	frente	e	permita-se
deleitar	os	olhos	com	todos	esses	pratos	maravilhosos	que	você	poderá	comer	nos	próximos	30
dias.	O	chef	Richard	Bradford,	formado	pelo	Instituto	de	Culinária	da	América,	criou	mais	de	100
receitas	em	10	categorias	diferentes,	das	supersimples	às	ligeiramente	mais	sofisticadas	(ainda
que	totalmente	acessíveis).	Ele	não	utiliza	ingredientes	impossíveis	de	serem	encontrados	e	não



exige	nenhum	equipamento	exótico	–	aliás,	a	partir	da	página	146,	apresentamos	uma	lista	com
todos	os	utensílios	necessários	para	preparar	as	refeições	deste	livro.

A	melhor	parte	é	que	todas	as	receitas	–	mesmo	as	mais	simples	–	são	repletas	de	sabor.	De
fato,	o	chef	conseguiu	um	feito	triplo:	receitas	que	utilizam	ingredientes	comuns,	são	fáceis	de
preparar	e	incrivelmente	saborosas.	Não	se	deixe	enganar	pela	breve	lista	de	ingredientes	ou	pela
simplicidade	dos	temperos:	as	delícias	da	Parte	4	vão	conquistá-lo,	você	vai	ver.

E,	sim,	oferecemos	um	plano	de	refeições	para	uma	semana.	Tínhamos	certeza	de	que	você
ia	perguntar	isso.	Está	na	página	202.	Pode	não	ser	como	você	esperava,	mas	vamos	explicar
como	funciona.

Agora,	enquanto	você	se	prepara	para	embarcar	em	sua	jornada	rumo	ao	programa	Whole30,
queremos	que	saiba	que	estaremos	ao	seu	lado	a	cada	passo	do	caminho.	Por	isso,	antes	de
começar,	permita-nos	reescrever	a	famosa	passagem	“não	é	difícil”	só	para	você:

Vai	ser	difícil.	Você	não	vai	ser	perfeito.	Nem	tente	ser	perfeito.	Ninguém	o	está	julgando,
ninguém	está	contando	pontos	e	não	há	punição	por	admitir	que	é	penoso,	que	você	está
encontrando	dificuldades	e	que	precisa	de	ajuda.	Seja	paciente,	porque	a	verdadeira	mudança
demanda	tempo.	Seja	generoso	consigo	mesmo	e	comemore	até	a	menor	vitória,	pois	basta	uma
série	de	pequenas	vitórias	para	mudar	sua	vida.	Por	fim,	saiba	que	não	são	30	dias	–	é	um	dia.
Uma	refeição.	Uma	garfada.	Siga	o	programa	garfada	por	garfada,	se	assim	tiver	que	ser,	pois
será	pela	causa	mais	importante	de	todas:	você.

Bem-vindo	ao	programa	Whole30.
Desejamos	o	melhor	para	sua	saúde.

MELISSA	HARTWIG	e	DALLAS	HARTWIG





PARTE	1

bem-vindo
ao	programa
whole30

“Dizer	 que	 o	 programa	 Whole30	 pode	 mudar	 sua	 vida	 é	 pouco.	 O
programa	 me	 permitiu	 assumir	 o	 controle	 da	 minha	 saúde,	 com
reflexos	 em	 todas	 as	 áreas.	 Obviamente,	 existem	mudanças	 físicas:
emagrecimento	 definitivo,	 aumento	 da	 resistência	 e	 mais	 energia,
além	de	uma	sensação	geral	de	me	sentir	melhor	comigo	mesmo.	E	o
mais	 importante:	 eu	 tinha	 crises	 de	 pânico	 e	 de	 ansiedade	 que
aconteciam	 de	 repente,	 beirando	 a	 agorafobia.	 Tudo	 isso
desapareceu.	A	postura	mental	 que	 conquistei	 não	 tem	preço.	 Estou
calmo	 e	 feliz.	 Ainda	 tenho	 dias	 ruins,	mas	 agora	 lido	muito	melhor
com	 eles.	 Eu	 realmente	 não	 me	 vejo	 voltando	 aos	 maus	 hábitos
alimentares	de	antes.	Gosto	de	preparar	minhas	refeições	e	me	sinto
como	se	 tivesse	descoberto	um	 lado	meu	que	estava	oculto:	um	 lado
novo,	feliz,	otimista,	inovador	e	cheio	de	energia.”

–	DOMINIK	Z.,	NOVA	YORK	(EUA)



P
o	que	é	o	programa	whole30?

ense	no	programa	Whole30	como	um	jeito	de	apertar	o	botão	“reiniciar”	da	sua	saúde,
dos	seus	hábitos	e	de	sua	relação	com	a	comida.

Nossa	premissa	é	simples:	determinados	grupos	alimentares	podem	estar
causando	um	impacto	negativo	em	sua	composição	corporal,	saúde	e	qualidade	de	vida

sem	que	você	perceba.	Seus	níveis	de	energia	são	inconsistentes	ou	inexistentes?	Você	sente
dores	e	incômodos	que	não	resultam	de	esforço	excessivo	ou	lesões?	Tem	dificuldade	de
emagrecer,	por	mais	que	tente?	Sofre	de	algum	problema	de	saúde	(problemas	de	pele,	distúrbios
digestivos,	alergias	sazonais	ou	fadiga	crônica)	que	os	medicamentos	não	aliviam?	Esses
sintomas	podem	estar	diretamente	relacionados	aos	alimentos	que	você	consome	–	mesmo	os
mais	“saudáveis”.

Como	saber	se	(e	de	que	forma)	esses	alimentos	estão	afetando	você?	Eliminando-os	por
completo	da	dieta.	Exclua	da	sua	dieta	durante	30	dias	todos	os	grupos	alimentares	que	são
psicologicamente	prejudiciais,	desequilibram	os	hormônios,	afetam	o	intestino	e	provocam
inflamações.	Deixe	seu	corpo	se	curar	e	se	recuperar	de	quaisquer	males	que	esses	alimentos
possam	estar	causando.	Aperte	o	botão	de	“reiniciar”	do	seu	metabolismo,	da	inflamação
sistêmica	e	dos	efeitos	decorrentes	das	suas	escolhas	alimentares	atuais.	Aprenda	de	uma	vez
por	todas	como	a	comida	que	você	consome	está	afetando	seu	dia	a	dia	e	sua	saúde	a	longo
prazo.

Durante	30	dias,	o	programa	elimina	alimentos	que,	conforme	a	ciência	e	nossa	experiência
já	demonstraram,	promovem	hábitos	e	desejos	alimentares	nada	saudáveis,	prejudicam	o
metabolismo,	danificam	o	trato	digestivo	e	sobrecarregam	o	sistema	imunológico.	Depois	de	30
dias,	você	os	reintroduzirá,	cuidadosa	e	sistematicamente,	prestando	atenção	em	seus	impactos
sobre	as	compulsões	alimentares,	o	humor,	os	níveis	de	energia,	o	sono,	a	digestão,	a	composição
corporal,	o	desempenho	esportivo,	a	dor	e	os	sintomas	de	algum	eventual	problema	de	saúde.	De
posse	desse	conhecimento,	poderá	então	criar	a	dieta	perfeita	para	você:	um	plano	alimentar
balanceado	e	sustentável,	fundamentado	em	novos	hábitos	saudáveis	para	que	se	sinta	bem	e
tenha	uma	vida	plena.

O	QUE	É	NORMAL?

Mas,	se	esses	alimentos	estivessem	minando	sua	saúde,	você	não	saberia?	Não
necessariamente.	Digamos	que	você	seja	alérgico	a	uma	árvore	que	existe	bem	na
frente	da	sua	casa.	Toda	as	manhãs	seus	olhos	coçam	um	pouco,	o	nariz	escorre,	você



sente	uma	leve	dor	de	cabeça.	Mas,	sendo	exposto	à	mesma	alergia	dia	após	dia,
essas	sensações	começam	a	ser	vistas	como	“normais”.	Você	deixa	de	notar	a	dor	de
cabeça,	a	coriza,	a	coceira	nos	olhos,	porque	é	assim	que	se	sente	todo	santo	dia.
Então	você	tira	férias	e	viaja	para	um	lugar	onde	não	existem	árvores	como	essa.	Já	na
manhã	do	primeiro	dia,	acorda	sem	dor	de	cabeça,	sem	coriza	e	sem	coceira	nos
olhos.	Você	se	sente	ótimo	–	e,	quando	volta	para	casa,	tem	plena	consciência	de	que	a
tal	árvore	o	faz	sentir-se	péssimo.	É	o	que	estamos	tentando	fazer	por	você	–	eliminar
todos	os	possíveis	gatilhos	alimentares	para	que	você	possa	ficar	total	e	inteiramente
ciente	de	como	seria	sua	vida	sem	eles.

A	razão	mais	importante	para	experimentar	o	programa	Whole30	é:	ele	vai	mudar	sua	vida.
Nunca	é	demais	enfatizar	este	simples	fato:	os	próximos	30	dias	vão	mudar	sua	vida.	Vão

mudar	sua	maneira	de	pensar	sobre	a	comida,	seus	gostos,	seus	hábitos	e	seus	desejos
alimentares.	O	programa	pode	até	alterar	sua	relação	emocional	com	a	comida	e	o	seu	corpo.	Ele
tem	o	potencial	de	transformar	o	modo	como	você	se	alimenta	pelo	resto	da	vida.	Sabemos	disso
porque	nós	o	seguimos,	assim	como	centenas	de	milhares	de	pessoas,	e	nossa	vida	(e	a	delas)
mudou	de	uma	vez	por	todas.

NÃO	ESTOU	DOENTE	–	O	PROGRAMA	SERVE	PARA	MIM?

Em	uma	palavra:	sim.	O	programa	Whole30	serve	para	todos.	Muitos	médicos	nos
procuraram	para	relatar	os	excelentes	resultados	ao	utilizar	o	programa	com	seus
pacientes	–	melhora	de	distúrbios	como	colesterol	alto,	hipertensão	arterial,	dor	crônica,
até	a	reversão	do	diabetes	–,	mas	não	é	preciso	estar	doente	para	se	beneficiar.	Se
quiser	ter	mais	energia,	dormir	melhor	e	emagrecer	de	uma	vez	por	todas;	se	já	tiver
experimentado	todas	as	dietas,	sem	sucesso	duradouro;	se	sente	que	perdeu	o	controle
da	alimentação	e	do	apetite,	este	programa	é	para	você.

Os	benefícios	físicos	do	programa	Whole30	são	profundos.	Entre	os	participantes,	96%
emagrecem	e	melhoram	a	composição	corporal	sem	contar	nem	restringir	calorias.	Outros	fatores
reportados	são:	níveis	consistentemente	altos	de	energia,	sono	de	melhor	qualidade,	maior	foco	e
clareza	mental,	normalização	da	função	digestiva,	melhora	do	desempenho	esportivo	e	do	humor.
(Sim,	muitos	seguidores	afirmam	sentir-se	“estranhamente	felizes”	durante	e	após	o	programa.)

Os	benefícios	psicológicos	podem	ser	ainda	mais	expressivos.	Ao	longo	do	programa,	os
participantes	relatam	mudanças	em	antigos	hábitos	prejudiciais	relacionados	à	comida,	o
desenvolvimento	de	uma	imagem	corporal	mais	saudável	e	a	redução	drástica	ou	mesmo	o
desaparecimento	de	certos	desejos	alimentares,	sobretudo	por	açúcar	e	carboidratos.	A	frase	que



muitos	deles	usam	para	descrever	como	se	sentem	é:	“Eu	me	libertei	da	comida.”
Por	fim,	depoimentos	de	milhares	de	participantes	do	programa	Whole30	documentam	a

melhora	ou	a	“cura”	de	inúmeros	distúrbios	e	doenças	relacionados	ao	estilo	de	vida:

hipertensão	arterial	•	colesterol	alto	•	diabetes	tipo	1	•	diabetes	tipo	2	•	asma	•	alergias	•	sinusite	•
urticária	•	problemas	de	pele	•	endometriose	•	síndrome	do	ovário	policístico	•	infertilidade	•
enxaqueca	•	depressão	•	transtorno	bipolar	•	azia	•	refluxo	gastroesofágico	•	artrite	•	dor	nas
articulações	•	transtorno	do	déficit	de	atenção	com	hiperatividade	•	disfunção	da	tireoide	•
doença	de	Lyme	•	fibromialgia	•	fadiga	crônica	•	lúpus	•	síndrome	do	intestino	permeável	•
doença	de	Crohn	•	síndrome	do	intestino	irritável	•	doença	celíaca	•	diverticulite	•	colite

ulcerativa	•	esclerose	múltipla



O

bons	padrões	alimentares

“Sigo	 o	 programa	 Whole30	 há	 mais	 de	 um	 ano	 e	 ele	 mudou	 completamente
minha	vida.	Em	15	meses,	emagreci	55	quilos:	antes	eu	pesava	136	quilos	e	hoje
peso	 81,	 e	 o	 manequim	 passou	 de	 58	 para	 46.	 Não	 deixo	 mais	 a	 comida	 me
controlar.	Não	sinto	mais	vontade	de	comer	doces	e	consigo	abrir	mão	de	 tudo
que	sei	que	meu	corpo	não	precisa.	Vocês	me	inspiraram	a	acreditar	em	mim	e	a
transformar	minha	vida,	permitindo-me	brincar	com	minha	filha	sem	me	sentir
cansada	demais.	Agora	eu	corro	cinco	vezes	por	semana	para	manter	um	estilo
de	 vida	 saudável	 e,	 no	 início	do	ano,	 consegui	 completar	minha	primeira	meia
maratona.	 Só	 tenho	 elogios	 a	 fazer	 ao	 programa	Whole30.	Minha	 vida	mudou
para	melhor!”

–	KATIE	K.,	DAVENPORT	(EUA)

sucesso	no	programa	Whole30	depende,	em	grande	parte,	da	total	eliminação	dos
alimentos	(e	bebidas)	“menos	saudáveis”	cujo	consumo	é	proibido	durante	sua
realização.	Falaremos	sobre	alimentos	específicos	adiante;	antes,	porém,	vamos	ver
como	o	programa	Whole30	aborda	cada	uma	dessas	áreas	fundamentais	da	saúde.

ALVO:	Uma	relação	(pouco	saudável)	com	a	comida
O	programa	Whole30	foi	desenvolvido	especificamente	para	abordar	qualquer	relação
psicológica	e	emocional	pouco	saudável	com	a	comida,	ajudando	você	a	se	livrar	das	compulsões
e	dos	maus	hábitos	alimentares.	Eliminamos	os	alimentos	pobres	em	nutrientes,	altamente
calóricos,	que	proporcionam	pouca	saciedade	e	que	estimulam	o	consumo	excessivo	–	aqueles	do
tipo	que,	depois	que	você	começa	a	comer,	não	consegue	parar.	Esses	“alimentos	sem	freio”	são
biscoitos	doces	e	salgados,	batata	frita,	chocolate,	sorvete	e	outros	pelos	quais	nos	sentimos
irresistivelmente	atraídos	quando	estamos	estressados,	solitários,	ansiosos	ou	tristes.

Com	o	tempo,	o	consumo	excessivo	desses	alimentos	reprograma	os	caminhos	cerebrais
associados	a	recompensas,	emoções	e	hábitos,	promovendo	um	ciclo	vicioso	de	desejo	de	comer,
culpa	e	remorso.	O	simples	ato	de	ceder	a	esse	desejo	(novamente)	também	estressa	–	e	o
estresse	emocional	e	psicológico	tem	consequências	físicas	que	podem	exacerbar	ainda	mais	a



•

•

•

•

vontade	de	comer	açúcar.
As	regras	do	programa	Whole30	foram	cuidadosamente	elaboradas	para	reprimir	esses

desejos	(em	especial	por	doces	e	carboidratos	vazios),	identificar	quais	são	seus	gatilhos
alimentares	e	ensinar-lhe	a	encontrar	outras	fontes	de	conforto	e	recompensa,	de	modo	que	você
permaneça	no	controle	sobre	a	comida,	e	não	o	inverso.

ALVO:	Metabolismo	lento
As	regras	e	recomendações	de	refeições	do	programa	Whole30	também	visam	o	metabolismo
lento,	ajudando	a	restaurar	o	equilíbrio	hormonal,	regular	os	níveis	de	glicose	no	sangue	e	tornar
o	corpo	“adaptado	ao	uso	da	gordura”	(ou	seja,	capaz	de	usar	a	gordura	alimentar	e	corporal	como
combustível).	Ao	longo	do	tempo,	o	consumo	excessivo	de	alimentos	condiciona	o	corpo	a
recorrer	ao	açúcar	como	fonte	de	energia,	tornando-o	incapaz	de	queimar	a	gordura	armazenada
no	corpo	e	exigindo	que	você	coma	com	frequência.	Além	disso,	prejudica	a	capacidade	do
organismo	de	controlar	a	glicemia,	que	depende	do	delicado	equilíbrio	de	hormônios	como
insulina	e	leptina	e	da	eficiente	transmissão	de	mensagens	desses	hormônios	ao	cérebro.	Esses
desequilíbrios	não	só	provocam	queda	nos	níveis	de	energia,	fome	excessiva,	compulsões
alimentares	e	ganho	de	peso	como	também	promovem	o	desenvolvimento	de	doenças	crônicas,
como	obesidade	e	diabetes.

BONS	PADRÕES	ALIMENTARES

Os	alimentos	que	consumimos	devem:

Promover	uma	resposta	psicológica	saudável.

Promover	uma	resposta	hormonal	saudável.

Manter	o	intestino	saudável.

Favorecer	a	função	imunológica	e	minimizar	a	inflamação.

Os	alimentos	que	você	vai	consumir	durante	o	programa	Whole30	manterão	níveis	estáveis
de	glicose	no	sangue,	ensinarão	o	corpo	a	utilizar	a	gordura	como	combustível,	regularão	os
hormônios	e	melhorarão	a	comunicação	deles	com	o	cérebro.	Resultado:	ao	longo	do	programa
você	provavelmente	vai	perceber	um	aumento	nos	níveis	de	energia,	menos	fome	entre	as
refeições,	perda	de	peso	e	melhora	de	biomarcadores	como	pressão	arterial,	colesterol	“bom”	e
glicemia	em	jejum.



ALVO:	Problemas	no	sistema	digestivo
Um	dos	alvos	mais	importantes	do	programa	Whole30	é	o	intestino	–	especificamente	o	intestino
delgado,	onde	a	maioria	dos	alimentos	é	digerida	e	absorvida.	Determinados	alimentos
promovem	a	permeabilidade	intestinal,	condição	na	qual	o	intestino	delgado	deixa	de	absorver
apropriadamente	os	nutrientes	ingeridos.	Isso	significa	que	os	alimentos	saudáveis	que	você
mastiga	e	engole	na	realidade	não	estão	nutrindo	seu	organismo	e	que	coisas	como	alimentos
parcialmente	digeridos,	bactérias	e	outras	toxinas	podem	“vazar”	do	intestino	para	a	corrente
sanguínea,	que	não	é	seu	lugar.	Isso	provoca	uma	reação	imunológica	e	gera	inflamação
sistêmica	crônica	não	só	no	trato	digestivo,	mas	em	todo	o	corpo.

O	programa	Whole30	elimina	os	alimentos	que	se	demonstraram	capazes	de	causar	essa
permeabilidade	intestinal,	permitindo	que	o	trato	digestivo	se	cure	e	o	sistema	imunológico	se
acalme.	Isso	ajuda	a	resolver	uma	série	de	distúrbios	digestivos	(como	azia,	refluxo,	constipação,
diarreia,	gases,	inchaço	e	dores	relacionadas)	e	a	reduzir	ou	eliminar	os	diversos	efeitos
sistêmicos	da	inflamação	crônica.

COLOQUE	O	DRAGÃO	DO	AÇÚCAR	EM	ALERTA

Nós	chamamos	a	implacável	demanda	do	cérebro	por	açúcar	e	carboidratos	simples	de
“Dragão	do	Açúcar”.	Quanto	mais	o	alimentamos,	mais	fogo	ele	solta	pelas	ventas	e
mais	forte	fica.	A	única	forma	de	derrotá-lo	é	deixá-lo	à	míngua,	motivo	pelo	qual	o
programa	Whole30	não	permite	a	adição	de	açúcar	–	isso	não	significa	consumir
pouco	ou	menos	açúcar,	e	sim	eliminá-lo	totalmente.	Explicaremos	melhor	nas	regras
oficiais,	mas	por	enquanto	é	bom	saber	que,	se	você	seguir	o	programa	ao	pé	da	letra,
os	dias	de	fúria	do	Dragão	do	Açúcar	estarão	contados.

ALVO:	Sistema	imunológico	hiperativo
Por	último,	mas	não	menos	importante,	o	programa	Whole30	é	uma	dieta	anti-inflamatória
destinada	a	acalmar	um	sistema	imunológico	hiperativo	e	reduzir	ou	eliminar	os	sintomas	da
inflamação	–	dores	e	problemas	de	saúde	que	talvez	você	nunca	tenha	associado	a	suas	escolhas
alimentares.	A	inflamação	sistêmica	começa	no	intestino,	mas,	como	a	atividade	imunológica	se
dissemina	pela	corrente	sanguínea,	os	sintomas	podem	surgir	em	qualquer	lugar,	sob	qualquer
forma	–	até	no	cérebro.

O	QUE	É	INFLAMAÇÃO	SISTÊMICA	CRÔNICA?



A	prioridade	número	um	do	sistema	imunológico	é	nos	defender	de	ameaças	externas,
como	combater	um	resfriado	ou	cicatrizar	tecidos	quando	nos	machucamos.	Essa
atividade	imunológica	é	poderosa,	mas	de	curto	prazo	–	o	sistema	imunológico
reconhece	a	ameaça,	prepara-se	rapidamente	para	lidar	com	ela	e,	depois	de
concluído	o	trabalho,	volta	ao	estado	básico	de	“repouso”.	Durante	esse	estado	de
repouso,	o	sistema	imunológico	desempenha	uma	função	fundamental	no	reparo	e	na
manutenção	de	várias	estruturas	corporais.	A	inflamação	sistêmica	crônica	é	a
regulação	exagerada	e	de	longo	prazo	da	atividade	do	sistema	imunológico,	que	afeta
o	corpo	inteiro.	Pense	nela	da	seguinte	maneira:	é	como	estar	um	pouco	doente	o
tempo	todo;	quando	determinados	fatores	(como	suas	escolhas	alimentares)
sobrecarregam	o	sistema	imunológico	e	o	mantêm	em	um	esforço	constante,	ele	se
torna	menos	eficaz	no	desempenho	de	suas	outras	funções,	como	curar	aquela	tendinite
teimosa	ou	manter	as	artérias	livres	de	placas.	A	inflamação	sistêmica	crônica	encontra-
se	no	âmago	de	várias	doenças	e	condições	relacionadas	ao	estilo	de	vida,	como
alergias,	asma,	eczema,	doenças	autoimunes,	colesterol	alto,	doenças	cardíacas,
derrame	ou	acidente	vascular	cerebral	(AVC),	diabetes	e	obesidade.

Esse	tipo	de	inflamação	costuma	ser	chamado	de	“inflamação	silenciosa”,	mas	acreditamos
que	ela	não	será	tão	silenciosa	se	você	souber	ouvi-la.	A	seguir	você	vai	encontrar	uma	lista
abrangente	(mas	não	definitiva)	de	doenças	associadas	à	inflamação	sistêmica	ou	que	possuem
um	componente	inflamatório.	Se	você	apresentar	qualquer	uma	dessas	doenças	ou	desses
sintomas,	há	uma	boa	chance	de	ter	essa	inflamação	“silenciosa”.

Suprimindo	os	alimentos	com	maior	probabilidade	de	contribuir	tanto	para	problemas
intestinais	quanto	para	a	inflamação	sistêmica	crônica,	o	programa	Whole30	pode	reduzir	ou
eliminar	os	sintomas	relacionados	a	inúmeras	doenças	associadas	ao	estilo	de	vida,	melhorando
drasticamente	sua	aparência,	seu	bem-estar	e	sua	qualidade	de	vida.

Agora	chegou	a	hora	de	falarmos	sobre	os	alimentos	que	interferem	no	seu	apetite,	tornam	o
metabolismo	mais	lento,	prejudicam	o	intestino	e	sobrecarregam	o	sistema	imunológico.	Vamos
revelar	logo	quais	são.

Açúcar	adicionado	e	adoçantes	artificiais.	Álcool.	Todos	os	grãos	e	cereais	(inclusive	os
integrais).	Leguminosas,	incluindo	amendoim	e	soja.	Praticamente	todas	as	formas	de	laticínios.

Não	entre	em	pânico.
Sabemos	que	há	vários	alimentos	nesses	grupos	que	nos	dão	prazer.	Talvez	alguns	dos	seus

preferidos.	Ou	todos	os	seus	alimentos	preferidos.	Talvez	você	já	tenha	entrado	em	pânico.	Deve
estar	pensando:	“Não	vou	conseguir.”	E	possivelmente	você	acredita	que	não	pode	viver	sem
_________.

Pode	até	estar	dizendo	coisas	nada	agradáveis	sobre	nós	neste	momento.	Tudo	bem.	Manda
ver.

Uma	coisa	garantimos:	você	pode	viver	sem.	E	vai	conseguir.	Nós	vamos	ajudá-lo.	Vamos



fornecer	todas	as	informações,	o	apoio	e	os	recursos	necessários.	Ensinaremos	a	viver	sem	esses
alimentos	prejudiciais.	Vamos	lhe	apresentar	seus	novos	alimentos	preferidos	–	alimentos
igualmente	deliciosos,	ainda	mais	satisfatórios	e	que	não	desencadeiam	aquele	terrível	ciclo	de
desejo-consumo	excessivo-fome-remorso	do	qual	você	está	tão	desesperado	para	se	livrar.

Doenças	associadas	à	inflamação	silenciosa

acne doença	celíaca lúpus

alergias doença	de	Alzheimer miastenia	grave

alopecia doença	de	Crohn mioma

anemia doença	de	Graves miosite

artrite doença	de	Lyme nefrite

artrite	reumatoide doença	de	Parkinson obesidade

asma doença	inflamatória	intestinal osteopenia

aterosclerose doença	periodontal osteoporose

bronquite dor	crônica policondrite

bursite	crônica dor	nas	articulações problemas	de	circulação

câncer eczema psoríase

cardite edema refluxo/azia

cirrose endometriose resistência	à	insulina

cistite	intersticial enfisema sarcoidose

colesterol	alto enxaqueca síndrome	de	Sjögren

colite escleroderma síndrome	do	ovário	policístico

colite	espasmódica esclerose	múltipla sinusite

colite	ulcerativa fenômeno	de	Raynaud tendinite	crônica

convulsões fibromialgia tireoidite	de	Hashimoto

demência gastroenterite transtorno	bipolar

depressão gengivite tremor	essencial



dermatite gota tricotilomania

diabetes	(tipos	1	e	2) hepatite triglicerídeos	altos

diverticulite hipertensão	arterial vasculite

doença	cardíaca infertilidade vitiligo

O	programa	Whole30	pode	lhe	proporcionar	liberdade	em	relação	à	comida.
É	só	continuar	a	leitura	com	a	mente	aberta.

E	QUANTO	À	PERDA	DE	PESO?

Desde	o	início	do	programa	Whole30,	em	abril	de	2009,	deixamos	bem	claro:	não	se
trata	de	um	plano	para	emagrecimento.	Não	é	uma	dieta,	não	é	uma	solução	rápida	e
certamente	não	é	uma	abordagem	do	tipo	“Emagreça	mais	do	que	seus	amigos	em	15
dias”.	Mas	isso	não	significa	que	não	reconheçamos	ou	valorizemos	os	objetivos	de
perda	de	peso.	Sabemos	que	muitas	pessoas,	como	você,	desejam	emagrecer	e
queremos	ajudá-las	a	chegar	lá	–	de	maneira	saudável	e	duradoura,	estimulando-as	a
se	concentrarem	em	sua	saúde.

Quando	você	se	torna	mais	saudável	de	dentro	para	fora,	geralmente	conquista	uma
composição	corporal	melhor,	autoestima	mais	alta	e	felicidade.	Portanto,	o	peso	que
você	vê	na	balança	não	deve	ser	razão	para	perder	a	motivação	–	“Perdi	só	200
gramas	hoje.	Esse	programa	não	está	funcionando!”.	Não	há	nada	de	errado	em	seguir
o	programa	tendo	como	objetivo	paralelo	o	emagrecimento.	Só	não	permita	que	esse
foco	o	leve	a	um	lugar	pouco	saudável	no	programa,	seja	do	ponto	de	vista	mental	ou
físico.	Consulte	as	páginas	106-107	para	saber	mais	sobre	emagrecimento	e	o
programa	Whole30.



A

alimentos	que	prejudicam	a	saúde

“Esta	 é	 a	 terceira	 vez	 que	 sigo	 o	 programa	 Whole30.	 Em	 vez	 de	 pensar	 em
açúcar,	 biscoitos,	 pão	 ou	 barras	 de	 chocolate,	 hoje	 penso	 em	 proteínas,
hortaliças	 e	 frutas.	 Eu	 me	 tornei	 mestre	 em	 saladas,	 uso	 e	 abuso	 do
liquidificador	e	adoro	preparar	refeições.	Estou	impressionada	com	a	mudança	e
com	 o	 fato	 de	 ter	 uma	 perspectiva	 tão	 diferente	 em	 relação	 à	 comida.	 Já
emagreci	quase	6	quilos,	 reduzi	dois	 tamanhos	de	manequim	e	me	sinto	ótima.
Sei	que	estou	no	caminho	certo	com	o	programa	Whole30.”

–	ETHEL	LEE-MILLER,	TUCSON	(EUA)

qui	está	uma	visão	abrangente	dos	motivos	pelos	quais	os	cinco	grupos	alimentares
listados	a	seguir	não	são	aprovados	segundo	nossos	parâmetros	alimentares	e	por	que
ficam	de	fora	do	cardápio	durante	grande	parte	do	programa	Whole30.	(Se	quiser
obter	uma	análise	mais	detalhada,	consulte	o	livro	It	Starts	With	Food	[Tudo	começa

com	a	comida],	em	particular	os	capítulos	8,	10,	11	e	12.)

Derrote	o	Dragão	do	Açúcar
Os	açúcares	adicionados	não	contribuem	para	a	saúde…	Mas	disso	você	já	sabia.	Os	açúcares
adicionados,	seja	açúcar	branco	de	mesa,	mel,	néctar	de	agave	ou	xarope	de	bordo,	não	contêm
vitaminas,	minerais	e	fitoquímicos	que	favorecem	a	boa	saúde	geral,	mas	contêm	grande
quantidade	de	calorias	vazias.

O	açúcar	adicionado	estimula	o	consumo	excessivo	por	meio	de	caminhos	de	prazer	e
recompensa	no	cérebro.	Isso	cria	uma	relação	psicológica	pouco	saudável	com	o	alimento	e	gera
hábitos	difíceis	de	abandonar,	levando	a	um	consumo	ainda	maior	e	à	“dependência”	do	açúcar.
Além	disso,	seu	consumo	excessivo	leva	à	desregulação	hormonal	e	metabólica,	que,	por	sua	vez,
provoca	inflamação	sistêmica	e	distúrbios	como	resistência	à	insulina,	diabetes	e	obesidade.	O
açúcar	também	afeta	o	delicado	equilíbrio	das	bactérias	intestinais,	ocasionando	problemas
digestivos	e	inflamação	intestinal.



MENOS	SAUDÁVEIS

Sejamos	justos:	não	estamos	afirmando	que	não	há	nada	de	bom	nesses	alimentos.
Cereais	e	leguminosas	possuem	fibras	e	os	laticínios	contêm	cálcio.	Entretanto,	não
existe	vitamina,	mineral	ou	fitonutriente	que	não	possa	ser	encontrado	(muitas	vezes
com	maior	biodisponibilidade)	em	carnes	de	qualidade,	hortaliças,	frutas	e	gorduras
naturais…	e	sem	os	possíveis	problemas	metabólicos,	digestivos	e	inflamatórios	que
acompanham	esses	grupos	alimentares	“menos	saudáveis”.	Continue	a	leitura…

Adoçantes	artificiais	ou	“não	nutritivos”	(sucralose,	aspartame,	estévia,	sacarina,	xilitol,
maltitol,	etc.)	também	podem	suscitar	disfunção	metabólica	contínua.	Na	verdade,	estudos
mostram	que	pessoas	que	substituem	o	açúcar	por	adoçantes	artificiais	não	emagrecem	nem
aprimoram	o	equilíbrio	hormonal.	Novas	pesquisas	sugerem	que	alguns	adoçantes	artificiais
podem	ser	tão	prejudiciais	para	as	bactérias	intestinais	quanto	o	açúcar!	E,	do	ponto	de	vista
psicológico,	os	adoçantes	artificiais	não	reduzem	o	desejo	por	açúcar;	pelo	contrário,	contribuem
para	a	manutenção	do	ciclo	de	vontade	de	comer,	recompensa	e	consumo	excessivo.

É	o	álcool
O	álcool	(como	o	açúcar)	não	nos	torna	mais	saudáveis.	Trata-se	de	uma	substância	neurotóxica,
motivo	pelo	qual	o	cérebro	não	funciona	muito	bem	depois	de	alguns	drinques.	É	uma	fonte
muito	concentrada	de	calorias	(tem	quase	o	dobro	da	densidade	calórica	do	açúcar,	considerando
a	mesma	quantidade	em	gramas!),	mas	não	tem	valor	nutricional	nenhum.

Além	disso,	o	consumo	de	álcool	muitas	vezes	nos	leva	a	fazer	escolhas	alimentares
inadequadas,	cujos	efeitos	podem	transformar	aquela	pizza	do	fim	da	noite	em	um	festival	de
carboidratos	válido	por	um	fim	de	semana	inteiro.

E	tem	mais:	o	álcool	dificulta	a	tarefa	do	organismo	de	controlar	os	níveis	de	glicose	no
sangue	e	ainda	causa	alterações	no	revestimento	intestinal,	contribuindo	para	sua
permeabilidade	e	provocando	inflamação,	o	que	acaba	afetando	todo	o	corpo.

Não	importa	se	seu	vício	é	vinho	tinto,	tequila,	cerveja	sem	glúten	ou	vodca	de	batata,	o
denominador	comum	–	e	aquilo	que	o	torna	menos	saudável	–	é	o	álcool	em	si.

Nem	os	cereais	integrais	se	salvam
Esta	seção	refere-se	a	grãos	e	cereais	–	trigo,	aveia,	cevada,	milho,	arroz,	painço,	trigo-sarraceno,
quinoa	e	afins.	(Sim,	dissemos	arroz	e	milho!)	Tanto	os	cereais	refinados	quanto	os	integrais
estimulam	o	consumo	excessivo,	o	que	gera	problemas	hormonais	e	metabólicos.	Esses	alimentos
também	contêm	proteínas	inflamatórias	(como	glúten)	e	carboidratos	fermentados	capazes	de



causar	o	desequilíbrio	das	bactérias	intestinais	e	desencadear	inflamação	no	corpo	inteiro.
A	inflamação	que	se	inicia	no	intestino,	não	raro	causando	uma	gama	de	problemas

digestivos,	também	“viaja”	pelo	corpo,	pois	os	componentes	inflamatórios	dos	cereais	permitem
que	várias	substâncias	prejudiciais	atravessem	o	revestimento	intestinal	e	se	espalhem	por	meio
da	corrente	sanguínea.	Com	frequência	isso	se	manifesta	sob	a	forma	de	asma,	alergias,
problemas	de	pele,	problemas	de	fertilidade,	enxaqueca,	dores	articulares	e	outros	sintomas	que
você	talvez	nunca	tenha	associado	à	alimentação.

Por	fim,	os	cereais	ainda	contêm	“antinutrientes”	chamados	fitatos	ou	ácido	fítico,	que
tornam	minerais	valiosos,	como	cálcio,	magnésio	e	zinco	presentes	nesses	alimentos,
indisponíveis	para	utilização	pelo	organismo.	Em	parte,	por	causa	desses	fitatos,	os	cereais
(mesmo	os	integrais)	seriam	menos	ricos	em	nutrientes	quando	comparados	com	frutas	e
hortaliças.

Esqueça	o	amendoim	(e	também	as	leguminosas	e	a	soja)
As	leguminosas	(feijão,	ervilha,	lentilha,	soja	e	amendoim)	apresentam	problemas	semelhantes
aos	dos	cereais.	Seus	antinutrientes	roubam	do	corpo	valiosos	minerais	e,	se	esses	alimentos	não
forem	cozidos	de	forma	adequada,	podem	até	causar	danos	ao	revestimento	intestinal	e
inflamação	sistêmica.

O	mais	importante,	porém,	é	que	as	leguminosas	também	contêm	carboidratos	fermentáveis,
o	que	pode	afetar	negativamente	as	bactérias	intestinais,	provocando	gases,	inchaço,	cólicas,	dor
e	outros	males	digestivos.

Existe	ainda	outra	preocupação	relacionada	à	soja	e,	sobretudo,	aos	produtos	de	soja
processados.	Trata-se	da	presença	de	compostos	que	se	comportam	como	estrogênio	(hormônio
sexual	feminino)	no	corpo	humano.	Esses	compostos,	classificados	como	fitoestrogênios	ou
isoflavonas,	ligam-se	aos	receptores	de	estrogênio,	estimulando-os	(ou,	em	alguns	tecidos,
bloqueando-os).	Embora	as	pesquisas	gerais	sobre	produtos	de	soja	sejam	inconsistentes,	em
nossa	visão	existem	algumas	questões	alarmantes	relacionadas	ao	consumo	de	soja	e	seus
derivados.	Acreditamos	que	não	se	deva	brincar	com	o	delicado	equilíbrio	dos	hormônios
sexuais,	e	a	ingestão	de	fitoestrogênios	em	uma	“dose”	desconhecida	por	meio	do	consumo	de
soja	e	derivados	faz	justamente	isso.

Por	fim,	o	amendoim	pode	ser	especialmente	problemático,	pois	contém	proteínas
(chamadas	lectinas)	que	são	resistentes	à	digestão.	Essas	proteínas	podem	penetrar	na	corrente
sanguínea	e	promover	inflamação	em	qualquer	parte	do	corpo.	As	lectinas	podem	ser	o	motivo
que	torna	as	alergias	a	amendoim	tão	comuns	atualmente.	Além	disso,	o	amendoim	contém	uma
quantidade	elevada	de	aflatoxina,	substância	produzida	por	fungos	que	é	tóxica	para	o	fígado.

Leite,	queijo	e	iogurte	não	fazem	bem



Os	laticínios	(leite	de	vaca,	de	ovelha	e	de	cabra)	contêm	fatores	destinados	a	ajudar	pequenos
mamíferos	(como	bezerros	e	bebês	humanos)	a	crescerem	rapidamente.	Só	que	esses	fatores	de
crescimento	presentes	no	leite	e	em	seus	derivados,	combinados	com	outros	fatores	imunológicos
e	proteínas	inflamatórias,	podem	não	fazer	bem	ao	organismo	do	ser	humano	adulto.

A	porção	de	carboidrato	do	leite	(lactose),	ao	lado	das	proteínas	do	leite,	produz	uma
resposta	surpreendentemente	alta	da	insulina,	que	poderia	gerar	inflamação	no	organismo	e
desencadear	outros	distúrbios,	como	obesidade	e	diabetes.	Além	disso,	níveis	elevados	de
insulina	associados	aos	fatores	de	crescimento	presentes	nos	laticínios	promovem	um
crescimento	celular	descontrolado.	(Isso	é	importante	para	o	bezerro,	que	está	tentando	triplicar
seu	peso	corporal	em	poucos	meses,	mas	não	faz	nenhum	sentido	para	um	ser	humano	adulto.)
Na	verdade,	o	crescimento	celular	desregulado	é	a	causa	subjacente	do	câncer	(a	reprodução
descontrolada	de	células	que	sofreram	mutação)	e	o	motivo	pelo	qual,	em	alguns	estudos,
demonstrou-se	uma	associação	entre	o	consumo	de	laticínios	e	alguns	tipos	de	câncer	hormônio-
dependentes.

As	proteínas	dos	laticínios	também	podem	ser	inflamatórias	(em	particular	a	caseína,	que
aparece	concentrada	no	queijo)	e	foram	associadas	a	um	risco	aumentado	de	doenças
autoimunes,	como	artrite	reumatoide.	Por	fim,	fatores	imunológicos	e	hormônios	presentes	nas
proteínas	do	leite	podem	provocar	uma	reação	cruzada	com	o	sistema	imunológico,	levando	ao
agravamento,	entre	os	adeptos	do	leite,	de	alergias	sazonais,	asma,	acne	e	outras	condições
semelhantes.

Resumindo
Veja	bem:	não	estamos	dizendo	que	esses	alimentos	são	“ruins”.	Não	existe	julgamento	de	valor
quando	se	fala	em	alimentos	–	eles	não	são	bons	ou	ruins,	e	você	não	é	bom	ou	mal	por	ingeri-los
(ou	evitá-los).	Não	estamos	sequer	dizendo	que	esses	alimentos	sejam	ruins	para	você.	Ainda	não
sabemos.

E	você	também	não.
Sem	eliminar	esses	alimentos,	não	há	como	saber	qual	é	o	impacto	deles	em	seu	bem-estar,

sua	aparência,	sua	vida.	Consumir	laticínios	lhe	causa	inchaço	ou	coriza?	Os	grãos	e	cereais	o
deixam	triste	ou	com	a	barriga	inchada?	Será	que	é	sua	alimentação	que	está	fazendo	você	sentir
dor	crônica,	inchando	suas	articulações	ou	prejudicando	sua	tireoide?

A	ciência	sugere	que	é	possível	ser,	mas	a	verdade	é	que	você	não	sabe.	Porém	pode
descobrir	em	apenas	30	dias.	Basta	comprometer-se	a	eliminar	por	completo	esses	alimentos	do
seu	prato	durante	o	próximo	mês.	Nem	uma	mordida,	nem	uma	garfada,	nem	mesmo	uma
provinha.	Dê	ao	seu	corpo	uma	chance	de	restaurar	seu	equilíbrio	natural,	curar-se	e	recuperar-se.
Dê	ao	seu	cérebro	uma	chance	de	mudar	suas	preferências,	criar	novos	hábitos	e	encontrar	novas
recompensas.	Preste	atenção.	Veja	o	que	muda.	Faça	anotações.	Seja	sincero.

Ao	final	de	30	dias,	você	reintroduzirá	esses	alimentos,	um	grupo	de	cada	vez,	cuidadosa	e



sistematicamente,	avaliando	se	e	como	eles	provocam	desequilíbrios	em	sua	saúde.	Preste
atenção.	Veja	o	que	muda.	Faça	anotações.	Seja	sincero.

Agora	você	já	sabe.
Em	algumas	semanas	você	vai	descobrir	aquilo	que	os	meios	de	comunicação,	outras	dietas,

especialistas	em	nutrição	e	até	o	seu	médico	não	foram	capazes	de	lhe	indicar	–	a	dieta	perfeita
para	você.	A	dieta	sustentável,	satisfatória	e	deliciosamente	libertadora.	A	dieta	que	faz	você	se
sentir	em	sua	melhor	forma,	sem	abrir	mão	de	alimentos	menos	saudáveis,	mas	consumindo-os
quando,	onde	e	com	a	frequência	que	você	escolher.	A	dieta	que	foi	especialmente	moldada	para
você,	porque,	seguindo	o	nosso	protocolo,	a	sua	consciência	e	a	sua	determinação,	você	a	criou.

É	o	que	chamamos	de	liberdade	em	relação	à	comida.
E,	agora	sim,	você	está	pronto	para	o	programa	Whole30.





O
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as	regras	do	programa	whole30

“A	 verdade	 é	 a	 seguinte:	 há	 seis	 semanas	 eu	 pesava	 157	 quilos,	 andava	 com
ajuda	de	uma	bengala	por	causa	de	uma	dor	terrível	nas	articulações	e	aplicava
insulina	 injetável	 três	 vezes	 ao	 dia.	 Comecei	 o	 programa	 Whole30	 e	 me
comprometi	 a	 segui-lo.	 Hoje	 estou	 pesando	 113	 quilos,	 minha	 glicemia	 está
estável	sem	uso	de	insulina,	quase	não	sinto	dor	e	abandonei	a	bengala!”

–	DAVE	S.,	CHANDLER	(EUA)

primeiro	passo	de	sua	jornada	consiste	em	familiarizar-se	com	as	regras	do
programa	Whole30.	São	essas	as	diretrizes	que	você	deverá	seguir	durante	os
próximos	30	dias	e	quanto	melhor	as	conhecer,	mais	fácil	será	fazer	boas	escolhas
alimentares	na	vida	real.

Vamos	passar	a	maior	parte	deste	livro,	da	lista	de	compras	às	receitas,	explicando
detalhadamente	o	que	você	vai	comer	nos	próximos	30	dias.	Para	simplificar,	é	basicamente	o
seguinte:	cortes	básicos	de	carne,	frutos	do	mar	e	ovos	são	sempre	permitidos.	Todos	os	legumes
são	permitidos.	Todas	as	frutas	são	permitidas.	As	gorduras	saudáveis	são	apresentadas	em
detalhes	na	lista	de	compras	(página	199).	E,	se	ainda	assim	houver	dúvidas	sobre	alimentos	e
bebidas	específicos,	vamos	abordá-los	um	a	um	nos	capítulos	“Posso	consumir?”	(a	partir	da
página	68).

Agora,	vamos	aos	alimentos	proibidos.	Leia	a	lista	algumas	vezes	e	com	a	máxima	atenção
para	saber	com	clareza	exatamente	o	que	evitar	durante	a	realização	do	programa	Whole30.

As	regras	do	programa	Whole30
Pedimos	que	você	se	dedique	a	seguir	100%	estas	regras	enquanto	durar	o	programa	–	sem
escorregadas,	sem	trapaças	e	sem	concessões	em	ocasiões	especiais.

NÃO	CONSUMA	AÇÚCAR	ADICIONADO	DE	NENHUM	TIPO,	REAL	OU
ARTIFICIAL.	Nada	de	xarope	de	bordo	(maple	syrup	ou	xarope	de	maple),	mel,	néctar	de
agave,	açúcar	de	coco,	sucralose,	aspartame,	sacarina,	xilitol,	estévia,	etc.	Leia	os	rótulos,	pois
a	indústria	alimentícia	costuma	acrescentar	açúcar	em	produtos	de	maneira	sorrateira	e	você
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pode	não	reconhecê-lo.

NÃO	CONSUMA	ÁLCOOL	NENHUM.	Nada	de	vinho,	cerveja,	champanhe,	vodca,	rum,
uísque,	tequila,	etc.,	seja	isoladamente	ou	usado	como	ingrediente	–	nem	mesmo	no	preparo
de	pratos.

AS	DIRETRIZES	MAIS	BÁSICAS:

SIM:	Coma	carne,	frutos	do	mar,	ovos,	legumes,	frutas	e	gorduras	naturais.

NÃO:	Não	consuma	açúcar,	álcool,	cereais,	leguminosas	e	laticínios.	Não	consuma
produtos	de	confeitaria	nem	doces.	Não	se	pese	nem	tire	medidas.

NÃO	COMA	GRÃOS	E	CEREAIS.	A	categoria	inclui:	trigo,	centeio,	cevada,	milho,	arroz,
painço,	trigo	para	quibe,	sorgo,	grãos	germinados	e	todos	os	pseudocereais	sem	glúten,	como
amaranto,	trigo-sarraceno	e	quinoa.	Inclui	também	todas	as	formas	sob	as	quais	adicionamos
trigo,	milho	e	arroz	à	comida,	como	farelo,	germe,	amido,	etc.	Mais	uma	vez,	leia	os	rótulos.

NÃO	COMA	LEGUMINOSAS.	Isso	inclui	feijões	de	todos	os	tipos	(preto,	vermelho,
fradinho,	branco,	mulatinho,	fava,	etc.),	ervilha,	grão-de-bico,	lentilha	e	amendoim.	E	também
vale	para	todas	as	formas	de	soja	–	molho	de	soja,	missô,	tofu,	tempeh,	edamame	e	todos	os
outros	derivados	que	adicionamos	aos	alimentos	(como	óleo	de	soja	ou	lecitina	de	soja).	A
única	exceção	é	a	vagem	(ervilha-torta;	veja	a	página	77).

NÃO	COMA	LATICÍNIOS.	Aqui,	incluem-se	leite	de	vaca,	cabra	e	ovelha	e	seus	derivados,
como	creme,	queijo,	quefir,	iogurte	e	creme	de	leite.	As	únicas	exceções	são	manteiga
clarificada	ou	ghee	–	veja	a	página	189.

NÃO	CONSUMA	CARRAGENA,	GLUTAMATO	MONOSSÓDICO	OU	SULFITOS
ADICIONADOS.	Se	esses	ingredientes	estiverem	presentes	na	lista	de	ingredientes	de
bebidas	ou	alimentos	industrializados,	estão	proibidos	durante	o	programa	Whole30.

NÃO	FAÇA	VERSÕES	DE	PRODUTOS	DE	CONFEITARIA,	DOCES	OU	JUNK
FOOD	COM	INGREDIENTES	APROVADOS.	Nada	de	panquecas	de	banana	com	ovos,
muffins	de	farinha	de	amêndoa,	pão	sem	glúten	ou	sorvete	de	leite	de	coco.	Seus	desejos	e
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hábitos	alimentares	não	vão	mudar	se	você	continuar	comendo	esses	alimentos,	ainda	que
sejam	preparados	com	ingredientes	aprovados	no	programa	Whole30.	(Para	saber	mais,	veja
a	página	103.)

NÃO	SE	PESE	E	NÃO	TIRE	SUAS	MEDIDAS.	Este	programa	envolve	muito	mais	do	que
emagrecimento	e,	ao	se	concentrar	na	sua	composição	corporal,	você	não	vai	reconhecer	os
benefícios	mais	impactantes	e	duradouros	deste	plano.	Portanto,	nada	de	se	pesar,	analisar	a
gordura	corporal	ou	medir	a	circunferência	da	cintura	durante	o	programa	Whole30.	(Confira
os	detalhes	na	página	37.)

As	letrinhas	miúdas
Os	alimentos	a	seguir	são	exceções	à	regra	e,	portanto,	seu	consumo	é	permitido	durante	o
programa	Whole30.

MANTEIGA	CLARIFICADA	OU	GHEE.	A	manteiga	clarificada	(página	189)	ou	ghee	é	a
única	fonte	de	laticínio	permitida	durante	o	programa	Whole30.	O	consumo	de	manteiga
comum	não	é	permitido,	pois	as	proteínas	do	leite	que	ela	contém	poderiam	impactar	os
resultados	do	programa.

SUCO	DE	FRUTAS	COMO	ADOÇANTE.	Produtos	ou	receitas	que	incluem	suco	de
laranja,	maçã	ou	outras	frutas	para	adoçar	são	permitidos	no	programa,	embora	a	diretriz
geral	seja	não	exagerar.

VAGEM,	ERVILHA-TORTA.	Embora	sejam	tecnicamente	leguminosas,	na	realidade	estão
muito	mais	para	vagem	do	que	para	feijão	e	a	parte	verde	que	recobre	as	sementes
geralmente	é	benéfica	à	saúde.

VINAGRE.	As	diversas	formas	de	vinagre,	entre	elas	vinagre	de	álcool,	balsâmico,	de	maçã,
de	vinho	tinto,	de	vinho	branco	e	de	arroz	podem	ser	consumidas	durante	o	programa
Whole30.	As	únicas	exceções	são	os	vinagres	com	sabor,	que	contêm	adição	de	açúcar,	ou	o
vinagre	de	malte,	que	se	acredita	conter	glúten.

RESPIRE	FUNDO

Sabemos	que	parece	haver	muita	coisa	para	lembrar,	mas	prometemos	que	você	logo



vai	se	acostumar.	É	fácil	evitar	as	grandes	categorias	de	alimentos,	como	pães,	cereais,
massas	e	leguminosas,	e,	se	você	estiver	comprando	alimentos	que	não	possuem	rótulo
(por	exemplo,	carne	moída,	espinafre	ou	maçã),	sabe	que	está	a	salvo.	O	segredo	para
saber	quais	alimentos	pré-prontos	ou	carnes	processadas	podem	ou	não	ser	consumidos
está	em	aprender	a	ler	os	rótulos.	Se	estiver	comprando	caldos,	tomate	em	lata,
hambúrguer	de	carne	de	peru	ou	leite	de	coco,	dê	uma	olhada	na	lista	de	ingredientes.
Se	houver	algum	ingrediente	que	não	seja	permitido	no	programa,	não	compre.	Isso,
porém,	talvez	exija	certa	dose	de	trabalho	de	detetive	–	alguns	fabricantes	adicionam
açúcar	em	produtos	usando	nomes	variados,	e	os	ingredientes	com	nomes	químicos
podem	ser	prejudiciais	ou	totalmente	inócuos.	Baixe	nosso	Guide	to	Sneaky	Sugars	and
Common	Additives	Cheat-Sheet	(em	inglês)	em	www.whole30.com/pdf-downloads	para
entender	melhor	os	ingredientes	presentes	nos	rótulos	dos	alimentos.

Dê-nos	30	dias
A	única	coisa	que	você	precisa	fazer	durante	o	programa	Whole30	é	se	concentrar	em	boas
escolhas	alimentares.	Você	não	precisa	se	pesar,	tirar	suas	medidas,	contar	calorias,	nem	mesmo
se	preocupar	em	comer	apenas	carnes	de	animais	de	pasto,	alimentos	orgânicos	ou	produzidos
localmente.	Basta	descobrir	como	seguir	o	programa	Whole30	à	risca	em	qualquer	ambiente,	em
qualquer	ocasião	e	em	qualquer	nível	de	estresse	durante	30	dias	seguidos.

Sua	única	tarefa?	Comer	boa	comida.
A	única	maneira	de	o	programa	funcionar	é	você	segui-lo	à	risca	durante	os	30	dias,	sem

escorregadas,	sem	trapaças	e	sem	concessões	em	“ocasiões	especiais”.	Basta	uma	pequena
quantidade	de	qualquer	um	desses	alimentos	inflamatórios	para	romper	o	ciclo	de	cura	–	só	uma
mordida	naquela	fatia	de	pizza,	um	pingo	de	leite	no	café	ou	uma	lambida	na	colher	que	mexeu	a
massa	do	bolo	durante	o	período	de	30	dias	e	você	interrompe	o	processo	e	tem	que	começar	tudo
de	novo	desde	o	Dia	1.	Não	estamos	querendo	apenas	parecer	durões:	existe	embasamento
científico	por	trás	disso	(veja	a	página	64).

Você	precisa	comprometer-se	com	o	programa	completo,	exatamente	como	está	escrito,
durante	30	dias	seguidos.	Caso	contrário,	não	nos	responsabilizamos	pelos	resultados	ou	suas
chances	de	sucesso.	E	você	estará	subestimando	seu	verdadeiro	valor	–	além	dos	resultados	que
poderia	obter.

São	apenas	30	dias.

É	para	o	seu	próprio	bem
Aqui	está	a	parte	mais	dura	–	talvez	a	mais	famosa	do	programa	Whole30.	Destina-se	àqueles
que	estão	pensando	em	assumir	esse	desafio	capaz	de	transformar	sua	vida	mas	que	não	têm
certeza	se	realmente	vão	conseguir	levá-lo	adiante,	sem	trapacear,	durante	30	dias	seguidos.	É

http://www.whole30.com/pdf-downloads
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para	as	pessoas	que	tentaram	fazer	mudanças	no	estilo	de	vida,	mas	“escorregaram”	ou
“perderam	o	pique”,	ou	“simplesmente	não	puderam	deixar	de	comer	__________	por	causa	de
________”.

Afirmamos	isto	de	todo	o	coração.

NÃO	É	DIFÍCIL.	Não	ouse	nos	dizer	que	é	difícil.	Combater	um	câncer	é	difícil.	Dar	à	luz	um
bebê	é	difícil.	Perder	um	ente	querido	é	difícil.	Tomar	café	puro	não	é	difícil.	Você	já	fez
coisas	mais	difíceis	do	que	isso	e	não	há	desculpa	para	não	concluir	o	programa	do	jeito	como
foi	concebido.	São	apenas	30	dias	e	é	pela	melhor	causa	–	a	saúde	do	único	corpo	físico	que
você	terá	nesta	vida.

NEM	SEQUER	CONSIDERE	A	POSSIBILIDADE	DE	UMA	“ESCORREGADA”.	A
menos	que	você	tropece	e	caia	de	cara	em	um	bolo	de	chocolate,	nada	de	escorregadas.	A
opção	de	comer	algo	que	não	é	saudável	é	sua.	É	sempre	uma	escolha,	por	isso	não	venha
dizer	que	foi	um	acidente.	Comprometa-se	a	seguir	o	programa	cem	por	cento	durante	30	dias
seguidos.	Não	dê	a	si	mesmo	uma	desculpa	para	fracassar	antes	mesmo	de	ter	começado.

VOCÊ	NUNCA,	NUNCA,	NUNCA	VAI	TER	QUE	COMER	ALGO	QUE	NÃO
QUEIRA.	Somos	todos	adultos.	É	hora	de	amadurecer.	Aprenda	a	dizer	não	(ou	faça	sua	mãe
se	orgulhar	de	você	e	diga:	“Não,	obrigado”).	Aprenda	a	manter	seus	princípios.	O	fato	de	ser
aniversário	de	sua	irmã	ou	o	casamento	de	sua	melhor	amiga,	ou	de	você	estar	na	festa	de
fim	de	ano	da	empresa	não	significa	que	tenha	que	comer	qualquer	coisa.	É	sempre	uma
escolha	–	e	esperamos	sinceramente	que	você	tenha	deixado	de	sucumbir	à	pressão	dos
pares	desde	a	adolescência.

NÃO	É	PRECISO	FAZER	UM	GRANDE	ESFORÇO.	Fazer	compras	de	supermercado,
planejar	as	refeições,	comer	fora,	explicar	o	programa	a	amigos	e	familiares	e	lidar	com	o
estresse,	tudo	isso	será	um	desafio	em	algum	momento	do	programa.	Nós	lhe	oferecemos
todas	as	ferramentas	e	recursos	necessários,	tanto	neste	livro	quanto	em	nosso	site,	mas	você
também	vai	ter	que	assumir	a	responsabilidade	por	seu	plano.	Saúde	melhor,	boa	forma	e
qualidade	de	vida	não	surgem	de	uma	hora	para	outra	só	porque	você	recusou	o	pão	no
couvert.

MUDAR	MINHA	VIDA?
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É	engraçado	como	muitos	dos	depoimentos	que	recebemos	começam	com:	“Quando
me	disseram	que	o	programa	Whole30	ia	mudar	minha	vida,	pensei:	‘Sei.	Até	parece.’
Mas	foi	exatamente	o	que	aconteceu!”	Nossas	histórias	também	foram	bastante	radicais
e	em	nosso	site	(www.whole30.com)	você	vai	encontrar	centenas	de	relatos	e
depoimentos	de	leitores.	Mas,	se	ainda	estiver	cético	com	relação	a	essa	coisa	de
“mudar	a	vida”,	tudo	bem.	Só	não	pare	de	ler.

VOCÊ	CONSEGUE.	Já	foi	longe	demais	para	voltar	atrás.	Você	quer.	Precisa.	E	sabemos
que	vai	conseguir.	Portanto,	pare	de	pensar	e	comece	a	agir.	Agora,	neste	exato	momento,
comprometa-se	com	o	programa	Whole30.

Queremos	que	você	participe.	Queremos	que	você	leve	isso	a	sério	e	veja	resultados
impressionantes	em	áreas	inesperadas.	Mesmo	que	não	acredite	que	isso	vá	mesmo	mudar	sua
vida,	se	estiver	disposto	a	se	dedicar	durante	apenas	30	dias,	experimente.	É	muito	importante.
Acreditamos	muito	nisso.	Mudou	nossa	vida	e	queremos	que	mude	a	sua	também.

Bem-vindo	ao	programa	Whole30.

http://www.whole30.com
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o	programa	whole30:	primeiros	passos

“O	programa	Whole30	mudou	minha	vida.	Em	dezembro	de	2011	eu	pesava	mais
de	 90	 quilos.	 Sentia	 dores	 no	 corpo	 e	 nas	 articulações	 diariamente.	 Estava
sempre	 cansada,	 não	dormia	bem,	 tinha	acne	 e	 eczema.	 Eu	queria	mudar,	mas
não	sabia	como.	Comprei	o	 livro	e	 iniciei	o	programa	em	 janeiro	de	2012.	Nem
preciso	dizer	que	fiquei	impressionada!	Acabei	seguindo	o	programa	durante	90
dias	e,	nesses	três	meses,	emagreci	cerca	de	13	quilos.	Passei	a	dormir	como	um
bebê,	 o	 eczema	 melhorou,	 a	 acne	 desapareceu,	 as	 cólicas	 menstruais
amenizaram,	 meus	 níveis	 de	 energia	 dispararam	 e	 me	 tornei	 muito	 mais
positiva!	 Três	 anos	 e	 cinco	 programas	 Whole30	 depois,	 eu	 havia	 perdido	 27
quilos	 e	 passado	 do	 manequim	 52	 para	 o	 42.	 Tornei-me	 tão	 apaixonada	 pelo
assunto	que	hoje	sou	coach	certificada	na	área	de	saúde	e	acabei	de	concluir	um
curso	de	formação	de	professores	de	ioga	com	200	horas.”

–	HEATHER	F.,	BOSTON	(EUA)

gora	que	você	sabe	o	que	esperar,	é	hora	de	começar	a	colocar	a	mão	na	massa.	Sim,
estamos	pedindo	que	você	se	comprometa	com	o	programa	agora	–	mas	isso	não
significa	começar	neste	exato	minuto.	Estamos	animados	por	saber	que	você	está
animado,	mas,	na	prática,	iniciar	o	programa	Whole30	exige	uma	boa	dose	de

preparação.
Algumas	pessoas	precisam	de	apenas	um	ou	dois	dias,	outras,	de	uma	ou	duas	semanas

para	preparar	a	casa	(e	a	cabeça)	para	as	mudanças	que	estão	prestes	a	introduzir	na	rotina.	Não
existe	um	prazo	específico	–	você	vai	ter	que	decidir	o	que	funciona	melhor	no	seu	caso.

Neste	megacapítulo,	apresentaremos	os	cinco	passos	do	processo	de	preparação	para	deixá-
lo	pronto	para	o	programa	Whole30	–	coisas	que	você	vai	ter	que	considerar,	esquematizar	e
providenciar	antes	do	Dia	1.

Falando	em	Dia	1…

PASSO	1:	Escolha	a	data	de	início
Nós	o	encorajamos	a	começar	o	mais	breve	possível,	no	entanto,	é	preciso	considerar	algumas



coisas	antes	de	marcar	sua	data	de	início	no	calendário.	Ainda	que	pareça	um	intervalo
insignificante	perto	de	todo	o	seu	tempo	de	vida,	30	dias	ainda	é	um	período	longo,	e	queremos
que	você	reflita	bem	sobre	o	que	acontecerá	durante	e	imediatamente	após	a	realização	do
programa	Whole30.

Se	você	está	prestes	a	fazer	a	viagem	dos	seus	sonhos,	vai	passar	as	férias	em	um	lugar	que
nunca	visitou	ou	se	tem	um	casamento	(especialmente	se	for	o	seu!)	num	futuro	muito	próximo,
considere	iniciar	o	programa	somente	depois	desses	eventos.	Seguir	o	programa	Whole30	pela
primeira	vez	nessas	circunstâncias	pode	ser	muito	difícil;	não	queremos	que	você	se	estresse
antes	mesmo	de	começá-lo.	Além	disso,	você	pode	acabar	se	ressentindo	por	ter	começado	se	for
forçado	a	abrir	mão	de	comer	massa	na	Itália	ou	provar	o	seu	bolo	de	casamento	porque	está	no
Dia	15.

PLANEJAMENTO	E	PREPARAÇÃO

Esta	será	apenas	a	primeira	das	172	vezes	em	que	você	lerá	sobre	“planejamento	e
preparação”	neste	livro.	(Nós	não	contamos	o	número	real	de	vezes,	mas	pensamos	ser
uma	boa	estimativa.)	Mesmo	que	a	ansiedade	para	começar	seja	grande,	não	pule	o
processo	de	planejamento.	Pesquisas	de	comportamento	mostram	que,	quando	as
pessoas	se	animam	demais	e	saltam	da	contemplação	(refletir	sobre	o	programa)
diretamente	à	ação	(iniciar	o	programa),	elas	se	tornam	menos	propensas	a	ver	a
mudança	se	concretizar.	Por	quê?	Porque	não	reservaram	o	tempo	necessário	para	se
prepararem	mental	ou	fisicamente	–	e,	no	programa	Whole30,	isso	é	sinal	de
problema.

Somos	rígidos,	mas	não	a	ponto	de	querer	que	você	abra	mão	de	comer	o	bolo	do	seu
casamento.

Também	é	importante	não	concluir	o	programa	Whole30	na	véspera	das	férias,	de	uma	data
festiva	ou	de	um	evento	especial,	dias	em	que	você	sabe	que	vai	querer	comer	de	tudo.	Como
você	lerá	nas	Perguntas	sobre	a	reintrodução	de	alimentos	da	página	138,	a	parte	de	reintrodução
é	tão	importante	quanto	a	de	eliminação	ao	longo	dos	30	dias.	O	ideal	é	que	você	se	permita	ter
10	dias	inteiros	depois	de	terminar	o	programa	Whole30	para	seguir	a	programação	como	a
apresentamos	e	só	então	desfrutar	de	suas	férias,	sua	lua	de	mel	ou	os	eventos	de	família.

Na	verdade,	se	você	puder	se	programar	com	bastante	antecedência,	o	momento	perfeito
seria	iniciar	o	programa	Whole30	exatamente	40	dias	antes	de	um	evento	especial.	Você	estará
se	sentindo	muito	bem	com	sua	experiência	no	programa,	seus	novos	hábitos	estarão
consolidados	e	você	saberá	(graças	à	reintrodução)	exatamente	quais	alimentos	vai	querer	evitar
porque	suas	consequências	negativas	simplesmente	não	valem	a	pena.	Quer	época	melhor	para



iniciar	aquelas	férias	ou	ir	a	um	evento	especial	–	com	toda	a	autoconfiança,	energia	e
consciência	que	o	programa	tem	a	oferecer?	Apostamos	que,	se	você	se	programar	assim,	suas
férias	serão	mais	saudáveis	e	mais	felizes	e	você	não	terá	que	passar	as	seis	semanas	seguintes
esforçando-se	para	“voltar	aos	trilhos”	como	aconteceu	todas	as	vezes	que	você	tirou	férias	na
vida.

Além	disso,	se	você	tiver	um	evento	esportivo	ou	uma	corrida	importante	no	próximo	mês,
considere	iniciar	o	programa	em	uma	data	posterior	ao	evento,	pois	seu	desempenho	pode	ser
afetado	durante	as	primeiras	semanas	do	programa.	(Confira	os	detalhes	na	página	133.)

Agora,	vamos	ser	francos.

ATLETAS	PROFISSIONAIS

Se	você	for	um	atleta	profissional	ou	tiver	patrocínio	para	exercer	suas	atividades
esportivas	(e	no	caso	de	o	esporte	ser	seu	trabalho),	inicie	o	programa	Whole30	fora
de	temporada	e	trabalhe	com	seu	treinador	a	fim	de	implementar	o	programa	da
maneira	mais	adequada	às	suas	metas	de	desempenho.	Observe,	porém,	que	o
programa	Whole30	não	tem	como	foco	o	desempenho	desportivo.	Nosso	foco	é	a
saúde	e,	como	tal,	suas	regras	ou	recomendações	não	foram	elaboradas	tendo	em
mente	atletas	de	elite.	Obviamente,	a	natureza	anti-inflamatória	do	programa	auxilia	o
sono,	a	recuperação	e	a	absorção	de	nutrientes,	fatores	que	melhoram	o	desempenho.
No	entanto,	talvez	você	e	seu	treinador	descubram	que	você	terá	que	escolher	entre
obter	os	benefícios	do	programa	Whole30	para	a	saúde	e	manter	seu	mais	alto	nível	de
desempenho.	Por	isso	o	estimulamos	a	só	iniciá-lo	depois	de	passado	o	auge	da
temporada	do	seu	esporte.

DIVULGUE	A	NOVIDADE!

Uma	vez	que	decida	começar…	conte	a	alguém!	A	qualquer	pessoa!	A	todos!	Anote	a
data	de	início	do	programa	no	mural	do	trabalho,	conte	aos	amigos	da	academia,
apresente-se	no	fórum	do	programa	Whole30	e	poste	um	dos	nossos	gráficos	no	seu
Instagram,	Facebook	ou	Twitter.	Cientistas	que	estudam	mudanças	de	comportamento
afirmam	que,	se	você	compartilhar	com	amigos	e	familiares	seu	comprometimento,	a
probabilidade	de	levá-lo	a	cabo	é	muito	maior.	Saber	que	os	outros	vão	lhe	perguntar
como	anda	o	programa	serve	tanto	como	fonte	de	motivação	quanto	como	uma	leve
pressão,	dando-lhe	uma	oportunidade	perfeita	para	conseguir	apoio	quando	as	coisas
ficarem	difíceis.	(“Vou	começar	o	programa	Whole30	amanhã;	posso	contar	com	você
para	me	ajudar	a	manter	o	foco	quando	eu	sentir	a	tentação	de	desistir?”)	Além	disso,
seu	comprometimento	púbico	possivelmente	despertará	o	interesse	de	amigos	e
familiares	e	você	pode	acabar	conquistando	um	ou	dois	parceiros	de	programa!



Se	você	não	recebe	para	exercer	atividades	desportivas,	adiar	não	é	tão	importante	assim.
Pelo	menos	não	quando	comparado	com	a	importância	da	sua	saúde.	Se	você	vai	participar	de
uma	competição	na	comunidade,	uma	corrida	de	obstáculos	ou	uma	maratona	para	arrecadação
de	fundos	para	instituições	de	caridade,	não	deixe	que	isso	o	impeça	de	iniciar	o	programa.	Esses
eventos	têm	mais	a	ver	com	socialização	e	camaradagem	do	que	com	as	marcas	de	tempo	ou
placares	de	um	jogo,	certo?

Finalmente,	dê	uma	olhada	no	calendário	durante	o	período	de	30	dias	proposto	e	verifique
quais	compromissos	profissionais	e	pessoais	você	assumiu	durante	esse	mês.	Se	tiver	um	jantar
em	família,	um	almoço	de	negócios	ou	um	chá	de	panela	no	futuro	iminente,	ótimo!	Pense	nesses
compromissos	como	uma	oportunidade	de	testar	suas	habilidades	no	programa.	Você	terá	que
lidar	com	muitas	situações	novas,	por	isso	não	deixe	de	incluí-las	em	seu	planejamento	mensal
(veja	a	página	34),	mas	também	não	deixe	que	elas	o	façam	desistir	do	programa	Whole30.

Em	suma,	nunca	haverá	de	fato	um	momento	“perfeito”	para	iniciar	o	programa,	por	isso	é
importante	refletir	sobre	seus	compromissos	futuros,	escolher	uma	data	e	marcá-la	no	calendário
com	caneta.	(Sério	–	escreva.	Pesquisas	sobre	comportamento	mostram	que	colocar	o
compromisso	no	papel	aumenta	suas	chances	de	sucesso.)

Dito	isso,	agora	é	oficial	–	você	já	tem	a	data	de	início	do	seu	programa	Whole30!

PASSO	2:	Monte	sua	equipe	de	apoio
Para	muitos	de	vocês,	o	programa	Whole30	será	uma	mudança	de	estilo	de	vida	radical	–	e	é
difícil	fazer	esse	tipo	de	mudança	quando	se	está	sozinho.	Encontrar	a	rede	de	apoio	correta	será
essencial	para	manter	a	motivação,	a	inspiração	e	a	responsabilidade	durante	o	programa.	Você
já	deu	o	primeiro	passo	ao	escolher	uma	data	de	início	e	anunciar	publicamente	seu
compromisso.	Por	que	não	aproveitar	essa	oportunidade	para	recrutar	o	apoio	das	pessoas	que
mais	se	importam	com	você?	Elas	não	precisam	seguir	o	programa	com	você	–	basta	que	apoiem
os	esforços	que	fará	em	prol	de	sua	saúde	nos	próximos	30	dias.

Talvez	você	fique	nervoso	ao	pedir	a	ajuda	de	amigos	e	familiares.	Mas	não	é	assim	tão
difícil.	Lembre-se	de	que	eles	amam	você	e	lhe	desejam	o	melhor.

O	primeiro	passo	é	falar	um	pouco	sobre	o	programa.	Explique	que	se	trata	de	uma	mudança
de	estilo	de	vida,	não	uma	dieta	radical	ou	um	plano	de	emagrecimento.	Descreva	o	programa
como	um	experimento	de	30	dias	após	o	qual	você	saberá	mais	sobre	quais	alimentos	estão
causando	um	impacto	negativo	sobre	seus	desejos	alimentares,	níveis	de	energia,	padrões	de
sono	e	a	saúde	em	geral.	Não	deixe	de	mencionar	que	você	não	está	cortando	calorias,
carboidratos	nem	gorduras	–	na	verdade,	poderá	comer	à	vontade	alimentos	ricos	em	nutrientes,
integrais,	reais	–	e	que	não	será	necessário	comprar	remédios,	substitutos	de	refeições	ou
alimentos	semiprontos.	Na	verdade,	o	programa	inteiro	e	uma	tonelada	de	recursos	estão



disponíveis	on-line	gratuitamente!
Você	também	deve	revelar	a	essas	pessoas	os	motivos	pelos	quais	está	optando	por

embarcar	nessa	jornada.	Se	estiver	em	busca	de	apoio,	não	é	hora	de	ser	vago	–	argumentos	como
“O	programa	pode	me	ajudar	a	aumentar	meus	níveis	de	energia”	não	serão	muito
esclarecedores.	Sua	argumentação	deve	ser	pessoal.	Fale	sobre	seus	desafios	atuais,	suas	metas	e
os	motivos	pelos	quais	você	acredita	que	o	programa	o	tornará	mais	saudável	e	mais	feliz.

Na	hora	de	falar	com	os	entes	queridos	mais	próximos,	abra	seu	coração	e	revele	os	desafios
que	vem	enfrentando	em	sua	relação	pessoal	com	a	comida,	os	seus	desejos	por	determinados
alimentos,	seus	hábitos	e	sua	saúde.	E,	ao	conversar	com	colegas	de	trabalho,	não	é	preciso	entrar
em	muitos	detalhes;	apenas	comente	algo	como:	“Todos	os	dias,	às	três	da	tarde,	sinto	muita
vontade	de	tirar	um	cochilo.	Tenho	esperança	de	que	o	programa	Whole30	me	ajude	a	manter
meus	níveis	de	energia	sem	ter	que	recorrer	aos	chocolates	e	refrigerantes	que	costumo	consumir
nesse	horário.”

Finalmente,	não	se	esqueça	de	pedir	de	fato	o	apoio	das	pessoas.	É	ótimo	que	você	esteja
lhes	revelando	mais	sobre	sua	vida	e	suas	aspirações,	mas	como	elas	podem	saber	que	têm	uma
função	a	desempenhar	nesse	processo	se	você	não	lhes	revelar?	Perguntar	com	franqueza	“Posso
contar	com	você	para	me	apoiar	nos	próximos	30	dias?”	deixará	claro	que	esse	esforço	é	muito
importante	para	você	e	que	você	valoriza	muito	o	estímulo	e	a	ajuda	delas.	Melhor	ainda,
pergunte	que	tipo	de	apoio	elas	gostariam	de	lhe	oferecer.	Elas	podem	sugerir	ideias	criativas
que	você	jamais	teria	imaginado;	além	disso,	convidá-las	a	participar	fará	com	que	se	sintam
mais	envolvidas	no	processo.

COMO	NÃO	FAZER	AMIGOS	E	NÃO	INFLUENCIAR	PESSOAS

Se	quiser	que	as	pessoas	fiquem	ao	seu	lado,	você	terá	que	orientá-las	quanto	ao	que
você	vai	comer,	não	ao	que	não	vai	comer.	Se	começar	a	conversa	com	“Não	vou
poder	comer	açúcar,	cereais,	leguminosas	e	laticínios,	e	também	não	vou	poder	beber
bebidas	alcoólicas	porque	todos	esses	alimentos	nos	fazem	muito	mal”,	você
provavelmente	as	afastará	na	mesma	hora.	Primeiro,	é	quase	certo	que	essas	pessoas
comam	esses	alimentos	e	talvez	acreditem	que,	agora	que	você	está	seguindo	esse
programa,	estará	julgando	as	escolhas	alimentares	delas.	Segundo,	as	pessoas	podem
analisar	a	lista	de	itens	proibidos	e	descartar	imediatamente	o	programa	Whole30
como	um	modismo	radical.	Agora	imagine	começar	uma	conversa	assim:	“Durante	30
dias,	vou	comer	muitos	alimentos	nutritivos,	integrais	e	frescos	–	nada	de	contar
calorias!	Meu	café	da	manhã	pode	ser	uma	fritada	de	hortaliças,	frutas	frescas	e
abacate;	no	almoço,	posso	comer	uma	salada	de	espinafre	com	frango	grelhado,	maçã,
noz-pecã	e	vinagrete	de	nozes	com	framboesa;	no	jantar,	carne	de	porco	com	batata-
doce	assada	e	salada	de	repolho.	Incrível,	não	é?”	Essa	é	uma	conversa	bem	diferente
e	que	provavelmente	convencerá	a	outra	pessoa	a	lhe	oferecer	seu	apoio;	talvez	até	ela
se	interesse	pelo	programa.



No	entanto,	mesmo	com	seus	melhores	esforços,	talvez	seus	amigos	e	familiares	tenham
motivos	de	sobra	para	não	incentivá-lo	a	aderir	ao	programa	Whole30.	Talvez	estejam	um	pouco
cansados	dos	seus	anúncios	–	vamos	combinar:	você	já	anunciou	a	intenção	de	seguir	todas	as
dietas	da	face	da	Terra	apenas	para	acabar	desistindo	na	semana	seguinte,	não	é?	Talvez	estejam
preocupados	com	sua	saúde	e	possam	interpretar	equivocadamente	os	princípios	do	programa
Whole30	ou	confundi-lo	com	uma	nova	dieta	da	moda.	Eles	também	podem	ficar	um	pouco	na
defensiva,	perguntando-se	se	seus	novos	hábitos	saudáveis	os	farão	se	sentir	culpados	pelo
próprio	comportamento,	longe	do	ideal.	Ou	podem	apenas	estar	com	inveja,	desejando,	eles
próprios,	fazer	mudanças	no	estilo	de	vida,	mas	sem	saber	como	e	por	onde	começar.	Para
aqueles	que	resolvem	seguir	o	programa	Whole30	sozinhos,	criamos	várias	maneiras	de
encontrar	o	apoio	necessário	no	mundo	virtual	por	meio	da	nossa	comunidade.

Primeiro,	você	pode	assinar	nossa	newsletter	Whole30	Daily	(em	inglês:
www.w30.co/w30daily)	e	recebê-la	todos	os	dias	do	programa	no	seu	e-mail.	Criamos
especialmente	para	você	32	mensagens	com	informações	específicas	para	cada	dia	do	programa
–	incluindo	o	Dia	0	e	o	Dia	31.	(Depois	de	acompanhar	centenas	de	milhares	de	pessoas	seguindo
o	programa,	sabemos	exatamente	de	que	tipo	de	orientação	você	precisa	e	quando	precisa.)

A	maneira	que	temos	de	oferecer	nosso	apoio	a	cada	dia	do	programa	é	enchendo	sua	caixa
de	entrada	com	mensagens	positivas,	instruções	úteis	e	um	sem-número	de	recursos.
Forneceremos	orientações	especialmente	desenvolvidas	(sobretudo	durante	a	primeira	semana):
recursos	que	tornam	muito	mais	fácil	fazer	compras,	preparar	alimentos,	cozinhar,	evitar
tentações,	exercitar-se,	dormir	e	administrar	o	estresse	durante	o	programa.	Apresentaremos
também	tarefas	introspectivas	destinadas	a	mantê-lo	focado	e	consciente	durante	todas	as	fases
do	programa	Whole30.

Além	disso,	incluímos	uma	dose	de	responsabilidade:	ao	fim	de	cada	dia,	você	terá	que	clicar
no	botão	“I	completed	another	day	of	the	Whole30!”	(Eu	completei	mais	um	dia	do	programa
Whole30!).	Sim,	isso	significa	que	nossa	expectativa	é	que	você	nos	informe	como	se	saiu	no
programa	todo	santo	dia,	o	que	lhe	dará	ainda	mais	incentivo	para	manter-se	na	linha	e	levar	o
programa	até	o	fim.

Em	seguida,	faça	amigos	no	Fórum	Whole30	(www.w30.co/joinw30).	O	Fórum	é	outra
maneira	de	conectar-se	com	pessoas	durante	o	programa	e	aprender	com	os	muitos	“veteranos”
que	lá	estão	para	oferecer	apoio	aos	novatos.	Com	dezenas	de	milhares	de	participantes	e	uma
fantástica	equipe	de	moderadores	especializados,	nosso	Fórum	é	a	comunidade	mais	amistosa,
colaborativa	e	solidária	que	você	pode	imaginar.

Em	particular,	os	Whole30	Logs	(em	inglês)	permitem	que	você	compartilhe	suas
experiências	cotidianas	com	nossa	comunidade	e	mantenha	contato	com	outras	pessoas	que
iniciaram	o	programa	no	mesmo	dia	que	você.	Fique	à	vontade	para	iniciar	os	próprios	tópicos,

http://www.w30.co/w30daily
http://www.w30.co/joinw30


fazer	perguntas	específicas	e	postar	nos	tópicos	de	outros	participantes	para	conectar-se	com
nossos	membros	durante	(e	depois	de)	seu	programa.

RECRUTE

Se	você	tem	esperança	de	encontrar	um	parceiro	para	seguir	o	programa,	adote	uma
estratégia	ao	compartilhar	suas	motivações	para	segui-lo.	É	provável	que	seu	melhor
amigo	sedentário	não	entenda	quando	você	disser	“Gostaria	de	reduzir	em	cinco
minutos	minha	corrida	e	o	programa	Whole30	vai	ser	ótimo	porque	ajuda	na
recuperação	dos	exercícios”.	Mas,	se	puder	encontrar	alguma	motivação	em	comum	ou
algo	que	você	saiba	que	está	incomodando	esse	seu	amigo,	o	comentário	pode	ser
mais	relevante.	Se	ele	tem	pele	sensível,	por	exemplo,	basta	dizer:	“Eu	estou	com	muitos
problemas	de	pele.	O	programa	Whole30	vai	me	ajudar	a	descobrir	quais	alimentos
prejudicam	minha	pele	–	as	fotos	de	antes	e	depois	que	eu	vi	são	impressionantes.”
Manobra	ardilosa?	Um	pouco,	talvez…	mas	gostamos	de	acreditar	que	é	por	um	bem
maior.

Finalmente,	conecte-se	com	outros	participantes	nas	redes	sociais.	Nossos	feeds	no	Facebook,
Twitter	e	Instagram	são	uma	parte	próspera	da	comunidade	Whole30	e	um	jeito	descontraído	de
estimular	a	participação	e	conexão	entre	os	membros.	Nosso	feed	no	Instagram	e	a	hashtag
#whole30	são	particularmente	ativos	–	postamos	conteúdo	novo	e	divertido	várias	vezes	ao	dia	e
nos	conectamos	com	participantes	do	programa	quando	eles	nos	marcam	em	seus	posts.	Se	você
precisar	de	apoio	às	duas	da	manhã,	quiser	uma	receita	rápida	para	o	jantar	ou	tiver	um
momento	de	crise	na	hora	das	compras	de	supermercado,	pode	encontrar	apoio	e	conselhos
rapidamente	em	nossas	páginas	nas	redes	sociais.

UM	MANUAL	PARA	REDES	SOCIAIS	NO	PROGRAMA	WHOLE30

Quer	tirar	o	máximo	proveito	de	suas	interações	nas	redes	sociais	em	relação	ao
programa	Whole30?	Organize	suas	hashtags.	(Hashtags	são	usadas	nas	redes	sociais
para	identificar	mensagens	sobre	determinado	tópico,	como	uma	forma	de	categorizar
e	pesquisar	os	posts.)	A	hashtag	oficial	do	programa	é	#whole30.	Acrescentando-a	aos
seus	posts	relacionados	ao	programa,	nossa	equipe	de	redes	sociais	e	outros	membros
da	comunidade	em	busca	de	inspiração	poderão	ver	sua	foto	e	conectar-se	com	você.
Você	também	pode	procurar	por	essa	hashtag	em	qualquer	plataforma	de	mídia	social
e	ver	o	que	os	outros	estão	postando	sobre	o	assunto.	No	entanto,	essa	não	é	a	única
hashtag	que	você	verá	nos	feeds	do	programa	Whole30.	Busque	#nonscalevictory	para
descobrir	como	as	pessoas	estão	se	saindo	sem	pisar	na	balança,	#whole30recipes
para	encontrar	receitas	inspiradoras	e	#whole30problems	para	conhecer	alguns



“problemas”	que	os	resultados	do	programa	acabam	gerando,	como	ter	que	comprar
roupas	novas	porque	as	suas	ficaram	grandes	demais.	Nós	#nãopedimosdesculpas	por
isso.

PASSO	3:	Prepare	a	casa
Agora	que	você	escolheu	uma	data	de	início	e	arregimentou	seus	aliados,	é	hora	de	colocar	a	casa
em	ordem.	Isso	significa,	em	parte,	eliminar	toda	e	qualquer	junk	food	e	criar	um	plano
estruturado	para	conviver	com	os	familiares	que	não	estão	participando	do	programa.	Esse	é	um
passo	fundamental	para	garantir	seu	sucesso	no	programa	Whole30,	por	isso	não	o	deixe	de	lado.
Lembre-se:	planejamento	e	preparação	são	tudo	quando	se	trata	de	fazer	uma	mudança	radical	no
estilo	de	vida	como	a	proposta	neste	livro.

Você	tem	mais	uma	razão	para	fazer	isso:	um	conceito	chamado	“desconto	hiperbólico”.
Trata-se	de	um	termo	da	economia	que	podemos	aplicar	à	situação	de	ter	que	se	livrar	da

junk	food.	A	ideia	é	que	você	presta	muita	atenção	ao	que	está	acontecendo	hoje	e	pouca	atenção
ao	que	estará	acontecendo	no	futuro,	pois	acredita	que	o	Você	do	Futuro	terá	muito	mais	tempo
livre,	força	e	capacidade.	E	como	isso	se	aplica	nesse	contexto?

Hoje,	você	está	a	todo	o	vapor.	Sente-se	forte	e	confiante	e	está	animadíssimo	para	iniciar	a
jornada	no	programa	Whole30.	Olha	para	o	chocolate,	os	biscoitos	e	o	saco	de	salgadinhos	que
estão	na	despensa	e	fica	pensando:	“Não	preciso	deles.	Não	quero	nada	disso.”	Você	os	empurra
para	um	canto	e	os	deixa	lá,	porque	é	difícil	resolver	o	que	fazer	com	eles,	e	pensa	que	o	Você	do
Futuro	será	tão	forte,	confiante	e	animado	quanto	o	Você	de	Hoje.

Só	que	não	será.
Em	algum	momento	(em	vários	momentos),	o	Você	do	Futuro	estará	estressado,	mal-

humorado,	com	uma	vontade	louca	de	comer	determinados	alimentos	e	duvidando	da	própria
capacidade	de	seguir	em	frente	no	programa.	Verá	aquela	barra	de	chocolate,	o	pacote	de
biscoitos	e	o	saco	de	salgadinhos	que	deixou	no	fundo	da	despensa	e	ficará	balançado.	Chegará	o
momento	que	o	Você	do	Futuro	vai	ceder	ao	estresse	e	à	tentação	de	comer	um	deles,	iniciando	o
velho	ciclo	de	culpa,	vergonha	e	remorso	e	rompendo	com	o	processo	de	recomeçar	do	zero
proposto	pelo	programa	Whole30.

Não	dê	um	desconto	ao	Você	do	Futuro.	Elimine	agora	mesmo	toda	junk	food	que	encontrar
porque	está	se	sentindo	forte	e	assim	terá	menos	tentações	quando	os	momentos	difíceis
chegarem.

O	Você	do	Futuro	agradece.

ONDE	ESTÃO	MINHAS	CHAVES?



Pesquisas	de	comportamento	revelam	que	a	vontade	de	comer	determinados	alimentos
dura	em	média	apenas	3	a	5	minutos.	Se	o	objeto	de	seu	desejo	estiver	por	perto,
cuidado.	Se	não,	você	acaba	de	ganhar	tempo.	Até	você	trocar	de	roupa,	encontrar	as
chaves	do	carro	e	de	casa,	pegar	a	carteira	e	seguir	para	a	porta,	a	vontade	já	passou
e	você	conseguiu	se	manter	no	programa	por	mais	um	dia.	Ufa!	Para	conferir	outras
dicas	de	como	acabar	com	os	desejos	alimentares,	consulte	a	página	45.

Faça	uma	limpeza	geral
Primeiro,	tire	de	casa	tudo	o	que	você	não	vai	comer	durante	o	programa.	Ter	em	casa	alimentos
tentadores	é	receita	certa	para	enfiar	o	pé	na	jaca	quando	estiver	sozinho,	assaltar	a	geladeira	à
noite	e	tentação	constante	suficiente	para	esgotar	sua	força	de	vontade.	Por	isso	é	bom	guardar
certa	distância	entre	você	e	aquele	pacote	de	biscoitos,	certo?

Chegou	a	hora	de	limpar	a	despensa	–	e	é	isto	mesmo:	limpeza	geral.	Seja	rigoroso!	Quanto
mais	detalhista	você	for	agora,	mais	fácil	será	para	o	Você	do	Futuro	não	ceder	à	tentação.	(Não
pense	que	você	vai	dar	conta	do	recado	escondendo	esses	alimentos	em	uma	caixa	de	sapatos	no
fundo	do	armário.	Acha	mesmo	que	o	Você	do	Futuro	não	saberá	que	estão	lá?)

Portanto,	livre-se	dos	alimentos	que	não	vai	comer	–	peça	a	um	vizinho	que	os	guarde	ou	doe
para	alguém,	caso	se	sinta	à	vontade	com	isso.

Voo	solo
Uma	das	melhores	partes	de	ser	adulto	é	a	capacidade	de	tomar	decisões	importantes	sobre	a
própria	vida.	Infelizmente,	não	podemos	tomar	essas	decisões	por	outros	adultos,	mesmo	quando
acreditamos	que	são	corretas.	Você	não	pode	obrigar	seu	cônjuge	a	comer	o	que	você	come,	mas
pode	(e	deve)	comprometer-se	totalmente	com	o	programa	Whole30	se	acreditar	que	é	a	escolha
certa	para	sua	saúde	e	felicidade,	ainda	que	tenha	de	fazer	isso	sozinho.

Você	também	pode	se	propor	incluir	seus	filhos	nessa	jornada,	mas	se	seu	cônjuge	insistir
que	eles	merecem	comer	uma	besteira	de	vez	em	quando	(e	mesmo	que	essa	atitude	mine	sua
autoridade),	não	relute	nesse	momento.	Esse	mês	será	dedicado	a	mudar	sua	vida	e	a	estabelecer
seus	novos	hábitos	–	essa	tem	que	ser	a	prioridade	até	que	o	novo	estilo	de	vida	se	torne	fácil	e
controlável	para	você.

Se	você	for	a	única	pessoa	na	casa	a	seguir	o	programa	Whole30,	é	muito	provável	que	sua
família	não	goste	de	vê-lo	se	livrando	dos	salgadinhos	e	das	sobremesas	que	eles	adoram.	Separe
uma	prateleira	da	geladeira	e	uma	parte	da	despensa	para	os	itens	da	família	que	você	não	vai
comer,	para	não	ter	que	dar	de	cara	com	uma	barra	de	chocolate	sempre	que	abrir	o	armário	para
pegar	o	vidro	de	leite	de	coco.

Ao	mesmo	tempo,	seja	bem	claro	sobre	como	as	atitudes	de	seus	familiares	podem	ajudar	ou
frustrar	seus	esforços.	Seja	específico	quanto	às	suas	expectativas	em	relação	à	junk	food:	“Por



favor,	não	me	ofereçam	chocolate	nem	de	brincadeira.	Eu	teria	dificuldade	de	recusar	e,	pelo	bem
da	minha	saúde,	quero	muito	me	manter	firme	no	programa.”	No	entanto,	não	espere	que	eles
mudem	totalmente	seus	hábitos	apenas	por	sua	causa.	Saiba	que,	se	aquele	filme	em	família
geralmente	é	regado	a	pipoca	e	doces,	você	vai	precisar	de	uma	estratégia	para	participar	sem	se
sentir	excluído,	por	isso,	tenha	um	plano	(por	exemplo,	preparar	alguma	coisa	que	você	possa
comer	e	uma	xícara	de	chá	de	ervas)	antes	mesmo	que	eles	estourem	a	pipoca.

Sua	família	pode	ficar	preocupada,	imaginando	que	você	vai	“estragar”	as	tradições
familiares	como	o	filme	de	sexta	à	noite	ou	o	café	da	manhã	com	bolo	de	domingo	por	estar
fazendo	novas	escolhas	alimentares.	Como	sempre,	comunicação	é	fundamental.	Converse	sobre
as	preocupações	deles	e	peça	sugestões	para	preservar	os	momentos	em	família	de	forma	que
funcione	para	todos.	Institua	um	passeio	de	bicicleta	com	toda	a	família	ou	um	jogo	de	tabuleiro
depois	do	jantar	em	vez	da	tradicional	ida	à	sorveteria	e	garanta	aos	seus	filhos	que	você
continuará	tomando	o	café	da	manhã	de	pijama	com	eles	no	domingo.	Não	se	isole	só	porque	está
seguindo	o	programa	Whole30!	Descubra	maneiras	de	desfrutar	da	interação	social	quando
receber	um	convite	para	sair,	em	festas	de	aniversário	e	outras	ocasiões	sem	trair	seu
compromisso	com	o	programa.	Você	terá	apoio	simplesmente	socializando-se	e	sua	família	verá
que,	afinal,	esse	estilo	de	vida	não	envolve	tantas	limitações	assim.

PREPARE	O	PALCO

Mesmo	que	sua	família	não	siga	o	programa	com	você,	é	importante	ter	o	apoio	deles
em	sua	jornada.	Coloque	no	papel	sua	motivação	específica	relacionada	à	família	para
realizar	o	programa:	“Quero	ter	mais	energia	para	brincar	com	vocês	no	fim	de
semana”	ou	“Quero	sentir	menos	dor	nas	articulações	para	fazermos	caminhadas
juntos”.	Pendure-o	em	algum	lugar	onde	todos	possam	ver	todos	os	dias.	Revele	a	seus
familiares	por	que	é	importante	para	você	seguir	o	programa,	mas	concorde	em	não
implicar	com	as	escolhas	alimentares	deles.	Finalmente,	elabore	uma	lista	de	todos	os
prazeres	(não	relacionados	a	comida)	que	vocês	podem	se	dar	durante	esses	30	dias	e
abra	espaço	na	agenda	para	realizar	as	atividades	escolhidas.

Por	fim,	se	você	for	o	responsável	por	fazer	compras	de	supermercado	e	preparar	as	refeições
da	família,	defina	com	antecedência	as	modificações	que	está	disposto	a	fazer	na	lista	de
compras	e	nos	pratos	que	vai	preparar.	Você	continuará	comprando	salgadinhos,	bolos	e	doces
para	a	família	ou	eles	passarão	a	fazer	isso	por	si	sós?	Você	vai	preparar	café	da	manhã	e	almoço
separados,	para	você	e	para	eles,	e	um	jantar	que	sirva	para	todos?	Vai	preparar	apenas	refeições
permitidas	no	programa	e	deixar	que	eles	acrescentem	pãezinhos,	arroz	ou	molho	de	soja,	se
desejarem?



Comunique	sua	decisão	à	família	com	antecedência	–	não	espere	chegar	a	hora	do	jantar
para	anunciar	que	não	vai	fazer	o	macarrão	que	eles	pediram.	Envolva-os	no	processo,	se	eles
quiserem.	(“Vocês	preferem	batata-doce	ou	abóbora	assada	no	jantar?”)	E	tente	encontrar	pelo
menos	um	item	de	cada	refeição	que	todos	à	mesa	possam	desfrutar	juntos,	como	uma	salada
com	um	molho	ranch	caseiro,	um	filé	grelhado	ou	nossa	Salada	de	melancia	do	Dallas	(página
365),	para	que	eles	possam	ter	uma	provinha	(literalmente)	do	seu	programa	Whole30.

Agora	que	você	abriu	espaço	na	despensa	e	elaborou	uma	estratégia	alimentar	para	a
família,	é	hora	de	se	concentrar	no	que	vai	comer	nos	próximos	30	dias.

Planeje	algumas	refeições
Mesmo	que	você	não	seja	o	tipo	de	pessoa	que	gosta	de	se	programar,	é	importante	planejar	pelo
menos	as	refeições	dos	primeiros	dias	do	programa	Whole30.	Primeiro,	como	explicaremos	no
Capítulo	Listas	de	compras	(página	198),	porque	é	mais	econômico,	ao	garantir	que	você
comprará	apenas	o	que	precisa	e	não	desperdiçará	nem	terá	que	jogar	fora	o	excesso	não
consumido.	Porém,	mais	importante	do	que	isso,	queremos	fazer	todo	o	possível	para	manter
nosso	cérebro	feliz	durante	um	período	que	certamente	será	tumultuado	e…

O	cérebro	adora	um	plano.
Lá	pelos	idos	da	década	de	1920,	um	psicólogo	russo	descobriu	que	tarefas	incompletas	ou

interrompidas	tendem	a	“permanecer”	no	cérebro	das	pessoas,	distraindo-as	e	estressando-as.
Essa	preocupação	com	as	tarefas	inacabadas	requer	tamanho	esforço	cognitivo	que	impede	o
cérebro	de	se	concentrar	em	outras	(e	mais	importantes)	atividades.	Desconfiamos	que	você	já
tenha	vivenciado	isso	–	a	distração,	a	inquietude,	o	sono	agitado	que	vêm	com	o	trabalho
pendente	a	ser	entregue	na	semana	que	vem,	o	projeto	no	qual	você	está	atrasado	ou	aquele	e-
mail	que	você	realmente	precisa	enviar	amanhã.

Agora,	vamos	aplicar	isso	ao	programa	Whole30.
Você	está	pronto	para	iniciar	o	programa.	Conseguiu	o	apoio	de	amigos.	Evidentemente,	tem

uma	lista	de	compras	com	os	alimentos	do	programa.	Mas	vai	improvisar	nas	refeições.	Afinal,
que	mal	tem?	Um	pedaço	de	carne,	muitas	hortaliças,	um	pouco	de	gordura.	Simples.

Só	que	não	é	tão	simples	para	o	seu	cérebro,	que	sente	que	tem	algo	inacabado	aí.	O	que
exatamente	você	vai	comer?	Será	que	as	sobras	do	jantar	de	segunda	vão	servir	para	o	almoço	de
terça?	Você	tem	uma	reunião	marcada	na	quarta	de	manhã	cedo,	então	o	que	pode	preparar	para
o	café	da	manhã	em	menos	de	10	minutos?	E	o	que	vai	fazer	afinal	com	a	couve-de-bruxelas?
Essas	incertezas	deixam	seu	cérebro	muito	infeliz,	o	que	faz	você	ficar	distraído,	estressado	e
infeliz.

Não	subestime	as	diferenças	entre	sua	alimentação	nos	próximos	30	dias	e	a	alimentação
que	tinha	antes,	mesmo	que	sempre	tenha	sido	saudável.	Você	não	vai	mais	pedir	pizza	quando
estiver	cansado	demais	para	preparar	o	jantar,	nem	relaxar	tomando	uma	taça	de	vinho	depois	de
um	dia	longo	ou	lanchar	aquele	sanduíche	de	pão	integral	no	trabalho.



E	não	poderá	comer	couve-de-bruxelas	crua	em	uma	reunião	de	negócios.	Bem,	até	poderia,
mas	seria	estranho	–	e	pouco	saboroso.

Você	realmente	precisa	se	programar.
Planeje	o	que	vai	comer	no	café	da	manhã,	no	almoço	e	no	jantar	dos	primeiros	três	a	sete

dias	do	programa	Whole30.	Coloque	no	papel,	em	detalhes,	a	refeição	completa,	a	página	da
receita	ou	da	técnica	de	cozimento,	os	ingredientes	que	precisa	comprar,	se	vai	fazer	uma
quantidade	maior	para	sobrar	para	o	dia	seguinte.	(“Preparar	uma	porção	extra	de	peito	de	frango
na	terça;	usar	as	sobras	na	salada	de	frango	do	almoço	de	quarta.”)	Dê	uma	olhada	na	sua	agenda
e	identifique	ocasiões	que	impõem	desafios	durante	esse	período	–	reuniões	de	manhã	cedo,
almoços	de	negócios,	partidas	de	jogos	esportivos,	viagens	–	e	ponha	no	papel	como	pretende
enfrentá-las.	(“Levar	uma	barra	de	proteína	na	quarta	para	o	caso	de	o	avião	atrasar.”)

Agora	seu	cérebro	ficou	satisfeito.
Embora	você	ainda	não	tenha	preparado,	cozinhado	ou	comido	as	refeições,	o	cérebro	tem	a

sensação	de	completude	porque	você	tem	um	plano.	(Benefício	adicional:	sem	ter	que	ficar
pensando	no	que	vai	comer	no	café	da	manhã	do	dia	seguinte,	você	também	vai	dormir	melhor!)
Assim,	mesmo	que	você	cozinhe	bem,	alimente-se	de	maneira	saudável	ou	costume	se	sair	bem
intuitivamente	em	situações	novas…	acredite	em	nós.	Programe-se,	pelo	menos	nos	primeiros
dias.

Se	quiser	improvisar	no	restante	do	programa,	siga	em	frente…	mas,	se	isso	o	estressar,	você
já	sabe	exatamente	o	que	fazer	para	deixar	seu	cérebro	feliz	novamente.

Faça	compras
Hora	de	comprar	os	ingredientes!	Se	estiver	pretendendo	usar	nosso	plano	de	refeições	de	sete
dias,	facilitamos	a	tarefa	para	você.	Basta	ir	até	as	páginas	198	e	199	ou	baixar	nossa	lista	de
compras	(em	inglês)	em	www.whole30.com/pdf-downloads	e	encher	o	carrinho!

Se	for	criar	um	plano	de	refeições	próprio,	siga	nossas	dicas	para	economizar	tempo	e
dinheiro	no	supermercado	antes	de	decidir	o	que	vai	comer.	(Uma	estratégia	de	compras	em
sintonia	com	o	orçamento	pode,	de	fato,	influenciar	suas	escolhas	para	o	café	da	manhã,	o	almoço
e	o	jantar!)	Vá	para	a	página	200	e	leia	o	capítulo	completo	antes	de	criar	seu	plano	de	refeições	e
fazer	as	compras.

O	PLANO	DE	REFEIÇÕES	DO	PROGRAMA	WHOLE30

Na	página	202,	apresentamos	um	detalhado	plano	de	refeições	para	sete	dias	que
deve	servir	mais	como	inspiração	do	que	como	um	cardápio	engessado.	Somos	todos
adultos	e	você	é	perfeitamente	capaz	de	decidir	por	si	mesmo	o	que	vai	comer	no	café
da	manhã	de	quinta-feira.	Leia	com	atenção	nosso	plano	geral	e	adapte-o	ao	seu
gosto,	estilo	de	vida,	família	e	orçamento.	Ou	simplifique	e	faça	exatamente	o	que	lhe

http://www.whole30.com/pdf-downloads


dizemos	durante	a	primeira	semana,	só	para	dar	o	pontapé	inicial.	Nós	(e	seu	cérebro)
não	vamos	nos	importar.

PASSO	4:	Planeje	para	ter	sucesso
A	menos	que	você	esteja	pensando	em	viver	como	um	eremita	durante	os	próximos	30	dias,	é
bem	provável	que	seu	programa	Whole30	seja	repleto	de	obstáculos.	Convites	de	última	hora
para	jantar,	reuniões	que	não	terminam	nunca,	voos	atrasados,	um	encontro	estressante	que	você
costumava	compensar	com	uma	taça	de	vinho	ou	um	pote	de	sorvete…	Infelizmente,	assim	que
encontram	alguma	dessas	situações	inesperadas,	muitas	pessoas	desistem	do	programa.	Por
quê?

Porque	não	têm	um	plano.
Por	isso,	neste	exato	momento,	antes	de	iniciar	seu	programa	Whole30	para	valer,	vamos

pensar	com	você	nos	próximos	30	dias.	Vamos	prever	todos	os	seus	obstáculos	e	elaborar	um
plano	para	você	enfrentá-los	quando	deparar	com	eles.	Gostamos	de	usar	frases	do	tipo	“se/então”
ao	elaborar	nossos	planos,	e	vamos	seguir	esse	modelo	para	ajudar	você	a	mapear	suas	melhores
estratégias	para	o	sucesso	no	programa	Whole30.

Prepare-se,	prepare-se	e	prepare-se	mais	um	pouco
Primeiro,	coloque	no	papel	toda	e	qualquer	possível	situação	estressante,	difícil	ou	complicada
que	você	pode	encontrar	durante	o	programa	Whole30.	Entre	elas	podem	estar	almoços	de
negócios,	jantares	em	família,	planos	de	viagem,	um	serão	no	trabalho,	festas	de	aniversário,
comemorações	em	datas	festivas,	encontros	sociais	com	o	pessoal	do	escritório,	problemas	de
família,	estresse	no	trabalho,	estresse	financeiro…	Qualquer	coisa	que	lhe	venha	à	cabeça	e	que
possa	descarrilar	o	trem	do	programa	Whole30.

Se	não	houver	nada	de	definitivo	na	sua	agenda,	use	o	passado	como	guia.	Nas	últimas	três
vezes	em	que	foi	à	casa	de	sua	mãe	você	se	encheu	de	chocolate?	Aí	está	um	“se”.	Da	última	vez
que	ficou	trabalhando	até	tarde	da	noite	no	escritório,	você	chegou	em	casa	e	abriu	uma	garrafa
de	vinho?	Eis	outro	“se”.	Não	haverá	mal	algum	se	você	fizer	muitos	planos	–	quanto	mais
situações	você	tiver	previsto,	mais	relaxado	seu	cérebro	ficará	e	maior	será	a	probabilidade	de
manter-se	fiel	ao	programa	quando	os	obstáculos	surgirem.

SE/ENTÃO

Estudos	mostram	que	suas	chances	de	atingir	um	objetivo	são	duas	a	três	vezes	maiores
se	você	usar	um	plano	do	tipo	se/então	do	que	se	não	o	usar.	Eis	como	funciona:	os
hábitos	são	compostos	de	três	partes;	a	deixa,	o	procedimento	e	a	recompensa.



Declarações	do	tipo	se/então	criam	um	elo	bastante	forte	entre	a	deixa	(o	“se”)	e	o
procedimento	(o	“então”).	Esse	forte	elo	significa	que	você	tem	mais	chance	de
implementar	automaticamente	a	ação,	com	muito	menos	esforço.	E	“menos	esforço”	se
traduz	em	“menos	necessidade	de	força	de	vontade”,	o	que	é	sempre	uma	coisa	boa
quando	envolvemos	comidas	que	nos	dão	prazer	e	que	são	altamente	tentadoras	e
recompensadoras.

O	próximo	passo	é	criar	a	parte	“então”	do	seu	plano	para	cada	situação	potencialmente
difícil:	“Se	isso	acontecer,	então	farei	aquilo.”	Novamente,	é	importante	colocar	tudo	no	papel.
Aqui	estão	alguns	exemplos:

ALMOÇO	DE	NEGÓCIOS:	Se	meus	colegas	de	trabalho	me	pressionarem	a	tomar	um	drinque,
então	direi:	“Estou	fazendo	um	experimento	alimentar	para	tentar	controlar	minhas	alergias	–	hoje
vou	ficar	só	na	água	mineral.”	(Ou	use	uma	estratégia	indicada	no	Capítulo	Comendo	fora,	na
página	97.)

JANTAR	EM	FAMÍLIA:	Se	minha	mãe	me	convidar	para	jantar	fora,	então	vou	lembrá-la	de	que
estou	seguindo	o	programa	Whole30	e	perguntar	se	eu	mesmo	posso	preparar	o	jantar.

JANTAR	EM	FAMÍLIA	PARTE	2:	Se	minha	mãe	insistir	em	jantar	fora,	então	vou	sugerir
irmos	ao	(nome	de	um	restaurante	com	refeições	que	atendem	ao	programa)	porque	é	meu
favorito	e	não	vou	lá	há	muito	tempo.

JANTAR	EM	FAMÍLIA	PARTE	3:	Se	o	jantar	com	minha	mãe	se	transformar	em	uma
inquisição	sobre	minha	“dieta	maluca”,	então	vou	lhe	dizer	que	ficarei	feliz	em	revelar	todos	os
detalhes	depois	do	jantar	e	mudarei	de	assunto,	perguntando	a	outro	familiar	como	vai	a	vida.

VIAGENS:	Se	eu	estiver	no	aeroporto	e	o	voo	atrasar,	então	vou	lanchar	uma	barrinha	de
proteína,	uma	maçã,	uma	cenoura	crua	ou	o	potinho	com	manteiga	de	amêndoas	que	levarei	na
mala	de	mão.

PRESO	NO	ENGARRAFAMENTO:	Se	eu	ficar	preso	no	engarrafamento,	então	vou	ouvir
minha	rádio	favorita	e	comer	a	barra	de	frutas	secas	com	nozes	que	terei	no	porta-luvas	para
ocasiões	de	emergência.

FESTA	DE	ANIVERSÁRIO:	Se	for	aniversário	de	alguém	do	trabalho,	então	eu	vou	comer	em
casa	antes	de	ir	à	festa	e	recusar	educadamente	o	bolo,	mas	não	deixarei	de	confraternizar	com	os
meus	colegas.



FERIADO:	Se	alguém	me	convidar	para	um	evento	de	comemoração	no	feriado,	então
perguntarei	sobre	o	cardápio	e	se	posso	contribuir	com	um	prato;	assim,	terei	certeza	de	que
haverá	algo	do	programa	para	eu	comer.

TRADIÇÃO	FAMILIAR:	Se	é	costume	comer	bolo	no	café	da	manhã	de	domingo	em	casa,	então
vou	preparar	para	mim	uma	fritada	saudável,	para	que	possamos	tomar	o	café	da	manhã	em
família.

RITUAL	DIÁRIO:	Se	eu	sentir	tentação	de	comer	um	saco	de	batatas	fritas	enquanto	vejo
televisão	à	noite,	então	vou	preparar	uma	xícara	de	chá	de	ervas	ou	deixar	a	TV	de	lado	e	ler	um
livro	ou	tomar	um	banho.

RITUAIS	DE	VINHO	(sim,	eles	merecem	uma	categoria	própria):	Se	eu	sentir	muita	vontade	de
tomar	uma	taça	de	vinho	depois	do	trabalho,	vou	criar	um	novo	ritual:	colocar	kombucha	em	uma
bela	taça	e	relaxar	com	meus	familiares	durante	20	minutos.

JANTAR	DE	EMERGÊNCIA

Planeje	três	refeições	“de	emergência”	rápidas	e	fáceis	que	você	possa	preparar	em	10
minutos	ou	menos,	com	alimentos	que	tenha	sempre	à	mão.	Alguns	exemplos	são	Ovos
mexidos	com	hortaliças	(página	208),	usando	quaisquer	hortaliças	que	tenha	em	casa,
cobertos	com	um	molho	apimentado;	ou	Bolinhos	de	salmão	(página	352);	ou	ainda
atum	em	lata	com	maionese	caseira,	frutas	frescas	e	nozes	sobre	um	leito	de	folhas.
Elabore	sua	lista	e	pendure-a	na	porta	da	geladeira,	assim	você	sempre	terá	um	plano,
mesmo	quando	não	houver	tempo	nem	para	respirar.

SITUAÇÃO	DE	ESTRESSE:	Se	eu	me	sentir	estressado/solitário/ansioso	e	ficar	tentado	a
recorrer	àqueles	alimentos	que	costumam	me	dar	conforto,	então	vou	ligar	para	uma	das	pessoas
da	minha	lista	de	apoio	para	bater	um	papo,	depois	preparar	uma	deliciosa	refeição	do	programa
Whole30	e	me	alimentar	bem.

GATILHO	CONHECIDO:	Se	eu	tiver	uma	briga	com	meu	marido/minha	esposa,	então	vou
ligar	para	um	amigo	e	sair	para	tomar	um	café	ou	comer	algo	saudável	e	de	acordo	com	o
programa	Whole30.

DIA	LONGO	NO	TRABALHO:	Se	eu	chegar	em	casa	do	trabalho	de	mau	humor	e	morto	de
fome,	então,	em	vez	de	pedir	comida	fora,	vou	preparar	uma	refeição	da	minha	lista	de	refeições
para	ocasiões	de	emergência.



Ufa!	Sua	lista	é	longa?	Ótimo.	Isso	significa	que	você	refletiu	bem	sobre	todos	os	desafios
que	poderia	enfrentar	nos	próximos	dias	e	ofereceu	ao	seu	cérebro	um	bom	plano	para	que	ele
saiba	exatamente	o	caminho	a	seguir	caso	surja	uma	situação	“se”.

Por	fim,	é	sempre	bom	estabelecer	um	cenário	geral	“se/então”,	caso	surja	algum	imprevisto
que	possa	levá-lo	a	jogar	tudo	para	o	alto.	Experimente	o	seguinte:	“Se	acontecer	alguma	coisa
que	eu	não	havia	previsto	e	eu	me	sentir	tentado	a	desistir	de	tudo,	então	eu…”	Complete	com
uma	destas	opções:	vou	ligar	para	um	amigo;	sair	para	dar	uma	caminhada;	preparar	uma	xícara
de	chá	quentinho;	buscar	ajuda	em	um	dos	fóruns	do	programa;	ou	qualquer	coisa	que	você
acredite	que	possa	ajudá-lo	a	superar	o	desafio	e	manter	o	programa	Whole30	por	mais	um	dia.

Porque,	às	vezes,	é	assim	que	se	consegue	chegar	ao	fim	do	programa.
Um	dia,	uma	refeição,	uma	garfada	de	cada	vez.

PASSO	5:	Jogue	a	balança	fora
Este	é	o	último	passo	na	preparação	para	o	programa	Whole30	e	talvez	seja	o	que	você	terá	mais
dificuldade	de	seguir.	No	entanto,	levamos	essa	regra	muito	a	sério	–	e	você	deve	fazer	o	mesmo.

Não	existe	maneira	mais	rápida	de	sabotar	o	programa	do	que	se	sujeitar	à	pesagem
semanal	(ou	diária).	Se	você	foi	escravo	dessa	leitura	numérica	a	vida	inteira,	chegou	a	hora	de	se
libertar,	pelo	menos	durante	os	próximos	30	dias.	Por	que	nos	opomos	ao	acompanhamento	do
seu	“progresso”	pelo	peso	corporal?	As	razões	são	inúmeras.	Vamos	resumi-las	a	quatro.

Primeiro,	o	peso	na	balança	flutua	muito.	As	medições	são	uma	boa	maneira	de	monitorar	o
progresso	e,	se	você	se	pesava	mensalmente,	a	prática	poderia	ajudá-lo	a	detectar	uma	tendência
no	seu	peso	corporal	(emagrecer,	engordar	ou	mantê-lo).	No	entanto,	ao	longo	de	um	dia	(ou
mesmo	horas),	nosso	peso	pode	aumentar	ou	diminuir	entre	2	e	3	quilos,	e	essa	flutuação	não	é
sinal	de	ganho	ou	perda	de	gordura	corporal.	Às	vezes,	fazemos	algumas	refeições	com	teor	mais
alto	de	carboidratos	e	ganhamos	alguns	quilos	em	água,	ou	estamos	desidratados	ao	acordar	e
“perdemos”	meio	quilo	ou	um	quilo.

Quando	se	trata	do	peso	corporal,	o	momento	do	dia	faz	diferença,	a	roupa	que	você	está
usando	faz	diferença	e	até	o	lugar	da	balança	sobre	o	qual	você	pisa	faz	diferença,	presumindo-se
que	você	não	tem	uma	balança	profissional	no	banheiro	de	casa.	Deixe-nos	lembrá-lo	de	que	o
número	que	você	vem	acompanhando	deve	estar	vindo	de	uma	balança	de	má	qualidade
comprada	na	loja	da	esquina.	Assim,	pesar-se	diariamente	nada	revela	sobre	sua	tendência	geral
de	peso;	serve	apenas	para	reforçar	os	próximos	três	argumentos.

Segundo,	o	peso	da	balança	nada	diz	sobre	sua	saúde.	Quer	perder	10	quilos?	É	possível.
Reduza	à	metade	as	calorias	que	ingere	diariamente	e	passe	duas	horas	por	dia	praticando
atividades	aeróbicas	de	baixa	intensidade.	Isso	vai	fazer	a	balança	mostrar	o	número	“certo”…
durante	mais	ou	menos	um	mês.	Até	sua	força	de	vontade	acabar	(pois	esse	tipo	de
comportamento	não	se	sustenta	a	longo	prazo)	e	seu	metabolismo,	confuso,	revidar.	Então	você
volta	a	engordar	tudo	de	novo	e	mais	um	pouco.	Mas	pelo	menos	durante	algumas	semanas	sua



balança	disse	que	você	emagreceu	10	quilos!
Será	que	o	fato	de	você	engordar	ou	emagrecer	lhe	diz	mesmo	se	sua	saúde	está	melhorando

ou	piorando?	Claro	que	não.	(No	exemplo	acima,	o	peso	da	balança	está	diminuindo,	mas	sua
saúde	certamente	não	está	melhorando!	Por	outro	lado,	você	poderia	estar	fazendo	musculação,
dormindo	bem,	alimentando-se	de	forma	saudável	e	ganhando	peso	sob	a	forma	de	massa
muscular	–	mas	esse	ganho	de	peso	não	significaria	piora	na	saúde!)	O	número	que	aparece	no
visor	da	balança,	em	si,	nada	lhe	diz	sobre	o	que	está	acontecendo	com	a	sua	relação	com	a
comida,	os	hormônios,	o	sistema	digestivo	ou	o	nível	de	inflamação.	Esse	número	na	balança	não
reflete	a	redução	das	compulsões	alimentares,	um	sono	de	qualidade,	um	humor	melhor	ou	a
autoestima	mais	alta.	E	esses	fatores	impactam	muito	mais	diretamente	sua	saúde	do	que	o	peso
corporal.

Terceiro,	a	balança	o	deixa	cego	em	relação	aos	resultados	reais	que	você	está	alcançando	a
cada	dia	que	segue	o	programa	Whole30.	Ao	concentrar	tanto	sua	atenção	no	número	que
aparece	no	visor	da	balança,	você	efetivamente	deixa	de	observar	os	outros	resultados	–	mais
significativos	–	dos	seus	esforços.	Sua	pele	está	melhorando.	Sua	aliança	sai	do	dedo	com	maior
facilidade.	Sua	mobilidade	está	aumentando.	Você	já	não	fica	tão	ofegante	quando	corre.	Seu
nariz	está	menos	inchado.	Você	recusa	biscoitos	e	bolinhos	no	trabalho	sem	pensar	duas	vezes.
Seus	filhos	aprontaram	e	você	não	perdeu	a	paciência	com	eles.	Você	descobriu	o	prazer	de
cozinhar.	Esses	resultados	poderiam	estar	motivando-o	a	dar	continuidade	aos	seus	novos	hábitos
saudáveis	–	mas,	se	não	der	fim	a	essa	obsessão	em	engordar	ou	emagrecer	300	gramas,	você
nunca	conseguirá	enxergar	o	progresso	emocional,	mental	e	físico	que	realmente	vem	fazendo.

JÁ	PASSOU	POR	ISSO	ANTES?

Você	pula	da	cama	e	vai	direto	para	o	banheiro	pesar-se	–	sem	roupa,	é	claro.	(Não	se
pode	deixar	que	o	fator	roupa	interfira	na	pesagem	diária.)	Sobe	na	balança,	fecha	os
olhos,	cruza	os	dedos	e	dá	uma	olhada.	Oba!	Meio	quilo	a	menos!	Hoje	vai	ser	um	dia
ótimo!	Você	entra	no	banho,	renovado	e	revigorado,	pronto	para	enfrentar	a	manhã	de
peito	aberto.	No	dia	seguinte,	a	rotina	se	repete	–	só	que	agora	você	abre	os	olhos	e
descobre	que	engordou	um	quilo.	Um.	Quilo.	Inteiro.	Na	mesma	hora,	seus	batimentos
cardíacos	disparam,	seu	coração	murcha	e	você	tenta	analisar	todas	as	comidas	“ruins”
que	consumiu	ontem.	Será	que	foi	aquela	porção	a	mais	de	batata?	O	lanchinho	que
fez	antes	do	jantar?	O	kombucha?	Então	elabora	imediatamente	uma	“solução”	para	a
situação	–	hoje	só	vai	comer	dois	ovos	no	café,	nada	de	lanchinho	e	talvez	capriche	na
aeróbica	na	academia.	Veste-se	para	o	trabalho	convencido	de	que	está	com	uma
aparência	péssima	(usando	as	calças	que	na	semana	passada	eram	suas	preferidas)	e,
desanimado,	começa	o	dia	sentindo-se	gordo	e	feio.



Quarto,	a	balança	mantém	o	controle	sobre	sua	autoestima.	Talvez	esse	seja	o	principal
motivo	pelo	qual	você	deve	terminar	essa	relação	com	ela.	É	psicologicamente	prejudicial	deixar
que	um	número	–	qualquer	número	–	determine	quanto	você	vale	ou	quanto	vale	sua
autoconfiança.	No	entanto,	é	exatamente	o	que	acontece	com	as	pessoas	que	confiam	demais	na
balança.

Isso	nos	parte	o	coração.
É	trágico	que	sua	pesagem	diária	determine	se	você	teve	um	dia	bom	ou	ruim	e	se	vai	se

sentir	bem	ou	não	consigo	mesmo.	Os	resultados	que	aparecem	no	visor	da	balança	podem
minar	sua	autoconfiança	em	menos	de	cinco	segundos,	mas	o	que	esse	aparelho	está	lhe	dizendo
não	é	real.	Você	está	se	esforçando	para	mudar	seus	hábitos.	Está	superando	obstáculos	diários.
Está	cuidando	melhor	de	si	do	que	vinha	cuidando	há	anos.	Na	verdade,	está	fazendo	o	que
muitas	pessoas	desejam	fazer	todos	os	dias	–	mudar	a	vida	para	melhor.

Por	isso,	por	favor,	nos	próximos	30	dias	livre-se	da	balança.	Deixe-a	na	garagem,	peça	a	um
amigo	que	guarde	para	você	ou,	melhor	ainda,	leve-a	para	algum	local	onde	possa	destruí-la	com
um	martelo	em	um	belo	ritual	de	preparação	para	o	programa	Whole30!

Se	decidir	fazê-lo,	filme	e	nos	envie.	Adoraríamos	ver	essa	cena.
Você	merece	mais,	e	pesar-se	todo	dia	é	mais	um	hábito	que	realmente	queremos	que	você

elimine	no	programa	Whole30.

Faça	um	“antes	e	depois”
A	partir	da	página	51	vamos	lhe	apresentar	uma	longa	lista	de	indicadores	para	medir	seu
sucesso	no	programa	Whole30,	inclusive	os	muitos	benefícios	físicos	do	programa.	No	entanto,
embora	não	nos	concentremos	no	emagrecimento,	a	maior	parte	das	pessoas	emagrece	ou
melhora	a	composição	corporal,	e	isso	certamente	pode	ser	parte	da	sua	motivação	para	seguir
em	frente	com	os	novos	hábitos	saudáveis	depois	de	concluir	o	programa	Whole30.

MEDINDO	O	SUCESSO

Não	queremos	que	você	ignore	seu	corpo	durante	os	próximos	30	dias	–	somente	a
força	de	atração	entre	você	e	o	planeta	(afinal,	é	isso	que	a	balança	mede).	Você	vai
continuar	podendo	observar	as	mudanças	no	seu	corpo	e	acompanhar	sua	evolução.
Fique	atento	às	suas	roupas	–	se	estão	vestindo	melhor,	se	estão	mais	soltas,	se	ficou
mais	fácil	fechar	o	zíper.	(Preste	atenção	especial	no	cinto	–	talvez	você	tenha	que
avançar	um	ou	mais	furos	antes	mesmo	de	findos	os	30	dias	do	programa.)	Sua
barriga	está	mais	seca,	indicando	menos	inchaço,	constipação	ou	retenção	de	água?
Os	anéis	estão	saindo	com	mais	facilidade	dos	dedos,	demonstrando	uma	redução	no
inchaço	ou	na	inflamação?	Examine	sua	pele	–	está	menos	seca,	descamando	menos,
menos	irritada?	As	unhas	estão	começando	a	crescer,	o	cabelo	está	caindo	menos,	tem
mais	volume?	Todas	essas	mudanças	físicas	são	mais	um	sinal	de	que	o	programa



Whole30	o	está	levando	na	direção	certa!

Entretanto,	reconhecemos	que,	de	fato,	é	muito	difícil	você	mesmo	avaliar	seu	progresso
físico	usando	apenas	o	espelho.	Você	se	vê	no	espelho	todos	os	dias	e	é	fácil	deixar	passar
pequenas	mudanças	diárias.	Assim,	ainda	que	o	desestimulemos	a	pesar-se	e	medir-se	durante	o
programa,	é	importante	que	você	compare	o	antes	e	o	depois.

Pese-se	no	Dia	0,	antes	de	iniciar	o	programa	Whole30.	Se	quiser,	também	pode	tirar
medidas	corporais	–	a	circunferência	dos	braços,	do	peito,	da	cintura,	dos	quadris	e	das	coxas.
Além	disso,	tire	uma	foto	antes,	mesmo	que	lhe	pareça	constrangedor.	Você	nunca	vai	ter	que
mostrá-la	a	ninguém,	mas	realmente	queremos	que	você	a	guarde	para	a	posteridade.

Confie	em	nós.
Encontre	um	local	com	fundo	neutro,	use	a	menor	quantidade	de	roupa	com	a	qual	se	sentir	à

vontade	–	os	homens,	de	short	e	sem	camisa;	as	mulheres,	de	short	e	top	ou	de	biquíni)	–	e	peça	a
alguém	que	tire	uma	foto	sua	de	corpo	inteiro,	de	frente,	de	costas	e	de	lado.	Depois,	repita	o
processo	(de	preferência,	usando	as	mesmas	roupas)	no	Dia	31.

Você	pode	ficar	tão	orgulhoso	de	sua	conquista	que	vai	querer	nos	mostrar	as	fotos	do	antes
e	do	depois!

Dito	isso,	está	quase	na	hora	de	dar	o	pontapé	inicial	no	programa	Whole30,	usando	o	plano
que	você	criou	e	os	muitos	recursos	disponíveis	aqui.	Mas	antes…

Quer	ter	uma	ideia	do	que	provavelmente	acontecerá	durante	o	programa?	Criamos	uma
linha	do	tempo	do	programa	Whole30	como	um	jeito	divertido	(embora	preciso)	de	ajudar	os
novos	participantes	a	terem	uma	noção	do	que	esperar.	Como	acontece	em	qualquer	processo	que
envolve	experiência	pessoal,	seus	resultados	podem	variar,	mas	aqui	está	mais	ou	menos	como
será.



V

linha	do	tempo	do	programa	whole30

“Tive	o	diagnóstico	de	mastocitose	sistêmica	há	vários	anos.	Os	portadores	da
doença	podem	apresentar	graves	reações	alérgicas,	e	há	anos	sofro	de	urticária,
dor	nas	articulações	e	problemas	gastrintestinais.	Sete	dias	depois	de	começar	o
programa	Whole30,	 pulei	 da	 cama	 sem	 sentir	 dor	 nas	 articulações.	 Dez	 dias
depois,	a	dor	e	o	inchaço	abdominais	que	haviam	se	tornado	uma	parte	‘normal’
da	 minha	 existência	 haviam	 desaparecido.	 O	 programa	 Whole30
definitivamente	mudou	minha	vida!	Meus	níveis	de	energia	aumentaram	muito,
meus	 constantes	 demônios	 alimentares	 me	 deixaram	 em	 paz	 (não	 tenho	 mais
vontade	de	comer	o	que	me	deixa	doente)	e	hoje	me	sinto	ótima!”

–	ANNEMARIE	G.,	NEWBURYPORT	(EUA)

ocê	já	leu	sobre	o	programa,	escolheu	a	data	de	início	e	comprometeu-se	a	segui-lo.
Chegou	até	a	recrutar	amigos	ou	familiares	para	ingressar	no	programa	com	você	ou,
pelo	menos,	revelou	a	eles	seu	comprometimento.

Agora	é	oficial:	você	está	fazendo	o	programa	Whole30!
No	entanto,	antes	de	começar	de	verdade,	precisamos	falar	sobre	o	que	esperar	nos	próximos

30	dias:	os	pontos	positivos	e	negativos.
Espere	aí	–	pontos	negativos?
Sim,	negativos.	Porque,	apesar	de	muitas	pessoas	se	sentirem	incríveis	no	fim	da	jornada,	o

caminho	que	você	vai	trilhar	nos	próximos	30	dias	será	repleto	de	obstáculos	e	é	melhor	que	você
esteja	ciente	disso	desde	já.	Queremos	que	confie	em	nós	e	saiba	que	nos	importamos	tanto	com
você	e	com	sua	experiência	no	programa	Whole30	que	estamos	dispostos	a	revelar	com	toda	a
clareza	quais	são	as	partes	mais	difíceis	do	programa.

Em	suma,	o	próximo	mês	provavelmente	mais	parecerá	uma	novela	mexicana.	Como	disse
um	participante	do	programa	Whole30	no	Twitter:	“Recapitulando	a	Semana	1	no	#Whole30:
Morrendo	de	fome,	cansado,	não	gosto	de	você,	estou	ÓTIMO,	com	fome	de	novo,	estou	ÓTIMO,
isso	é	burrice.”

Achamos	esse	tweet	supreendentemente	preciso.
Você	vai	se	sentir	o	máximo!	Ficará	exausto.	Ficará	feliz!	Irá	se	sentir	extremamente	mal-

humorado.	Vai	se	sentir	em	forma,	saudável	e	lindo	hoje;	amanhã	vai	achar	que	não	está



funcionando.	Vai	achar	que	o	programa	é	a	melhor	coisa	que	já	lhe	ocorreu	e,	ao	mesmo	tempo,
vai	torcer	para	acabar	logo.

Tudo	isso	vai	acontecer,	pois	a	decisão	de	mudar	sua	vida	é	um	passo	importantíssimo.	Já
dissemos	aqui	que	“não	é	difícil”,	o	que,	em	alguns	aspectos,	é	verdade;	afinal,	você	já	fez	coisas
muito	mais	difíceis	na	vida	do	que	recusar	aquele	bolinho	dormido	na	reunião	com	sua	equipe	de
trabalho	da	semana	passada.	Mas	reconhecemos	também	que	é	difícil.	Examinar	sua	relação
emocional	com	a	comida	é	difícil.	Eliminar	hábitos	adquiridos	na	infância	é	difícil,	aprender	a
amar,	consolar-se	e	estabelecer	elos	com	os	outros	(e	consigo)	sem	usar	a	comida	é	difícil.

E	essa	é	só	a	parte	mental.
Fisicamente,	você	vem	provocando	um	desequilíbrio	no	seu	corpo	durante	os	últimos	cinco

(dez?	vinte?)	anos	ao	consumir	em	excesso	alimentos	que	estimulam	compulsões	alimentares,
bagunçam	seus	hormônios,	danificam	seu	intestino	e	sobrecarregam	seu	sistema	imunológico.
Por	meio	das	suas	escolhas	alimentares,	sem	saber	você	vem	travando	uma	guerra	com	seu
corpo.	Iniciar	o	programa	Whole30	é	como	decretar	um	cessar-fogo,	o	que	significa	que,	no	final,
tudo	vai	melhorar…	Antes,	porém,	vem	um	enorme	esforço	de	limpeza,	que	pode	ser	tão
perturbador	e	lhe	parecer	tão	caótico	quanto	a	batalha	em	si.

Nem	tudo	são	flores	e	dias	de	sol,	e	as	coisas	podem	piorar	antes	de	melhorarem.
Mas,	durante	o	processo,	você	também	vai	ganhar	confiança.	Vai	sentir	orgulho	de	si	mesmo.

Será	mais	feliz,	vai	se	sentir	com	mais	energia,	vai	querer	curtir	mais	a	vida.	Sua	disposição	vai
aumentar,	seu	sono	vai	melhorar	e	aquela	vontade	de	comer	certos	alimentos	vai	diminuir	ou	até
desaparecer.

Haverá	provavelmente	mais	do	que	alguns	dias	de	sol	no	futuro.
Centenas	de	milhares	de	pessoas	já	concluíram	o	programa	Whole30	(muitas	delas	o

repetiram	várias	vezes).	Com	base	na	experiência	dessas	pessoas	e	em	nossas	pesquisas
científicas,	criamos	esta	Linha	do	tempo	–	um	esboço	detalhado	de	experiências	comuns	que	vai
ajudá-lo	a	se	preparar	para	alguns	dos	desafios	físicos	e	emocionais	que	você	poderá	enfrentar	e
lhe	dará	algo	pelo	qual	ansiar	nos	momentos	mais	difíceis.

Linha	do	tempo	do	programa	Whole30

DIA	1:	Nada	de	mais/o	que	foi	que	eu	fiz
São	três	horas	da	tarde	do	Dia	1.	Sem	fazer	grande	esforço,	você	recusou	uma	fatia	de	bolo	na
hora	do	lanche	da	manhã,	pois	ainda	estava	satisfeito	depois	de	comer	uma	fritada	no	café	da
manhã.	Café	com	leite	de	coco	não	é	assim	tão	ruim	e	você	levou	seu	almoço	de	casa:	uma	salada
com	proteína.	Resistiu	ao	impulso	de	comer	alguma	besteira	no	meio	da	tarde,	optando	por	comer
uma	maçã.	Em	casa,	na	panela	de	pressão,	você	prepara	uma	receita	de	chili	que	exala	um	cheiro
maravilhoso	pela	casa	e,	neste	exato	momento,	pergunta-se	como	alguém	pode	imaginar	que
seguir	o	programa	Whole30	seja	difícil.



SUA	EXPERIÊNCIA	PODE	SER	DIFERENTE

Nossa	Linha	do	tempo	deve	lhe	dar	uma	ideia	do	que	esperar	nos	próximos	30	dias,
mas	não	inclui	todos	os	detalhes.	Ela	foi	criada	com	base	no	feedback	de	milhares	de
participantes	do	programa	Whole30	e	quase	todos	afirmam	ser,	em	sua	maior	parte,
assustadoramente	precisa.	No	entanto,	é	provável	que	sua	experiência	não	seja	assim
tão	idêntica	à	nossa	Linha	do	tempo.	Talvez	você	tenha	facilidade	em	algumas	fases	e
fique	preso	em	outras	por	mais	tempo	do	que	previa,	ou	talvez	acredite	estar	atrasado
duas	semanas	em	sua	Linha	do	tempo.	Seu	histórico	de	saúde	e	sua	alimentação
anterior	desempenharão	um	papel	importantíssimo	nessa	variabilidade	–	sua	transição
será	muito	mais	fácil	se	você	tiver	iniciado	o	programa	com	boa	saúde,	comendo
alimentos	saudáveis,	ricos	em	nutrientes,	dormindo	bem	e	exercitando-se	regularmente.
Se	tiver	passado	os	últimos	cinco	anos	empanturrando-se	de	comidas	light	e	cheias	de
adoçante	adicionado	e/ou	tiver	uma	doença	crônica,	as	duas	primeiras	semanas	do
programa	podem	ser	mais	difíceis.	Lembre-se	apenas	de	que	duas	pessoas	nunca	terão
a	mesma	vivência	e	que	o	fato	de	sua	experiência	pessoal	não	estar	perfeitamente
sincronizada	com	o	que	apresentamos	aqui	não	quer	dizer	que	haja	alguma	coisa
errada.

Essa	ilusão	é	semelhante	ao	primeiro	episódio	de	qualquer	reality	show	no	qual	os
participantes	são	reunidos	e	forçados	a	viver	na	mesma	casa.	Ao	final	do	primeiro	episódio,	todos
acreditam	que	serão	melhores	amigos	pelo	resto	da	vida.

Nós,	que	estamos	do	outro	lado	da	tela,	sabemos	que	não	será	bem	assim.
Ficamos	animados	ao	saber	que	você	está	fazendo	uma	boa	escolha	depois	de	outra	durante

todo	o	dia.	Guarde	essa	sensação	de	ser	um	astro/estrela	do	rock	e	reviva-a	uma	hora	mais	tarde.
É	provável	que	você	precise	dela.
Hoje	você	pode	passar	o	dia	oscilando	entre	sentir-se	superenergizado	e	completamente

sobrecarregado.	Pode	estar	se	perguntando	como	vai	chegar	ao	fim	de	30	dias	sem	seus
alimentos	preferidos,	ou	talvez	a	estranheza	dos	dias	por	vir	o	apavore.	A	ideia	de	mudar	de	vida
é	animadora,	mas	também	assusta.

Nossa	boa	amiga	Melissa	Joulwan	criou	um	termo	para	isso:	“assustanimador”.
É	absolutamente	normal.
Compartilhe	sua	animação	quando	estiver	animado.	Permita-se	ficar	nervoso	também,	mas

lembre-se	de	que	você	tem	um	plano	fantástico,	conta	com	o	apoio	de	outros	e	alguns	recursos
formidáveis	para	ajudá-lo	a	passar	pelos	próximos	30	dias	–	por	isso	você	não	tem	motivo	para
nervosismo.

Bem,	talvez	tenha	um.
Porque,	depois	de	anos	(ou	décadas)	de	hábitos	alimentares	pouco	saudáveis,	nos	próximos

dias	com	certeza	nem	tudo	serão	flores.



DIAS	2	E	3:	A	ressaca
O	despertador	toca	no	Dia	2	e	você	pula	da	cama	esperando	se	sentir	ótimo,	como	ontem.	Só	que
está	com	dor	de	cabeça,	um	pouco	de	dor	no	corpo,	um	pouco	confuso	até…	Como	se	estivesse	de
ressaca.	Você	tem	absoluta	certeza	de	que	não	atacou	a	garrafa	de	tequila	durante	o	sono,	então	o
que	aconteceu?

Vamos	analisar	o	que	você	costumava	comer	antes	de	começar	o	programa	Whole30.
Pizza,	biscoito,	cerveja	ou	vinho,	fast-food,	batata	frita	de	saquinho,	bolinho,	pão	(muito	pão).

Pois	é,	agora	o	fantasma	de	seu	passado	rico	em	açúcar	e	carboidratos	e	pobre	em	nutrientes
voltou	para	assombrá-lo	–	e,	aparentemente,	com	pauladas	em	sua	cabeça.

Aqui	está	uma	equação	matemática	para	os	Dias	2	a	3.	A	intensidade	de	seu	mal-estar
durante	essa	fase	é	diretamente	proporcional	à	quantidade	de	junk	food	que	você	consumia	antes
de	iniciar	o	programa,	sobretudo	se	o	consumo	era	regular.	(Essa	fase	é	34%	mais	difícil	para	os
viciados	em	refrigerantes,	que	estão	eliminando	não	só	uma	boa	dose	de	açúcar,	mas	também	de
cafeína,	que	costuma	estar	presente	nessas	bebidas.)

Quase	todos	os	seguidores	do	programa	Whole30	relatam	sentir	dor	de	cabeça,	fadiga,
confusão	mental	e	um	mal-estar	geral	durante	essa	parte	do	programa.	O	organismo	está	tendo
dificuldade	de	se	ajustar	aos	novos	alimentos	e	de	passar	sem	os	produtos	ricos	em	açúcar	que
você	costumava	comer.	(Confira	uma	explicação	mais	detalhada	na	página	15.)	Para	os	mais
sortudos,	o	processo	dura	um	dia,	mas	para	outros	pode	durar	vários.	Relaxe,	beba	muita	água,
pegue	leve	na	academia	e	não	abra	mão	das	boas	escolhas	alimentares.

Agora	seria	um	bom	momento	para	obter	a	solidariedade	e	o	apoio	de	amigos	e	familiares
porque…

DIAS	4	E	5:	Um	(ou	dois)	dia	de	fúria
O	Dia	4	chega	e	você	tenta	sair	da	cama	esperando	se	sentir	péssimo,	como	se	tivesse	levado
uma	marretada	na	cabeça.	Em	vez	disso,	seu	cérebro	está	surpreendentemente	aguçado.	Seus
braços	e	pernas	estão	funcionais.	Pode	ser	um	bom	dia!	Você	vai	até	a	cozinha	e,	ao	ser	saudado
pelo	sorriso	radiante	de	um	ente	querido,	sente	uma	vontade	louca	de	lhe	dar	um	soco	na	cara	por
estar	tão	alegre	a	essa	hora	da	manhã.

Parabéns!	Você	chegou	ao	Dia	4.
Nos	dois	próximos	dias,	prepare-se	para	sentir	uma	vontade	absurda	de	sair	quebrando	tudo.

Seus	filhos	vão	estressá-lo	terrivelmente,	o	modo	como	seus	colegas	de	trabalho	falam,	mastigam
e	respiram	o	irritará	demais	e	atendentes	alegres	e	educados	de	lojas	aumentarão	ainda	mais	seu
mau	humor.

VONTADE	DE	SAIR	COMENDO	TUDO



A	essa	altura,	você	também	pode	notar	uma	vontade	de	comer	tudo	que	encontrar	pela
frente.	Isso	é	muito	comum,	pois	o	corpo	demanda	o	açúcar	com	o	qual	contava	como
combustível	e	o	cérebro	anseia	pelas	recompensas	doces,	salgadas	e	gordurosas	que
você	costumava	lhe	oferecer.	Concentre-se	em	comer	um	pouco	mais	em	cada	uma	das
suas	três	refeições	diárias,	inclua	uma	minirrefeição	se	sentir	necessidade	e	faça	o	teste
da	página	135	para	ajudar	a	identificar	se	o	que	está	sentindo	é	fome	de	verdade	ou
se	seu	cérebro	está	apenas	tendo	um	acesso	de	fúria.

Seu	cérebro	não	ficará	feliz	quando	você	o	privar	das	recompensas	antes	generosas	oriundas
de	alimentos	superdoces,	salgados	ou	gordurosos	–	e	um	cérebro	infeliz	é	um	cérebro	estressado
e	ansioso.	Para	não	falar	que	os	seus	hormônios	estão	tentando	desesperadamente	se	adaptar	às
novas	escolhas	alimentares,	seu	intestino	está	procurando	se	recuperar,	você	passou	os	últimos
três	dias	com	dor	de	cabeça	e	sente	uma	falta	imensa	do	seu	refrigerante	diet.

Isso	também	vai	passar.
Implore	a	paciência	e	o	perdão	de	seu	cônjuge,	dos	filhos,	pais	e	colegas	de	trabalho	da

forma	mais	educada	possível,	de	preferência	antes	de	lhes	pedir	que	parem	de	fazer	barulho
quando	respiram.	Relaxe,	respire	fundo,	coma	um	pouco	de	batata-doce	e	lembre-se	dos	motivos
que	o	levaram	a	seguir	o	programa	Whole30	em	primeiro	lugar.	Prometemos	que	logo,	logo	você
vai	se	sentir	melhor.

DIAS	6	E	7:	Só	preciso	de	um	cochilo
Hoje	é	o	Dia	6	e	você	passou	pela	última	fase	sem	atacar	ninguém.	Viva!	Na	verdade,	hoje	você	já
não	sente	aquela	vontade	de	esganar	o	primeiro	que	aparecer	na	sua	frente	como	se	sua	vida
dependesse	disso.	São	10	da	manhã	e	você	só	consegue	pensar	em	se	esconder	debaixo	da	mesa
de	trabalho	para	tirar	um	cochilo.	À	medida	que	o	dia	se	arrasta,	sua	mesa	de	trabalho	se
transforma	de	uma	superfície	de	madeira	dura	em	um	travesseiro	fofinho	bem	diante	dos	seus
olhos.	Você	chega	à	academia	sem	nem	saber	como	foi	parar	lá	e	se	pergunta:	será	que	alguém
vai	notar	se	eu	tirar	um	cochilo	aqui?

Você	resiste	à	vontade	de	dormir	até	pelo	menos	as	oito	da	noite,	um	horário	razoável,
apenas	para	acordar	11	horas	depois	sem	se	sentir	nem	um	pouco	mais	descansado	do	que	estava
no	dia	anterior.

Sabemos	exatamente	o	que	você	está	pensando:	“Mas	não	era	para	esse	programa	Whole30
me	fazer	sentir	melhor	do	que	antes?	Essa	alimentação	não	deveria	aumentar	minha	energia?”

A	longo	prazo,	sim.	Veja	bem,	você	vem	recorrendo	ao	açúcar	como	fonte	de	energia	há
muito	tempo.	Todos	aqueles	bolos,	café	com	leite	açucarado	e	junk	food	com	que	você	vinha	se
alimentando	treinaram	seu	cérebro	a	precisar	de	açúcar	em	intervalos	regulares	para	funcionar.
Seu	cérebro	também	pode	funcionar	muito	bem	tendo	a	gordura	como	combustível,	mas	suas



mitocôndrias	(as	“fábricas”	de	energia	celular)	precisam	de	tempo	para	aprender	a	usar	a	gordura
alimentar	e	a	corporal	como	fontes	de	energia.	Isso	significa	que	nesse	momento	você	está	num
limbo	onde	não	ingere	a	energia	à	qual	está	acostumado	e	ainda	não	sabe	usar	direito	a	energia
que	tem	à	disposição.	(Consulte	a	página	130	para	saber	mais.)

Estudos	mostram	que	o	processo	de	“adaptação	à	gordura”	(a	capacidade	de	usar	gordura
como	combustível)	de	fato	começa	em	poucos	dias,	mas	são	necessárias	algumas	semanas	para
ele	decolar.	A	boa	nova	é	que	as	pessoas	costumam	sentir	essa	mudança	na	segunda	semana	do
programa,	mas,	se	você	puder	segurar	um	pouco	mais,	colherá	os	grandes	benefícios	da
adaptação	à	gordura	–	ou	seja,	níveis	consistentemente	altos	de	energia	pela	manhã,	à	tarde	e	à
noite.

Além	disso,	você	poderia	se	dar	uma	folga	da	academia	por	um	dia,	não	acha?

DIAS	8	E	9:	Ah,	não!	Minha	calça	está	APERTADA!
Você	passou	pela	ressaca,	conseguiu	resistir	ao	ímpeto	dos	dias	de	fúria	e	está	se	sentindo	com
um	pouco	mais	de	energia.

Até	que	você	veste	uma	calça	jeans.	Qualquer	delas	–	não	a	mais	apertada	de	todas.	É	uma
calça	jeans	normal,	confortável.	Na	verdade,	é	a	mesma	que	você	usou	há	apenas	três	dias.	Há
três	dias,	a	calça	servia.	Hoje,	porém,	você	teve	que	prender	a	respiração	para	abotoá-la.

Esse	programa	Whole30	é	sério?	Sério	mesmo?
Felizmente,	essa	fase	não	acontece	com	todos	–	mas,	se	estiver	acontecendo	com	você,	eis	os

motivos:	os	mesmos	processos	que	o	atropelaram	como	um	caminhão	alguns	dias	atrás	ainda
estão	operando	sua	mágica	em	seu	corpo.	A	sua	composição	corporal	não	está	mudando	para
pior,	nós	garantimos.	Mas	as	enzimas	que	digerem	a	comida	e	os	milhões	de	bactérias	que	vivem
no	intestino	estão	se	ajustando	à	nova	ingestão	de	carne	e	hortaliças	e	à	privação	de	açúcares	de
fácil	acesso.	Isso	acontece	naturalmente,	e	são	ajustes	que	contribuirão	muito	para	melhorar	sua
função	intestinal	a	longo	prazo.	No	entanto,	esses	ajustes	podem	ser	um	pouco	desconfortáveis.
Inchaço,	constipação,	diarreia	ou	todos	os	três	sintomas	podem	surgir	(ou	reaparecer)	à	medida
que	seu	intestino	começar	a	se	recuperar,	se	reequilibrar	e	processar	efetivamente	esses	novos
alimentos.

A	boa	notícia	é	que	a	maior	parte	das	pessoas	passa	por	essa	fase	relativamente	rápido	e
elas	voltam	a	caber	em	suas	calças	jeans	em	poucos	dias.

DIAS	10	E	11:	Os	dias	mais	difíceis
Fato:	com	base	na	observação	de	centenas	de	milhares	de	pessoas	que	seguiram	o	programa
Whole30,	sabemos	que	a	tendência	a	abandoná-lo	é	maior	nos	dias	10	ou	11.	A	essa	altura,	o
programa	já	deixou	de	ser	novidade.	Você	já	experimentou	os	efeitos	físicos	mais	desagradáveis,
mas	ainda	não	conseguiu	observar	nenhuma	“mágica”	prometida	pelo	programa.	Ainda	está
lutando	para	criar	uma	nova	rotina	(não	aguenta	mais	comer	ovo)	e,	embora	esteja	dando	tudo	de



si	para	se	manter	firme,	agora	você	está	incrivelmente	ciente	de	todos	os	alimentos	que	está
“escolhendo	não	comer	neste	exato	momento”.	Para	onde	quer	que	olhe,	você	vê	itens	proibidos:	o
queijo	derretido	do	sanduíche	do	colega	de	trabalho,	o	creme	do	café	do	vizinho,	a	cerveja	gelada
do	amigo.

FODMAP?	QUE	TROÇO	É	ESSE?
A	culpa	pode	ser	do	aumento	da	ingestão	de	frutas	e	hortaliças.	Primeiro,	embora	esses
alimentos	sejam	ricos	em	nutrientes,	eles	também	contêm	algo	chamado	FODMAPs
(sigla	em	inglês	para	oligossacarídeos,	dissacarídeos,	monossacarídeos	e	polióis
fermentáveis),	um	conjunto	de	carboidratos	e	álcoois	de	açúcar	presentes	em	diversos
alimentos	–	entre	eles	frutas	e	hortaliças.	Os	FODMAPs	são	mal	absorvidos,	por	isso
acabam	“alimentando”	as	bactérias	intestinais	e	causando	sintomas	como	gases,
inchaço	abdominal,	problemas	digestivos	e	inflamação	sistêmica.	Além	disso,	embora
as	fibras	sejam	benéficas,	o	aumento	repentino	no	consumo	de	fibras	insolúveis	por
meio	de	verduras	folhosas,	brócolis	e	couve-flor	pode	irritar	o	trato	digestivo.	Consulte
o	Capítulo	Resolvendo	problemas,	na	página	130,	para	obter	ajuda	relacionada	à
digestão	durante	essa	fase.

Nossa,	é	difícil!	Será	que	os	resultados	serão	mesmo	tão	bons	quanto	“eles”	dizem?
Você	fica	irritadiço,	impaciente.	É	adulto	e	pode	muito	bem	comer	queijo	se	quiser.	Além	do

mais,	esse	tal	programa	Whole30	não	passa	de	um	desafio	idiota.
É	nesse	momento	que	você	começa	realmente	a	vivenciar	o	poder	psicológico	das	suas

escolhas	e	hábitos	alimentares.	Você	se	esforçou	muito	para	chegar	aonde	está	agora.	Seu	cérebro
exige	algum	tipo	de	recompensa	(e	você	merece!),	mas	a	sua	recompensa	sempre	foi	a	comida.	E
então,	em	vez	de	deleitar-se	com	a	comida,	você	está	frente	a	frente	com	a	constatação	de	que
tem	diante	de	si	mais	20	dias	de	privação.

Primeiro,	se	você	sabe	que	esses	dias	estão	por	vir,	eles	não	vão	desaparecer	sem	mais	nem
menos.	Prepare-se	para	enfrentá-los	e	tudo	será	bem	mais	fácil.	Sim,	você	merece	uma
recompensa	por	se	esforçar	tanto	e	não	perder	o	foco	–	mas	é	hora	de	redefinir	a	noção	de
recompensa.	Pense	em	todos	os	alimentos	que	você	está	lamentando	não	comer	e	pergunte-se
que	necessidade	espera	que	eles	supram.	Está	se	sentindo	ansioso	ou	em	busca	de	segurança?
Está	triste,	procurando	algo	que	o	alegre	um	pouco?	Está	preocupado	em	não	conseguir	chegar	ao
fim	do	programa,	por	isso	é	mais	fácil	se	autossabotar	do	que	fracassar?

Lembre-se	de	que	a	comida	não	pode	preencher	esse	vazio	para	você.	Quando	foi	que	um
cupcake	foi	capaz	de	fazer	você	se	sentir	completamente	realizado,	reconfortado,	calmo	ou	lindo?
Portanto,	encontre	outro	jeito	de	suprir	essa	necessidade.	Saia	para	se	divertir	com	um	amigo,
compre	um	novo	utensílio	de	cozinha	(busque	inspiração	nas	páginas	51-52)	ou	agende	uma



massagem	relaxante.	Procure	a	ajuda	de	amigos	ou	em	nossos	fóruns	e	comunidades	nas	redes
sociais.	(Um	post	breve,	com	um	pedido	de	socorro,	sempre	recebe	nossa	atenção.)

A	boa	notícia?	Basta	esperar	esses	dois	dias	passarem	e	tudo	vai	melhorar	muito.

DIAS	12	A	15:	Sonho	com…	junk	food?
Viva!	O	pior	já	passou!	As	pessoas	costumam	relatar	que	a	maior	parte	dos	sintomas	negativos
que	descrevemos	até	agora	desaparece	no	fim	da	segunda	semana.	A	calça	jeans	volta	a	caber.
Os	níveis	de	energia	retornam	ao	normal.	Você	volta	a	sentir	confiança	na	decisão	que	tomou	de
seguir	em	frente!

Mas	tem	alguma	coisa	estranha	acontecendo.
Você	anda	sonhando.	Não	são	pesadelos	malucos	nem	estranhos	sonhos	surrealistas.	São

sonhos	altamente	normais	e	realistas	–	com	brigadeiros.	Ou	bolinhos	recheados.	Ou
hambúrgueres.	Não	raro,	as	pessoas	sonham	com	coisas	que	não	costumavam	comer	nem	beber
na	vida	real!	Essa	experiência	é	incrivelmente	comum	no	programa	Whole30	e	alguns
participantes	afirmam	ser	semelhante	aos	desejos	e	sonhos	estranhos	que	as	mulheres	têm
durante	a	gravidez.	(Um	seguidor	do	programa	Whole30	relatou	sentir	vontade	de	comer	tortilhas
de	milho	com	picles	durante	essa	fase.	Temos	bastante	certeza	de	que	ele	não	estava	grávido!)

Esses	sonhos	costumam	terminar	de	duas	formas:	ou	você	curte	muito	o	sonho	e	acorda	às
gargalhadas,	ou	acredita	que	está	fazendo	alguma	coisa	errada	e	acorda	se	sentindo	culpado.

ELIMINANDO	A	VONTADE	DE	COMER

De	acordo	com	estudos	de	pessoas	que	resistem	à	tentação,	os	desejos	alimentares
duram	em	média	três	minutos	e	o	jeito	mais	eficaz	de	não	ceder	a	eles	é	se	distrair.	Dê
uma	breve	caminhada	(mesmo	que	seja	apenas	pelo	escritório),	pague	uma	ou	duas
contas,	beba	um	copo	de	água,	inspire	um	pouco	de	óleo	essencial	de	hortelã,	envie
uma	mensagem	de	texto	para	um	amigo	ou	leia	algumas	páginas	de	um	bom	livro.	Não
é	hora	de	ceder	a	uma	guloseima	permitida	no	programa	Whole30,	como	uma	barra
de	frutas	secas	com	nozes	–	isso	equivale	a	mudar	os	ingredientes	da	sua	recompensa	e
não	o	ajudará	a	romper	o	hábito	de	ceder	ao	desejo.

Ora,	por	favor.	Não	há	culpa	com	relação	ao	que	se	faz	quando	se	sonha.	As	regras	do
programa	Whole30	são	bastante	abrangentes,	mas	não	interferem	no	que	acontece	em	seu
inconsciente.	O	que	é	uma	ótima	notícia,	pois	algumas	pessoas	realmente	saem	da	linha	quando
dormem!

A	questão	é	que	às	vezes	esses	sonhos	e	desejos	são	transportados	para	a	vida	real.	O
outdoor	anunciando	aquele	refrigerante	diet	chama	seu	nome	e	as	cabeças	de	seus	colegas	de



trabalho	transformam-se	em	um	enorme	biscoito	recheado	diante	de	seus	olhos	atônitos.
Piadas	à	parte,	essa	fase	pode	ser	muito	intensa	para	algumas	pessoas.	É	o	momento	no	qual

o	cérebro	fica	desesperado	para	nos	levar	de	volta	aos	alimentos	que	costumávamos	usar	como
recompensa.	Nosso	relacionamento	com	a	comida	é	profundamente	enraizado	e	fortemente
reforçado	ao	longo	da	vida;	tentar	mudá-lo	é	um	processo	difícil	e	emocional.

DIAS	16	A	27:	Sangue	de	Tigre
Você	já	passou	da	metade	do	mês	no	programa	Whole30	e	a	vida	é	bela	–	o	que	significa	coisas
diferentes	para	pessoas	diferentes.	Para	algumas	(em	geral,	aquelas	que	ao	iniciar	o	programa
alimentam-se	bem,	exercitam-se	regularmente	e	sentem-se	bem	de	modo	geral),	ter	“sangue	de
tigre”	significa	sentir-se	como	alguém	que	ligou	um	interruptor	e	começou	a	se	sentir	fantástico!
Sua	energia	está	no	auge,	os	desejos	alimentares	estão	sob	controle,	as	roupas	estão	caindo	bem,
até	o	desempenho	na	academia	melhorou	–	nada	pode	detê-lo!

Para	outras,	essa	fase	Sangue	de	Tigre	mais	se	assemelha	a	uma	noção	real	de	autoeficácia.
Não	significa	que	esteja	tudo	perfeito,	nem	fácil,	mas	você	está	provando	a	si	mesmo	que
consegue,	as	coisas	estão	melhorando	e	você	está	detectando	pequenos	progressos	dia	após	dia.
Seus	níveis	de	energia	estão	mais	estáveis,	o	controle	sobre	os	desejos	alimentares	está	mais
firme	e	você	está	experimentando	pratos	novos	e	deliciosos.	Talvez	note	que	a	capacidade	de
concentração	está	mais	aguçada,	a	composição	corporal	está	mudando,	o	humor	está	mais
constante,	o	desempenho	nas	atividades	físicas	está	melhorando	e	você	se	sente	simplesmente
mais	alegre	esses	dias.

É	claro	que	é	possível	que	isso	não	aconteça	em	um	passe	de	mágica	no	meio	do	caminho.
Existem	muitos	fatores	que	influenciam	quais	benefícios	você	observará	e	quando.	Se	você	for
uma	dessas	pessoas	que	chegaram	ao	meio	do	caminho	e	não	estão	vendo	nem	sentindo	as
mudanças	dramáticas	relatadas	pelos	outros,	saiba	de	uma	coisa:

Você	não	está	fazendo	nada	de	errado.
Se,	ao	iniciar	o	programa	Whole30,	você	sofria	de	algum	problema	de	saúde,	tem	um	longo

histórico	de	hábitos	alimentares	pouco	saudáveis	e	um	estilo	de	vida	marcado	pelo	estresse
crônico,	talvez	a	mágica	demore	um	pouco	mais	para	se	manifestar	–	e	provavelmente	não	será
de	uma	hora	para	outra.	Por	isso,	não	se	estresse	se	não	vivenciar	esse	momento	Sangue	de	Tigre
–	seja	paciente	e	fique	atento	a	progressos	pequenos	e	graduais	para	manter	a	motivação.
Devagar	e	sempre	você	chega	lá.

PROGRESSO	INVERSO?

Durante	essa	fase,	você	também	pode	notar	que	os	sintomas	de	seu	problema	de	saúde
preexistente	estão	piorando	novamente.	Existe	uma	explicação	científica	para	isso,	e	o
que	você	fez	logo	antes	de	iniciar	o	programa	Whole30	pode	ter	um	papel	importante.



Consulte	a	página	108	para	obter	mais	informações	e	saiba	que,	se	isso	estiver
acontecendo	com	você,	os	sintomas	quase	sempre	voltam	a	melhorar	daí	a	uma
semana.

DIA	21	(interlúdio):	Para	mim,	chega
Você	chegou	à	terceira	semana	do	programa,	mas,	apesar	dos	benefícios	que	está	observando,	na
noite	passada	foi	para	a	cama	tremendo	só	de	pensar	no	café	da	manhã.	Tampouco	ficou	animado
com	ele	hoje	pela	manhã.	Para	falar	a	verdade,	nesse	momento	você	está	tão	desanimado	com	as
opções	no	cardápio	que,	mesmo	se	aquele	chef	famoso	da	TV	aparecesse	na	sua	cozinha	e	lhe
perguntasse	o	que	gostaria	de	comer,	você	provavelmente	responderia:	“Eca!”

Você	está	adorando	o	modo	como	seu	corpo	está	reagindo	ao	programa,	mas	não	tem	certeza
de	que	conseguirá	segui-lo	por	mais	nove	dias.	A	culpa	disso?	Tédio	alimentar.	No	caso	de
algumas	pessoas,	o	tédio	é	tão	grande	que	elas	acabam	perdendo	totalmente	o	apetite	durante
dois	ou	três	dias.

Você	sabe	que	tédio	somado	a	fome	é	a	receita	certa	para	o	desastre.
Solução:	não	deixar	o	tédio	alimentar	tomar	conta	de	você!	Revigore	seu	apetite	e	seu

entusiasmo	pelo	programa	preparando	uma	receita	nova	retirada	do	feed	do	Instagram
@whole30recipes	e	combine	preparar	um	almoço	ou	jantar	com	amigos	que	também	estejam
seguindo	o	programa.	Garantimos	que	você	ainda	não	experimentou	todas	as	combinações	de
alimentos	disponíveis	no	programa	Whole30,	por	isso	se	esforce	um	pouco	mais	e	logo,	logo	você
vai	superar	esse	novo	desafio.

DIAS	22	A	25:	A	balança	(e	o	espelho)	chamam…
Na	sua	terceira	semana,	você	talvez	se	veja	parando	na	frente	do	espelho	com	mais	frequência,
fazendo	várias	selfies	com	pouca	roupa	e	começando	a	olhar	sem	parar	para	aquele	lugar	do
banheiro	onde	ficava	sua	balança.	Nas	três	últimas	semanas,	você	se	concentrou	em	todas	as
suas	vitórias	sem	se	pesar,	mas	agora	está	louco	para	saber…	Será	que	alguma	coisa	realmente
mudou?	(E,	com	alguma	coisa,	você	quer	dizer	seu	corpo.)

Fato:	durante	essa	fase	é	muito	provável	que	você	viole	a	regra	do	“nada	de	balança”	ou	se
veja	analisando,	examinando	e	julgando	se	partes	do	seu	corpo	estão	mais	enxutas,	mais	firmes
ou	se	sua	aparência	como	um	todo	mudou.	Isso	pode	distrair	muito.	Na	verdade,	é	bem	provável
que	esse	comportamento	o	tire	do	espaço	positivo	e	autoconfiante	que	você	vem	ocupando
durante	a	última	semana,	mais	ou	menos,	e	o	faça	voltar	a	ser	assombrado	pela	dúvida,	pelos
pensamentos	negativos	e	pelo	desânimo.	(É	ainda	mais	provável	que	isso	aconteça	se	todo	esse
tempo	você	ficou	ansioso	com	a	fase	“sem	balança”,	fantasiando	o	momento	em	que	iria	voltar	a
pisar	nela.)



MAIS	UM	MOTIVO

Há	mais	um	motivo	para	se	concentrar	em	outra	coisa	além	da	balança:	muitos
seguidores	do	programa	Whole30	continuam	observando	melhoras	em	diversos
aspectos	nos	últimos	dias	do	programa,	especialmente	no	que	diz	respeito	a	problemas
de	saúde,	níveis	de	energia,	desempenho	nos	esportes	e	problemas	de	pele.	E,	se	tudo
isso	continua	melhorando,	quem	se	importa	com	o	que	diz	a	balança?

Saiba	que	esse	momento	vai	chegar	e	resista	ao	“desejo”	de	pesar-se	ou	analisar-se	demais.
Volte	aos	objetivos	originais,	sem	balança,	do	programa	Whole30	e	constate	o	progresso	que	fez
até	agora.	Elabore	uma	lista	de	tudo	que	deseja	realizar	antes	de	o	programa	terminar	e
concentre-se	em	tornar	isso	realidade.	Faça	um	esforço	consciente	de	evitar	o	espelho,	a	não	ser
que	realmente	precise	usá-lo	(sim,	seus	dentes	estão	sujos	de	espinafre),	e	elogie	seus	amigos	e
familiares	por	alguma	outra	coisa	que	não	seja	a	aparência	deles.	Garantimos	que,	se	mudar	o
foco,	essa	urgência	em	se	pesar	ou	tirar	medidas	vai	passar	e	você	logo	estará	de	volta	à	sua
rotina	de	felicidade,	confiança	e	orgulho	criada	pelo	programa	Whole30.

DIA	28:	28	é	tão	bom	quanto	30…	Certo?
Chegamos	ao	Dia	28.	DIA	28!	Você	está	quase	lá!	Superou	praticamente	todos	os	obstáculos,
livrou-se	do	tédio	alimentar	e	está	adorando	sua	atual	situação.	A	essa	altura,	o	programa
Whole30	passou	a	fazer	parte	da	sua	natureza	e	você	está	pronto	para	chegar	até	o	fim	do	dia	28
sem	muito	esforço	–	até	ir	para	o	trabalho.

Hoje	é	o	dia	da	comemoração	dos	aniversariantes	do	mês	no	seu	departamento	e,	no
intervalo,	um	colega	de	trabalho	brinca:	“Você	se	comportou	tão	bem	durante	28	dias!	Merece
comer	só	um	bolinho	para	comemorar.”	Você	releva	o	comentário	(a	essa	altura,	já	está
acostumado	com	eles),	mas	aquilo	fica	martelando	na	sua	cabeça.	É	verdade,	você	se	comportou
tão	bem	até	agora.	E	faz	tanto	tempo.	Você	praticamente	concluiu	o	programa.

UMA	COISA	NÃO	É	IGUAL	A	OUTRA

Se	você	é	daqueles	que	já	sofreram	com	o	efeito	sanfona,	talvez	esteja	tendo	flashbacks
sobre	outros	“desafios”	e	o	que	inevitavelmente	acontece	quando	a	dieta	acaba	–	a
rápida	volta	aos	antigos	hábitos	e	ao	peso	anterior.	Lembre-se,	porém,	de	que	não
estamos	falando	da	mesma	coisa	aqui.	Você	não	mudou	apenas	os	alimentos	que
coloca	no	prato;	mudou	também	seus	hábitos,	seus	gostos,	sua	relação	com	a	comida.
Aumentou	sua	consciência	de	como	seu	corpo	se	sente	sem	esses	alimentos	que
induzem	à	vontade	de	comer,	interferem	no	metabolismo,	danificam	o	intestino	e



promovem	inflamação.	Depois	da	reintrodução,	você	também	terá	uma	imagem	clara
de	como	esses	alimentos	“menos	saudáveis”	bagunçam	sua	aparência,	afetam	seu	bem-
estar	e	pioram	sua	qualidade	de	vida.	Isso	tem	alguma	coisa	a	ver	com	a	última	dieta
da	moda	que	você	fez?	Acredite	em	si	mesmo	e	confie	no	processo.	Ao	longo	do	último
mês,	você	fez	mais	progressos	mentais	e	físicos	na	saúde	do	que	conseguiu	fazer	nos
últimos	anos	(talvez	até	em	décadas),	e	essa	experiência	o	acompanhará	por	muito
mais	tempo	do	que	as	regras	restritivas	e	insustentáveis	de	uma	dieta	radical.

Será	que	28	não	é	tão	bom	quanto	30?	Não,	não	é.	Vinte	e	oito	não	é	tão	bom	quanto	30.
Você	se	comprometeu	a	proporcionar	a	si	mesmo	30	dias	de	boa	comida	e	hábitos	melhores.

Prometeu	concluir	o	programa	Whole30	e	reintroduzir	os	alimentos	de	maneira	sistemática,
intencional.	Comprometeu-se	a	mudar	de	vida,	e	o	compromisso	específico	que	fez	tinha	a
duração	de	30	dias	inteiros.

Leve	essas	promessas	a	sério.	Se	desistir	agora,	estará	afirmando	que	os	compromissos	que
assumiu	consigo	mesmo	estão	abertos	a	negociação.	Estará	afirmando	que	você	não	é	importante
o	suficiente	para	honrar	a	promessa	que	fez	a	si	mesmo.	Mas	isso	simplesmente	não	é	verdade.

Você	é	importante.	Você	vale	a	promessa.
Então	respire	fundo,	responda	“Não,	obrigado”	e	parabenize-se	por	cumprir	sua	promessa	até

o	fim.	(Juramos	que	sua	satisfação	será	muito	maior	do	que	se	tivesse	comido	um	bolo	comprado
na	padaria	da	esquina.)

DIAS	29	E	30:	Quase	no	fim.	E	agora,	o	que	vou	comer?
Hoje	é	o	dia	29	e	você	está	quase	chegando	ao	fim	do	programa.	Os	pensamentos	sobre	jogar	a
toalha	que	passaram	pela	sua	cabeça	ontem	desapareceram	com	a	mesma	velocidade	com	que
surgiram.	Sem	grandes	esforços,	você	encara	o	dia	e	vai	para	cama	pensando,	feliz	da	vida:
“Amanhã	é	o	Dia	30.”

Espere	aí.	AMANHÃ	É	O	DIA	30.
O	pensamento	basta	para	deixá-lo	em	pânico.	Amanhã	é	seu	último	dia	no	programa

Whole30!	O	que	vai	fazer	depois?	Você	se	esforçou	tanto,	combateu	a	raiva,	a	vontade	louca	de
tirar	um	cochilo	e	os	desejos	alimentares	para	chegar	a	essa	sensação	maravilhosa	que	está
sentindo	agora.	Enquanto	isso,	as	regras	foram	sua	espinha	dorsal,	sua	base,	sua	desculpa	para
ser	“aquela	pessoa”	em	situações	sociais.

E	agora,	o	que	você	vai	fazer	no	Dia	31?
Primeiro,	respire	e	relaxe.
É	normal	sentir	certo	pânico	quando	se	chega	ao	fim	do	programa.	Durante	o	último	mês,

você	viveu,	respirou	e	literalmente	“comeu”	as	regras	do	programa.	Sente-se	melhor	do	que	se
sentia	há	anos,	e	sua	aparência	reflete	isso.	É	natural	hesitar	diante	do	pensamento	de	fazer



alguma	mudança,	sobretudo	se	estiver	com	medo	de	reintroduzir	coisas	que	acabarão	com	o	seu
Sangue	de	Tigre.	Lembre-se,	porém,	de	que	os	objetivos	do	programa	Whole30	são	servir	como
um	processo	de	reinício	de	curto	prazo	e	oferecer	uma	experiência	de	aprendizado,	não	um	plano
permanente.	Sabemos	que	é	assustador,	mas	você	precisa	aprender	a	transportar	os	hábitos	que
criou	aqui	para	o	mundo	real	–	o	que	chamamos	de	“andar	de	bicicleta	sozinho”.

Oferecemos	duas	opções	para	o	Protocolo	de	reintrodução	(confira	na	página	50)	e	ambas
são	repletas	de	detalhes,	expondo	exatamente	o	que	fazer	durante	essa	parte	do	programa.	Além
disso,	se	você	ainda	não	estiver	se	sentindo	pronto	para	mergulhar	de	cabeça	em	alguns	dos
alimentos	que	costumava	comer,	saiba	que	oferecemos	uma	abordagem	gradual	a	esse	processo	–
você	não	precisa	reintroduzir	pão,	cereais	e	massas	de	imediato,	se	não	quiser.

Ufa!

DIA	31:	Respire	fundo	e	tome	uma	taça	de	vinho
Parabéns	–	você	concluiu	o	programa	Whole30.	Chegou	a	hora	de	dedicar	aos	nossos	protocolos
de	reintrodução	(começando	na	página	50)	a	mesma	atenção	que	você	investiu	nos	últimos	30
dias	e	de	ser	sincero	consigo	mesmo	quanto	às	reações	mentais,	físicas	e	emocionais	aos
alimentos	e	bebidas	que	você	estará	trazendo	de	volta	à	sua	alimentação.

Esse	processo	pode	começar	com	uma	taça	de	vinho	hoje	à	noite.	E	não	haveria	nada	de
errado	nisso.

Mais	uma	vez,	parabéns!
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whole30:	reintrodução

“Eu	 sentia	 fortes	 dores	 na	 barriga	 que,	 segundo	 o	 diagnóstico	 do	 médico	 da
família,	eram	causadas	pela	síndrome	do	intestino	irritável.	A	dor	era	constante,
não	 importava	 o	 que	 eu	 comesse.	 Passei	 por	 dois	 médicos	 especialistas,
nutricionista,	 acupunturista	 e	 nada.	 Achei	 que	 estava	 ficando	 louca.	 Eu	 senti
essa	dor	por	um	ano	e	era	tão	forte	que	houve	momentos	em	que	pensei	em	correr
para	a	emergência	de	um	hospital,	mas	não	consegui	sequer	 levantar	da	cama.
Tomava	 três	 remédios	 para	 o	 estômago,	 uma	 medicação	 para	 dormir	 e	 outra
para	 ansiedade.	 Resolvi	 experimentar	 o	 programa	Whole30	 porque	 não	 tinha
nada	a	perder	–	e,	desde	a	primeira	vez	que	o	segui,	a	dor	passou	e	agora	eu	não
uso	 nenhum	 remédio!	 Além	 disso,	 perdi	 7	 quilos	 e	 hoje	 visto	 dois	manequins	 a
menos.	O	programa	Whole30	mudou	minha	vida.”

–	STEPHANIE	J.,	COATESVILLE	(EUA)

stamos	no	Dia	31	–	parabéns!	Você	concluiu	oficialmente	o	programa	Whole30.	Ainda
tem	um	pouquinho	mais	de	trabalho	pela	frente	com	o	protocolo	de	reintrodução,	mas,
antes	de	continuar,	vamos	reservar	um	minuto	para	avaliar	seu	progresso	sem	que	você
suba	na	balança.

Já	estamos	até	vendo	você	dizer:	“Esperei	30	dias	para	subir	na	balança	e	vocês	querem	que
eu	espere	mais	ainda?”

Queremos,	sim.
Essa	balança	ainda	tem	o	potencial	de	drenar	o	seu	Sangue	de	Tigre.	Talvez	você

pretendesse	emagrecer	7	quilos,	mas	perdeu	só	5,	ou	talvez	tenha	avançado	dois	furos	no	cinto,
mas	o	número	na	balança	continua	o	mesmo.	Você	vai	pular	naquela	balança	na	manhã	do	dia	31
e	pensar:	“O	programa	Whole30	não	adiantou	nada!”	Ledo	engano,	e	queremos	ajudá-lo	a
enxergar	os	verdadeiros	benefícios	obtidos.

Aqui	está	uma	longa	lista	dos	benefícios	que	você	pode	ter	conquistado	ao	concluir	o
programa.	(E	temos	certeza	de	que	você	ainda	vai	encontrar	mais	alguns	que	não	estão	elencados
aqui!)	Chamamos	esses	benefícios	de	“vitórias	não	relacionadas	à	balança”	–	na	verdade,	a
expressão	em	inglês	“non-scale	victories”	tem	até	uma	hashtag	própria	nas	redes	sociais	porque
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acreditamos	ser	fundamental	para	avaliar	os	resultados	no	programa.	Portanto,	reserve	um
momento	antes	de	subir	na	balança	para	pensar	em	todas	as	mudanças	que	notou	nos	últimos	30
dias.	Seja	generoso	–	você	se	esforçou	e	merece	se	orgulhar	de	suas	conquistas!

Vitórias	que	vão	além	da	balança	no	programa	Whole30!

Físicas	(externas)
Redução	das	manchas	na	pele

Pele	mais	bonita

Fim	das	olheiras

Melhora	da	acne

Redução	da	celulite

Unhas	mais	longas	e	mais	fortes

Cabelos	mais	fortes	e	resistentes

Olhos	mais	brilhantes

Hálito	mais	fresco

Dentes	mais	brancos

Barriga	menos	saliente

Aparência	mais	esguia

Melhora	no	caimento	das	roupas

Mais	conforto	ao	usar	anéis

Menos	inchaço

Melhor	tônus	muscular

Articulações	menos	inchadas

Aparência	mais	jovial

Mais	confiança	em	sua	aparência

Físicas	(internas)
Gengivas	mais	saudáveis

Menos	rigidez	nas	articulações

Menos	dor	nas	articulações

Menos	sintomas	da	TPM
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Ciclo	menstrual	mais	regular

Aumento	da	libido

Menos	dor	de	estômago

Menos	diarreia

Menos	constipação

Menos	gases

Menos	inchaço

Maior	“regularidade	intestinal”

Menos	episódios	de	doenças

Menos	alergias	sazonais

Redução	de	episódios	de	alergias	alimentares

Menos	enxaquecas

Menos	crises	de	asma

Menos	refluxo	ácido

Menos	azia

Menos	dor	crônica

Menos	fadiga	crônica

Menos	tendinite/bursite

Menos	dor	nos	ombros/costas/joelhos

Pressão	arterial	mais	controlada

Melhores	índices	de	colesterol

Melhor	circulação

Maior	controle	da	glicemia

Melhora	nos	sintomas	de	seu	problema	de	saúde

Redução	ou	eliminação	de	medicamentos

Recuperação	mais	acelerada	de	lesões	ou	doenças

Humor,	emoção	e	aspectos	psicológicos
Você	está	mais	feliz

Você	está	mais	extrovertido

Você	está	mais	paciente

Você	está	mais	otimista
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Você	dá	mais	risadas

Você	está	menos	ansioso

Você	está	menos	estressado

Você	lida	melhor	com	o	estresse

Seus	filhos	dizem	que	você	está	mais	divertido

Menor	variação	de	humor

Melhora	do	comportamento	(crianças)

Menos	acessos	de	raiva	(crianças)

Melhora	nos	sintomas	de	depressão

Melhora	da	saúde	mental

Menos	vontade	de	comer	doces

Menos	vontade	de	comer	carboidratos

Melhor	imagem	corporal

Aumento	da	autoestima

Aumento	da	autoconfiança

Menos	necessidade	de	usar	a	balança

Melhor	controle	sobre	a	alimentação

Função	cerebral
Aumento	do	tempo	de	atenção

Melhora	do	desempenho	profissional	ou	escolar

Memória	mais	aguçada

Reflexos	mais	rápidos

Menos	sintomas	de	transtorno	do	déficit	de	atenção	com	hiperatividade	(TDAH)

Raciocínio	mais	claro

Maior	produtividade

Sono
Você	está	dormindo	mais

Você	pega	no	sono	com	mais	facilidade

Você	dorme	mais	profundamente

Você	não	precisa	de	remédio	para	dormir
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Você	desperta	mais	rápido	quando	o	despertador	toca

Você	se	sente	renovado	pela	manhã

Você	ronca	menos

Você	tem	menos	suores	noturnos

Você	tem	menos	apneia	noturna

Você	tem	menos	sintomas	da	síndrome	das	pernas	inquietas

Menos	câimbras	noturnas

Energia
Os	níveis	de	energia	estão	mais	altos

Os	níveis	de	energia	estão	mais	estáveis

Mais	energia	pela	manhã

Fim	da	queda	na	energia	no	meio	da	tarde

Mais	energia	para	brincar	com	os	filhos

Mais	energia	para	se	exercitar

Mais	ânimo	para	eventos	sociais

Mais	energia	no	trabalho	ou	na	escola

Você	não	precisa	mais	comer	de	duas	em	duas	horas

Você	não	fica	mais	mal-humorado	se	não	comer

Você	se	sente	com	energia	entre	as	refeições

Você	precisa	de	menos	açúcar	ou	cafeína	para	aumentar	seus	níveis	de	energia

Esporte,	exercícios	e	diversão
Você	começou	a	se	mexer	ou	a	se	exercitar

Você	tornou	a	prática	de	exercícios	regular

Você	consegue	se	exercitar	por	mais	tempo,	com	mais	intensidade	ou	mais	rápido

Você	se	sente	mais	atlético

Você	consegue	levantar	objetos	mais	pesados

Você	atinge	um	novo	patamar	pessoal	na	academia	ou	no	esporte	que	pratica

Você	se	recupera	mais	facilmente	de	exercícios	ou	atividades	esportivas

Você	tem	confiança	para	experimentar	uma	nova	atividade

Você	brinca	mais	com	seus	filhos	ou	com	o	cachorro
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Sua	coordenação	motora	melhorou

Seu	equilíbrio	melhorou

Você	passa	mais	tempo	ao	ar	livre

Alimentação	e	comportamento
Melhor	relação	com	a	comida

Diminuição	dos	hábitos	alimentares	confusos

Prática	da	alimentação	consciente

Você	aprendeu	a	ler	os	rótulos

Você	sabe	quais	alimentos	o	tornam	mais	ou	menos	saudável

Você	come	só	até	se	sentir	saciado

Você	presta	atenção	no	seu	corpo

Você	abandonou	as	dietas	radicais	e	que	provocam	o	efeito	sanfona

Você	não	tem	mais	medo	da	gordura	alimentar

Você	aprendeu	a	cozinhar

Você	não	usa	a	comida	para	se	sentir	reconfortado

Você	não	usa	a	comida	como	recompensa

Você	não	usa	a	comida	como	punição

Você	não	usa	a	comida	como	forma	de	controlar	o	estresse

Você	não	é	mais	escravo	do	açúcar	e	dos	carboidratos

Você	sabe	distinguir	a	fome	da	vontade	de	comer

Você	tem	menos	desejos	alimentares

Você	desenvolveu	estratégias	saudáveis	para	lidar	com	a	vontade	de	comer	determinados
alimentos

Mais	variedade,	cor,	vitaminas	e	minerais	na	dieta

A	comida	não	tem	mais	“efeitos	colaterais”	indesejados

Você	não	sente	mais	culpa	ou	vergonha	em	relação	à	comida

Você	não	come	mais	em	excesso

Quando	você	se	permite	comer	mais,	é	intencional

Quando	você	se	permite	comer	mais,	saboreia	os	alimentos

Estilo	de	vida	e	relações	sociais
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Novos	hábitos	saudáveis	a	serem	transmitidos	aos	filhos

Mais	conhecimentos	sobre	nutrição

Você	compra	produtos	da	estação,	produzidos	localmente

Novas	habilidades	culinárias

Novas	receitas

O	preparo	das	refeições	é	organizado	e	eficiente

Você	fez	novos	amigos	que	pensam	como	você	e	que	apoiam	seu	estilo	de	vida

Você	maximiza	seu	orçamento	para	comida

Você	gasta	menos	tempo	e	dinheiro	no	consultório	médico

Você	estabeleceu	outros	objetivos	relacionados	à	saúde

Novos	hábitos	alimentares	saudáveis	uniram	mais	a	família

Você	entrou	para	uma	nova	comunidade

Seus	filhos	são	os	que	melhor	se	alimentam	na	escola	na	hora	do	almoço

As	pessoas	lhe	perguntam	o	que	está	fazendo	de	diferente

As	pessoas	lhe	pedem	conselhos	em	relação	a	saúde,	comida	e	estilo	de	vida
Ufa!	Agora	analise	os	itens	da	lista	que	você	assinalou	e	permita-se	ter	um	momento	(ou

mais)	para	se	orgulhar	de	suas	conquistas	ou	dar	a	si	mesmo	o	tão	merecido	crédito	por	todo	esse
esforço.	Lembre-se,	o	programa	Whole30	é	apenas	o	primeiro	passo	para	mudar	a	sua	vida	–
quanto	mais	tempo	você	praticar	os	novos	hábitos	saudáveis	que	adquiriu,	mais	benefícios
surgirão.

Agora	sim,	você	pode	subir	na	balança,	tirar	suas	medidas	e	sua	foto	“depois”	para	efeito	de
comparação.	(Apostamos	que	você	estará	727%	mais	feliz	com	os	resultados	da	balança	e	das
medições	depois	de	concluir	o	exercício	da	vitória	não	relacionada	à	balança.)

DEVO	CONTINUAR?

Se,	depois	de	analisar	a	lista	de	resultados	conquistados,	ainda	estiver	decepcionado,
talvez	você	precise	de	mais	tempo	de	programa	para	obter	os	benefícios	máximos.
Trinta	dias	são	um	excelente	começo,	mas	nem	sempre	é	possível	corrigir	em	um	só	mês
problemas	de	saúde,	antigos	hábitos	ou	anos	de	ganho	de	peso	consistente.	Muitas
pessoas	relatam	beneficiar-se	enormemente	com	o	acréscimo	de	mais	15,	30	ou	até	60
dias	ao	programa	–	afinal,	para	quem	chegou	até	aqui,	o	que	são	mais	algumas
semanas?	Se	você	obteve	benefícios,	mas	ainda	tem	a	expectativa	de	conquistar	mais,
pense	em	ampliar	a	duração	do	programa.	Isso	se	aplica	sobretudo	às	pessoas	que
sofrem	de	algum	problema	de	saúde	(como	artrite,	doença	de	Lyme	ou	diabetes),
condições	relacionadas	ao	estilo	de	vida	(como	alergias	ou	eczema)	e	para	quem	tem



desejos	alimentares	intensos	por	açúcar	e	junk	food.	Se	você	acredita	poder	beneficiar-
se	de	um	tempo	maior	no	programa	Whole30,	siga	em	frente	e	volte	a	esta	seção
quando	estiver	pronto	para	reintroduzir	os	alimentos.

Reintrodução	no	programa	Whole30
Chegou	a	hora	da	fase	dois	do	programa	Whole30:	a	reintrodução	dos	alimentos.	O	processo	de
reintrodução	é	fundamental	para	sua	experiência	de	aprendizado,	por	isso,	não	pule	esta	parte.

Esta	é	sua	oportunidade	de	reintroduzir	lenta,	cuidadosa	e	sistematicamente	alguns	dos
alimentos	eliminados	durante	esses	30	dias	no	ambiente	“limpo”	que	você	criou	com	o	programa.
É	a	chance	de	avaliar	como	esses	itens	fazem	você	se	sentir	no	contexto	de	uma	relação	melhor
com	a	comida,	um	metabolismo	mais	eficiente,	um	trato	digestivo	mais	saudável	e	um	sistema
imunológico	mais	equilibrado.	Vamos	ilustrar	a	importância	desse	processo	contando	uma
história.

Hoje	é	o	Dia	31	e	você	decide	comemorar	o	término	do	programa	permitindo-se	comer
panqueca,	um	sanduíche	com	batata	frita,	uma	ou	duas	cervejas,	uma	fatia	de	pizza,	um	pote	de
sorvete…	Ah,	e	metade	daquele	bolinho	que	achou	na	cozinha.	Afinal,	você	se	esforçou	–	você
merece!

E	no	Dia	32,	quando	sua	sensação	é	de	ter	sido	atropelado	por	um	caminhão,	seu	Dragão	do
Açúcar	está	soltando	fogo	pelas	ventas,	sua	energia	é	nula,	seu	estômago	parece	estar	do
tamanho	de	uma	bola	de	boliche	e	seu	humor	está	ainda	pior	do	que	no	último	mês,	você	não
entende	por	quê.	Será	que	foi	a	pizza	ou	o	pão	que	causou	a	acne?	Foi	a	panqueca	que	estimulou
a	vontade	de	comer	carboidratos	ou	teria	sido	o	sorvete?	Seu	estômago	está	reagindo	ao	bolinho,
à	cerveja	ou	(muito	provavelmente)	a	todo	esse	festival	de	junk	food	que	você	jogou	em	seu	trato
digestivo?

Trinta	dias	de	esforço	totalmente	jogados	fora,	porque	você	não	aprendeu	nada	sobre	o
impacto	desses	alimentos	prejudiciais	sobre	seu	organismo.

Não	faça	isso.	Por	favor.
Você	chegou	até	aqui	–	agora	é	hora	de	se	dedicar	a	colher	os	benefícios	de	nosso	Plano	de

Reintrodução,	elaborado	com	todo	o	cuidado.	Seja	paciente	e	guarde	para	o	resto	da	vida	as	lições
que	aprenderá	nos	próximos	dias.	Se	acelerar	o	processo,	estará	subestimando	o	próprio	valor.	E
muito.

Ótimo;	agora	que	já	deixamos	isso	bem	claro,	criamos	duas	versões	do	Plano	de
Reintrodução	para	que	você	escolha	uma	delas	–	a	Rápida	e	a	Lenta.	Qual	a	diferença	entre	as
duas?

A	Versão	Rápida	é	exatamente	o	que	o	nome	diz:	nosso	protocolo	de	reintrodução	completo
em	apenas	dez	dias.	Destina-se	a	pessoas	que	sabem	com	precisão	do	que	sentiram	falta	e
desejam	descobrir	o	mais	rápido	possível	qual	o	impacto	desses	alimentos	sobre	elas,	para	assim



começar	a	implementar	o	que	aprenderam	no	mundo	real.	Se	você	estiver	satisfeito	com	os
resultados	do	programa	Whole30	e	se	sentir	pronto	para	reintroduzir	alguns	desses	alimentos	na
sua	vida,	esta	é	a	versão	mais	adequada	do	plano	para	você.

A	Versão	Lenta	do	Plano	de	Reintrodução	é	bem	mais	gradual:	dura	o	tempo	que	você
escolher,	tendo	como	base	não	a	nossa	linha	do	tempo,	mas	a	sua.	Destina-se	a	pessoas	que	se
sentem	tão	bem	ao	fim	do	programa	Whole30	que	não	estão	prontas	para	reintroduzir	alimentos
menos	saudáveis	apenas	porque	podem	–	na	verdade,	estão	dispostas	a	continuar	seguindo	o
programa	até	deparar	com	algo	delicioso	que	valha	a	pena	reintroduzir	na	alimentação,	mesmo
que	isso	aconteça	somente	daqui	a	um	mês.	Esse	cenário	aplica-se	a	pessoas	que	apresentaram
melhora	significativa	em	um	problema	de	saúde	durante	o	programa	e	desconfiam	que	os
sintomas	podem	retornar	com	força	total	logo	que	retomarem	o	tipo	de	alimentação	que	tinham.

Em	ambas	as	versões,	a	premissa	é	simples:	trate-as	como	um	teste	científico,	no	qual	o
programa	Whole30	é	o	“grupo	de	controle”	e	cada	alimento	ou	grupo	de	alimentos	específico	é	o
“grupo	de	teste”.	Você	reintroduzirá	um	alimento	ou	grupo	de	cada	vez,	mantendo	o	restante	da
dieta	dentro	das	regras	do	programa.	Isso	significa	que	terá	que	se	programar	com	cautela	para
não	associar	os	principais	grupos	de	alimentos	durante	o	período	de	reintrodução.	(Não	se
preocupe	–	vamos	lhe	apresentar	um	plano	detalhado	e	exemplos	de	dias	de	reintrodução	para
cada	versão	do	plano.)

Observe	que	não	indicamos	um	prazo	específico	para	a	reintrodução	do	açúcar	adicionado
em	nenhuma	das	versões	do	Plano	de	Reintrodução.	Não	há	necessidade,	pois	você	estará
ingerindo	açúcar	adicionado	quando	reintroduzir	os	alimentos	proibidos	durante	os	30	dias	do
programa	e	é	praticamente	impossível	separar	os	efeitos	do	alto	teor	de	açúcar	ou	de	carboidratos
do	impacto	de	outros	elementos	menos	saudáveis	nesses	alimentos.	Apenas	fique	atento	ao
impacto	do	açúcar	somado	a	outros	grupos	alimentares	–	por	exemplo,	se	seu	corpo	reagir	mais
negativamente	a	um	bolinho	do	que	à	massa	de	pizza,	pode	ter	certeza	de	que	a	combinação	do
glúten	presente	nos	cereais	com	o	açúcar	é	especialmente	prejudicial	a	você.	(Se	realmente
quiser	seguir	em	frente	com	a	ideia	de	reintroduzir	o	açúcar	isoladamente,	veja	nossas
orientações	na	página	139.)

Apresentaremos	uma	versão	do	Plano	de	Reintrodução	de	cada	vez,	oferecendo	prazos
específicos	e	exemplos	de	dias	de	reintrodução	para	cada	um	deles.	Leia	as	duas	versões	com
atenção	antes	de	escolher	qual	delas	deseja	seguir,	pois	você	provavelmente	obterá	informações
valiosas	da	descrição	das	duas	abordagens.

NÃO	ESTÁ	SENTINDO	FALTA	NENHUMA?

Em	ambas	as	versões	do	Plano	de	Reintrodução,	se	você	não	estiver	sentindo	falta	de
determinada	comida	ou	bebida	que	já	sabe	que	é	prejudicial,	não	se	dê	ao	trabalho	de
reintroduzi-la.	Não	sente	falta	de	tofu,	feijão,	queijo	cottage	ou	massa?	Com	os	indícios



apontando	para	esses	alimentos	como	prejudiciais	à	sua	saúde	e	sem	nutrientes	vitais
que	você	já	não	esteja	obtendo	por	meio	dos	alimentos	saudáveis	que	está	ingerindo,
não	há	motivo	algum	para	reintroduzi-los	na	dieta.	Reintroduza	somente	os	alimentos
que	você	de	fato	quer	ter	de	volta	de	vez	em	quando	e	deixe	o	restante	para	trás,	sem
remorso.

A	Versão	Rápida	do	Plano	de	Reintrodução
O	benefício	da	versão	rápida	do	Plano	de	Reintrodução	é	que	essa	fase	é	relativamente	curta	e
você	fica	livre	para	levar	o	que	aprendeu	de	volta	para	o	mundo	real.	A	possibilidade	de
reincorporar	alguns	desses	alimentos	à	dieta	com	maior	rapidez,	mas	de	uma	forma	que	você	se
mantenha	em	uma	direção	“mais	saudável”,	pode	proporcionar	grande	liberdade	e	alegria.	Além
disso,	como	o	plano	é	muito	estruturado,	você	terá	um	método	claro	para	reavaliar	esses
alimentos	sem	o	risco	de	os	efeitos	de	determinado	grupo	alimentar	conflitarem	com	os	de	outro.
Por	fim,	uma	vez	que	você	saberá	com	exatidão	quando	reintroduzirá	esses	alimentos,	pode
estruturar	o	plano	de	um	jeito	que	os	possíveis	efeitos	colaterais	negativos	não	estraguem
completamente	sua	vida.

A	maior	desvantagem	é	que	talvez	você	se	sinta	péssimo	durante	duas	semanas.
Reintroduzir	tantos	alimentos	cujo	consumo	ficou	proibido	durante	30	dias	em	um	período	tão
curto	(sobretudo	quando	seu	organismo	ficou	tão	bem	sem	eles)	significa	que	sintomas
relacionados	a	energia,	sono,	humor,	desejos	alimentares,	pele,	digestão	e	problemas	de	saúde
podem	ressurgir	de	uma	vez.

Está	lembrado	daquela	ansiedade	de	apenas	alguns	dias	atrás	para	reintroduzir	pizza,
cerveja	e	sorvete?	Calma	é	tudo	que	pedimos.

A	boa	notícia?	Assim	que	terminar,	você	poderá	seguir	em	frente,	implementando	um	plano
de	nutrição	saudável	e	balanceado	que	pode	durar	para	o	resto	da	vida.

Apresentamos	a	seguir	um	exemplo	da	Versão	Rápida	do	Plano	de	Reintrodução.	(Lembre-se
de	que	os	alimentos	que	escolhemos	nesses	exemplos	não	têm	que	ser	os	mesmos	que	você	vai
escolher.)

DIA	1	(opcional):	Comece	reintroduzindo	bebidas	alcoólicas	sem	glúten,	mantendo	o	restante
da	dieta	adotada	no	programa	Whole30.	Para	quem	sente	falta	de	vinho	tinto,	tequila	com	100%
de	agave	ou	cerveja	sem	glúten,	a	oportunidade	é	essa.	Tome	um	ou	dois	drinques	(não	exagere!)
em	algum	momento	do	dia,	prestando	atenção	em	como	se	sente	durante	e	depois	da
experiência.	Nos	dois	dias	seguintes,	volte	ao	programa	Whole30	e	veja	como	seu	corpo	reage.
Avalie	e	decida	como,	com	que	frequência	e	em	que	quantidade	você	vai	querer	reincorporar	o
álcool	ao	seu	estilo	de	vida	–	se	é	que	vai	desejar	fazê-lo.



COMER	FEITO	UM	LOUCO?

Na	verdade,	ficaremos	muito	surpresos	se	você	ainda	estiver	pretendendo	se
empanturrar	de	junk	food	no	Dia	31.	Em	um	estudo	realizado	com	mais	de	1.300
participantes	do	programa	Whole30	em	2014,	76%	afirmaram	que,	embora	estivessem
planejando	comer	todo	tipo	de	guloseimas	no	Dia	31,	quando	chegaram	ao	fim	do
programa	eles	nem	sentiram	mais	vontade	de	comer	nada	disso!

DIA	1	(ou	4,	para	quem	reintroduziu	bebidas	alcoólicas	no	Dia	1):	Reintroduza	as
leguminosas,	mantendo	inalterado	o	restante	da	dieta	adotada	no	programa	Whole30.
Experimente	adicionar	uma	colherada	generosa	de	manteiga	de	amendoim	no	café	da	manhã,
uma	tigela	de	missô	e	sashimi	com	molho	de	soja	no	almoço	e	um	pouco	de	feijão	no	jantar,
prestando	atenção	em	como	se	sente.	Nos	dois	dias	seguintes,	volte	ao	programa	Whole30	e	veja
como	seu	corpo	reage.	Avalie	e	decida	como,	com	que	frequência	e	em	que	quantidade	vai	querer
reincorporar	as	leguminosas	à	dieta	–	se	é	que	vai	desejar	fazê-lo.

DIA	4	(ou	7):	Reintroduza	cereais	sem	glúten	(milho,	arroz	branco	ou	integral,	aveia	sem
glúten,	quinoa,	etc.),	mantendo	inalterado	o	restante	da	dieta	adotada	no	programa	Whole30.
Coma	um	prato	de	mingau	de	aveia,	uma	porção	de	arroz	branco,	tortilha	de	milho	e	um
sanduíche	preparado	com	pão	sem	glúten,	prestando	atenção	em	como	se	sente.	Nos	dois	dias
seguintes,	volte	ao	programa	Whole30	e	veja	como	seu	corpo	reage.	Avalie	e	decida	como,	com
que	frequência	e	em	que	quantidade	vai	querer	reincorporar	os	cereais	sem	glúten	à	dieta	–	se	é
que	vai	desejar	fazê-lo.

DIA	7	(ou	10):	Reintroduza	laticínios,	mantendo	inalterado	o	restante	da	dieta	adotada	no
programa	Whole30.	Tome	um	iogurte	natural	pela	manhã,	acrescente	leite	ou	creme	ao	café	da
tarde,	adicione	queijo	à	salada	e	use	manteiga	ou	creme	de	leite	comuns	ao	preparar	a	batata
assada	do	jantar,	prestando	atenção	em	como	se	sente.	Nos	dois	dias	seguintes,	volte	ao
programa	Whole30	e	veja	como	seu	corpo	reage.	Avalie	e	decida	como,	com	que	frequência	e	em
que	quantidade	vai	querer	reincorporar	laticínios	à	dieta	–	se	é	que	vai	desejar	fazê-lo.

DIA	10	(ou	13):	Reintroduza	cereais	contendo	glúten	(qualquer	produto	feito	de	trigo,	centeio
ou	cevada),	mantendo	inalterado	o	restante	da	dieta	adotada	no	programa	Whole30.	Experimente
consumir	ao	longo	do	dia	um	prato	de	cereais	integrais,	duas	fatias	de	pão	integral,	biscoito
cream	cracker	e	uma	cerveja,	prestando	atenção	em	como	se	sente.	Nos	dois	dias	seguintes,	volte
ao	programa	Whole30	e	veja	como	seu	corpo	reage.	Avalie	e	decida	como,	com	que	frequência	e
em	que	quantidade	vai	querer	reincorporar	os	cereais	contendo	glúten	à	dieta	–	se	é	que	vai
desejar	fazê-lo.



Parabéns!	Tecnicamente,	a	fase	de	reintrodução	acabou	e	agora	você	pode	aplicar	no	mundo
real,	e	pelo	resto	da	vida,	tudo	que	aprendeu.	É	claro	que	só	você	vai	poder	decidir	o	que	vale	ou
não	a	pena	no	seu	caso	específico.	Se	o	vinho	lhe	deu	enxaqueca,	o	leite	o	deixou	com	gases	ou	o
pão	piorou	seu	eczema,	cabe	a	você	descobrir	se	é	válido	sentir	esses	efeitos	colaterais	para
consumir	esses	alimentos.	Talvez	você	goste	tanto	de	vinho	que	não	se	importe	com	a	enxaqueca.
Ótimo.	Agora	cabe	a	você	analisar	como,	com	que	frequência	e	em	que	quantidade	vai	querer
reincorporar	esses	alimentos	à	sua	vida	–	repetimos,	essa	decisão	cabe	inteiramente	a	você.

Mesmo	assim,	não	valeu	a	pena	saber?

UMA	ADVERTÊNCIA

Estamos	falando	da	Versão	Rápida	do	Plano	de	Reintrodução,	não	de	atalhos.	De	nada
adianta	acelerar	ainda	mais	esse	plano;	se	o	fizer,	os	efeitos	colaterais	prejudiciais
poderão	começar	a	se	acumular	e	fazer	você	se	sentir	ainda	pior,	dificultando	a
identificação	do	alimento	que	causou	um	sintoma	negativo	específico.	Volte	à
alimentação	do	programa	Whole30	durante	dois	dias,	no	mínimo,	entre	a	reintrodução
de	cada	grupo	alimentar.	Para	saber	mais,	consulte	a	página	138,	que	apresenta	as
perguntas	frequentes	sobre	a	reintrodução	de	alimentos.

Graças	ao	programa	Whole30,	você	agora	sabe	que	não	é	boa	ideia	tomar	uma	taça	de	vinho
durante	um	almoço	de	negócios,	um	copo	grande	de	leite	antes	de	um	primeiro	encontro	ou
comer	pão	durante	uma	sessão	de	fotos.	Sabe	exatamente	como	os	alimentos	permitidos	no
programa	Whole30	o	fazem	sentir-se	e	como	os	que	não	fazem	parte	dele	o	afetarão.	Eis	o
benefício	da	reintrodução	–	a	consciência	obtida	e	a	liberdade	que	agora	você	tem	de	criar	uma
dieta	balanceada	e	sustentável	que	o	manterá	em	um	caminho	mais	saudável	pelo	resto	da	vida.

Nada	mau	para	pouco	mais	de	um	mês	de	esforço.

A	Versão	Lenta	do	Plano	de	Reintrodução
A	Versão	Lenta	do	Plano	de	Reintrodução	não	segue	uma	linha	do	tempo	específica.	O	objetivo	é
que	você	continue	se	alimentando	basicamente	dentro	das	diretrizes	do	programa	Whole30	até
que	algo	especial	ou	delicioso	surja	na	sua	frente	e	você	conclua	que	vale	a	pena	permitir-se
comer	aquilo	e	avaliar	seus	efeitos.

O	benefício	é	que	você	vai	continuar	vivendo	seu	dia	a	dia	normalmente,	energizado	pelo
programa	Whole30,	que	funcionou	tão	bem	para	você.	Além	disso,	também	vai	manter	sua
qualidade	de	vida	atual,	ficando	livre	de	sintomas	(ou	com	sintomas	reduzidos)	enquanto	seguir	o
plano.	E	mais:	quando	estiver	reintroduzindo	apenas	os	alimentos	que	considerar	absolutamente



irresistíveis,	você	vai	saboreá-los	ainda	mais	e	ficará	menos	tentado	por	opções	que	não	sejam
tão	especiais	“somente	porque	estão	ali	na	sua	frente	e	você	pode”.	Por	fim,	como	está
reintroduzindo	apenas	uma	pequena	quantidade	de	alimentos	antes	proibidos	de	cada	vez	(uma
sobremesa	em	uma	ocasião	especial,	uma	taça	do	seu	vinho	favorito,	o	pão	feito	em	casa	pela	sua
mãe),	os	efeitos	colaterais	podem	não	ser	tão	intensos	ou	não	durar	tanto	quanto	no	dia	da
reintrodução	na	Versão	Rápida	do	plano.

UMA	CONSIDERAÇÃO	DE	CADA	VEZ

Existe	um	jeito	de	fazer	a	alimentação	diária	ser	mais	sustentável	sem	colocar	em	risco
seu	estímulo	e	seus	níveis	de	energia.	Para	dar	a	si	mesmo	um	pouco	mais	de	espaço
de	manobra	na	Versão	Lenta	do	Plano	de	Reintrodução,	relaxe	um	pouco	quanto	à
regra	de	“nada	de	açúcar	adicionado”	quando	chegar	ao	Dia	31.	Isso	não	significa
que	você	vai	sair	por	aí	comendo	cobertura	de	bolo	e	se	enchendo	de	energéticos,	mas,
se	quiser	colocar	ketchup	no	hambúrguer	ou	molho	vinagrete	na	salada	do	restaurante,
vá	em	frente.	Observe	que	na	verdade	não	estamos	modificando	muito	sua	dieta	aqui	–
você	já	come	carne,	condimentos	e	saladas	com	molho	no	programa	Whole30.	Estamos
apenas	ampliando	um	pouco	seu	leque	de	opções	de	uma	forma	que	não	o	fará	correr
imediatamente	para	a	loja	de	doces	mais	próxima.	É	evidente	que,	se	desconfiar	que
algum	alimento	é	um	“gatilho”	para	despertar	o	seu	Dragão	do	Açúcar,	você	deve	ficar
longe	dele.	Manteiga	de	nozes	ou	manteiga	de	coco	adoçadas,	chocolate	meio	amargo
ou	creme	no	café	podem	colocá-lo	de	volta	no	caminho	dos	desejos	alimentares	e	do
consumo	excessivo.

A	desvantagem	é	que,	em	vez	de	dedicar	três	dias	a	reintroduzir	e	avaliar	alimentos
específicos,	você	vai	testá-los	“às	cegas”,	sem	saber	como	eles	o	afetarão.	Isso	significa	que
poderá	passar	o	fim	de	semana	do	seu	aniversário	de	casamento	sentindo	cólicas	abdominais,
inchaço	e	irregularidade	intestinal	–	o	que	não	é	nada	romântico.

Além	disso,	quando	houver	um	conflito	do	“vale	a	pena”,	você	acabará	tendo	que	abrir	mão
de	uma	comida	ou	bebida	que	realmente	deseja	ou	perder	parte	da	consciência	que	obteve	com
um	plano	mais	rígido.	Por	exemplo,	digamos	que	você	vá	a	um	jantar	em	família	e	queira	muito
comer	a	broa	de	milho	que	sua	mãe	fez	e	a	torta	de	maçã	da	sua	avó.	Eis	um	dilema:	se	comer	as
duas,	você	não	vai	saber	se	os	possíveis	efeitos	negativos	vieram	do	milho,	do	glúten,	do	açúcar
ou	de	uma	combinação	dos	três.	Mas,	se	escolher	comer	uma	só	e	recusar	a	outra,	você	vai	ficar
triste	por	ter	deixado	de	comer	uma	das	duas.

Se	para	você	os	benefícios	da	Versão	Lenta	do	Plano	de	Reintrodução	superam	as	possíveis
desvantagens,	aqui	está	um	exemplo	que	ilustra	como	isso	funciona.	Entenda,	porém,	que	se	trata
apenas	de	um	exemplo	–	seu	plano	dependerá	de	você	deparar	com	alguma	coisa	que	valha	a



pena	comer.

DIA	31:	Cheguei	ao	fim	do	programa	Whole30!	Estou	comemorando	com	chocolate	com	90%	de
cacau,	mas	ainda	não	reintroduzi	mais	nenhum	alimento.	Estou	me	sentindo	ótimo!

DIA	35:	Minha	mãe	preparou	uma	torta	de	maçã	de	sobremesa,	mas	não	é	a	minha	favorita	e,
na	verdade,	eu	não	estava	com	tanta	vontade	de	comer,	por	isso	recusei.	Foi	fácil!

DIA	42:	Hoje	é	meu	aniversário	e	quero	muito	tomar	uma	taça	de	vinho	no	jantar,	mas	talvez
também	queira	comer	sobremesa.	Quando	chegar	ao	restaurante,	vou	decidir	se	quero	uma	coisa
ou	outra.

DIA	43:	O	vinho	me	deu	dor	de	cabeça,	mas	estava	delicioso.	Estou	de	volta	ao	programa
Whole30	(basicamente	Whole30	+	ketchup	e	uma	colherzinha	de	mel	no	chá).

DIA	47:	Em	casa	assistindo	a	um	filme	na	TV.	Vontade	louca	de	comer	pipoca	com	manteiga.
Vou	em	frente!	Ainda	tenho	manteiga	clarificada	em	casa;	vamos	ver	como	me	saio	com	o	milho.

DIA	48:	Nada	mau!	Nenhum	efeito	notável,	exceto	o	fato	de	que	comer	um	pouco	de	pipoca	me
fez	querer	comer	MUITA	pipoca.	Voltei	ao	programa	Whole30	por	mais	alguns	dias.

DIA	50:	Estamos	no	México	e	a	vontade	de	comer	churros	é	enorme!	Que	venha	o	glúten.	(Não	é
bem	assim,	mas	quero	muito	comer	churros.)

DIA	51:	Foi	mau,	mau,	mau.	Meu	corpo	não	gosta	de	churros.	Nem	um	pouco.	O	glúten	não	é
meu	amigo	e	vou	pensar	muito	antes	de	decidir	comê-lo	novamente.

Deu	para	entender?	Continue	no	programa	Whole30	até	que	surja	algo	irresistível	na	sua
frente.	Você	decide	se	vai	ou	não	reintroduzir	o	alimento.	Preste	atenção	nos	sintomas	e	volte	ao
programa	por	pelo	menos	dois	dias	(ou	mais,	se	quiser)	antes	de	fazer	uma	nova	reintrodução.

É	uma	maratona,	não	uma	corrida	de	velocidade
Uma	das	coisas	de	que	mais	gostamos	na	Versão	Lenta	do	Plano	de	Reintrodução	é	a	ênfase	em
um	ponto	muito	importante:	a	reintrodução	na	realidade	é	um	processo	para	a	vida	toda.	Agora
que	você	tem	um	parâmetro	de	comparação	para	sentir-se	o	melhor	possível	e	estar	em	sua
melhor	forma	(o	programa	Whole30),	sempre	que	ingerir	um	alimento	que	pode	ser	menos
saudável,	você	tanto	deve	saboreá-lo	intensamente	quanto	prestar	muita	atenção	nos	efeitos	dele
sobre	seu	corpo.



O	SOMATÓRIO	DE	TUDO

Mais	uma	advertência:	o	impacto	desses	alimentos	sobre	seu	corpo	pode	ser
cumulativo.	Talvez	você	não	note	problema	nenhum	depois	de	comer	pipoca,	mas	se
comer	essa	guloseima	três	dias	seguidos	seu	estômago	pode	começar	a	chiar	e	a	pele,
a	coçar.	Por	isso	é	importante	continuar	prestando	atenção	em	suas	reações	a	esses
alimentos	mesmo	depois	que	o	Plano	de	Reintrodução	tiver	chegado	ao	fim.	Talvez	você
descubra	que	terá	que	moderar	não	apenas	na	inclusão	de	alguns	alimentos	na	dieta,
mas	também	na	quantidade	consumida.

Quanto	mais	experiência	você	tiver	no	programa	Whole30,	melhor	poderá	identificar	as	sutis
nuances	dos	efeitos	da	comida	sobre	seu	organismo.	Lá	pela	segunda	ou	terceira	vez	que	fizer	o
programa	e	a	reintrodução,	você	verá	que	está	prestando	mais	atenção	em	coisas	que	antes	não
teria	notado	–	o	fato	de	que	comer	glúten	o	deixa	triste	ou	de	que	fica	de	mau	humor	durante	dois
dias	seguidos	quando	ingere	muito	açúcar.

Por	fim,	se	estiver	mesmo	atento,	você	vai	notar	também	que	sua	definição	de	“valer	a	pena”
muda	com	o	tempo.	É	preciso	avaliar	regularmente,	com	um	olhar	crítico,	o	que	vale	a	pena	para
você,	observando	como	se	sente	quando	ingere	determinados	alimentos.	A	ideia	da	comida	foi
melhor	do	que	a	comida	em	si?	Antes	você	adorava	esse	prato,	mas	hoje,	só	de	pensar	em	comê-
lo,	já	sente	o	estômago	revirar?	Hoje	você	ficaria	facilmente	sem	um	alimento	de	que	até	ontem
acreditava	que	jamais	conseguiria	abrir	mão?	Não	tenha	medo	de	mudar	de	opinião	–	é	você
quem	dá	as	cartas	e	sua	guloseima	favorita	hoje	pode	ser	aquela	que,	amanhã,	deixou	de	servir
para	você.

Prossiga	com	atenção
Uma	última	observação	importante,	algo	que	frustra	muitos	seguidores	do	programa	Whole30
durante	a	fase	de	reintrodução:	se,	em	dado	momento,	você	começar	a	sentir	que	está	perdendo	o
controle	sobre	suas	escolhas	alimentares	(como	se	o	que	você	reintroduziu	tivesse	acordado	seu
Dragão	do	Açúcar),	volte	ao	programa	durante	o	tempo	que	for	necessário	para	se	estabilizar.	Não
espere,	não	adie,	não	tente	se	convencer	a	desistir.	Caso	contrário,	você	se	verá	coberto	de	açúcar
refinado,	comendo	pizza	na	hora	do	almoço	e	perguntando-se	por	que	será	que	suas	roupas	estão
voltando	a	ficar	apertadas.

Você	sabe	exatamente	do	que	estamos	falando.
Isso	é	muito	comum	com	a	reintrodução	de	alimentos	doces	e	cereais	contendo	glúten	–

voltar	a	comer	bolinhos,	chocolate,	sobremesas	ou	pão	pode	deixar	algumas	pessoas	loucas	de
vontade	de	ingerir	carboidratos	refinados	e	açúcar;	por	isso,	fique	atento	ao	despertar	desses
desejos	alimentares	–	interrompa	o	processo	antes	que	ele	tome	conta	do	seu	cérebro	e	volte	a



adotar	o	programa	Whole30	com	seriedade.
O	conselho	lhe	parece	radical	demais?	Você	deve	estar	se	perguntando	se	vai	perder	o

controle	depois	de	apenas	mais	um	dia	de	alimentos	antes	proibidos.	Talvez.	E	nós,	por	aqui,
levamos	muito	a	sério	o	vício	de	açúcar	e	carboidratos,	por	isso,	ouça	o	que	estamos	dizendo	e
não	se	sinta	fracassado	se	tiver	que	voltar	ao	programa	Whole30	por	alguns	dias	até	as	coisas	se
acalmarem.	Na	verdade,	você	está	tendo	sucesso,	pois	não	tem	medo	de	fazer	o	que	é	melhor	para
você,	para	sua	saúde	a	longo	prazo	e	para	seu	relacionamento	com	a	comida.	Está	vencendo!

A	boa	notícia?	É	provável	que	sejam	necessários	apenas	alguns	dias	para	você	estar	de	volta
à	sua	zona	de	conforto,	sentindo-se	ótimo	e	no	controle	de	novo	–	e	saberá	ser	ainda	mais
cuidadoso	ao	reintroduzir	esses	“gatilhos”	na	alimentação.





PARTE	2

tudo	que	você
precisa	saber

“No	dia	4	de	maio	de	2014,	o	acaso	me	colocou	frente	a	frente	com	o
livro	 It	Starts	With	Food	 (Tudo	 começa	 com	a	 comida).	 Eu	 estava	 11
quilos	 acima	 do	 peso	 e,	 no	 dia	 seguinte,	 ia	 viajar	 pela	 primeira	 vez
para	 a	 Itália.	 Naquela	 noite,	 li	 o	 livro	 inteiro	 e	 decidi	 cancelar	 a
viagem.	 Perdi	 todo	 o	 dinheiro	 pago.	 Eu	 precisava	 tentar.	 Comecei	 o
programa	 no	 dia	 seguinte,	 5	 de	maio.	 Perdi	 14	 quilos	 (passei	 de	 111
quilos	 para	 97	 quilos),	 além	 de	 15	 centímetros	 de	 circunferência	 da
cintura.	 E	 o	melhor	 de	 tudo	 é	 que	 não	 sinto	mais	 vontade	 de	 comer
guloseimas	 doces.	 Tenho	 65	 anos	 e	 só	 me	 arrependo	 de	 não	 ter
descoberto	tudo	isso	60	anos	atrás.	Todo	dia	fico	impressionado	com
o	 fato	 de	 que,	 pela	 primeira	 vez	 na	 vida…	 NÃO	 ESTOU	 DE	 DIETA!
Muito,	muito	obrigado	mesmo.”

–	JEFF	M.,	THE	VILLAGES	(EUA)



A
você	tem	perguntas,	nós	temos	as	respostas

esta	altura,	você	já	se	tornou	um	especialista	nas	regras	do	programa	Whole30,	tem
um	grupo	de	amigos	e	familiares	que	vai	apoiá-lo	em	sua	jornada	(seja	pessoalmente
ou	on-line)	e	passou	pelos	cinco	passos	concebidos	para	colocar	em	ordem	sua	casa,
sua	cabeça	e	seu	plano	Whole30.	Mas	você	ainda	tem	perguntas.

Nós	sabemos.	Já	era	esperado.	Na	verdade,	adoramos	perguntas.	Até	mesmo	aquelas	que
você	considera	bobas.	Sabe	por	quê?

Porque	ter	dúvidas	significa	que	você	está	querendo	fazer	a	coisa	certa.
Nós	respondemos	a	todas	as	perguntas	feitas	pelos	participantes	do	programa	Whole30	nas

redes	sociais	ou	nos	fóruns.
Até	as	perguntas	que	já	respondemos	1.343	vezes.	Porque,	quando	você	levanta	uma	questão,

significa	que	o	programa	Whole30	é	importante	para	você.	Significa	que	está	pensando
criticamente	sobre	os	próximos	30	dias,	aprofundando	seus	conhecimentos	das	regras	e
abraçando	o	espírito	e	a	intenção	do	programa.	Suas	perguntas	refletem	seu	engajamento,	seu
entusiasmo	e,	mais	importante,	seu	compromisso.	E	nós	adoramos	isso.

Sendo	assim,	você	vai	encontrar	neste	capítulo	mais	de	cinco	anos	de	perguntas	e	respostas
relacionadas	ao	programa	Whole30:	questões	específicas,	como	“Posso	comer	homus	tahine?”	e
“Posso	comungar?”;	desafios	relacionados	ao	estilo	de	vida,	como	“O	que	fazer	quando	for	a	um
restaurante?”	e	“O	que	posso	comer	durante	uma	longa	viagem	de	avião?”;	e	as	preocupações
emocionais,	como	“Por	que	não	posso	me	pesar?”	e	“E	se	eu	comer	acidentalmente	algo	proibido
no	programa?”.

Respondemos	a	todas	essas	questões	e	a	muitas	outras,	às	vezes	no	formato	pergunta	e
resposta,	às	vezes	de	forma	narrativa.	Reunimos	em	um	só	lugar	todo	o	nosso	conhecimento,
experiência,	proficiência	e	bom	senso.

Não	é	à	toa	que	este	capítulo	é	intitulado	“Tudo	que	você	precisa	saber”,	e	essa	é	a	parte
light.

Mas	também	sabemos	ser	um	pouco	mais	duros.
Preferimos	ensinar	a	pescar	a	oferecer	logo	o	peixe.	Isso	significa	que,	em	vez	de	dar

algumas	respostas	de	mão	beijada,	preferimos	ajudá-lo	a	descobrir	onde	encontrá-las.	É	claro	que
as	páginas	a	seguir	servirão	como	um	ótimo	ponto	de	partida,	mas,	mesmo	assim,	talvez	você
tenha	perguntas	que	não	foram	abordadas	aqui.

Posso	comer	pólen	de	abelha?	(Pode.)
O	programa	Whole30	vai	fazer	meu	cabelo	crescer	de	novo?	(Provavelmente	não.)
Posso	pôr	leite	no	café	se	for	leite	materno	(o	meu)?	(Acredite,	essa	pergunta	realmente



surgiu,	e	a	resposta	é	pode,	mas	seu	marido,	não.)
Então,	se	você	tiver	uma	pergunta	que	não	está	no	livro,	pode	consultar	o	nosso	Fórum	on-

line	(forum.whole30.com).	Praticamente	garantimos	que	sua	pergunta	já	foi	feita	e	respondida
antes.	Se	não	tiver	sido,	fique	à	vontade	para	iniciar	um	novo	tópico	e	perguntar	–	os	experientes
veteranos	do	programa	Whole30	e	os	moderadores	do	Fórum	darão	seus	melhores	conselhos	logo
em	seguida.

Não	é	muito	chegado	a	fóruns?	Procure	no	Google!	Sua	busca	o	levará	aos	resultados	do
nosso	Fórum,	coisas	que	talvez	já	tenhamos	dito	em	redes	sociais	ou	posts	em	blogs	sobre	o
assunto	feitos	por	outros	seguidores	do	programa	Whole30.

Nem	assim	consegue	encontrar	o	que	está	buscando?	Basta	nos	perguntar	diretamente	nas
redes	sociais.	Escolha	uma:	Facebook,	Twitter	ou	Instagram.	Em	aproximadamente	24	horas,	você
vai	receber	uma	resposta	de	alguém	da	nossa	equipe,	embora	os	membros	da	nossa	comunidade
possam	responder	bem	antes	disso.

Portanto,	aí	está	–	muitas	respostas,	diversas	opções,	tudo	ao	seu	alcance.	Não	sabemos	o
que	mais	poderíamos	fazer,	a	não	ser	ir	até	a	sua	casa	e	preparar	suas	refeições.	O	que	alguém,
de	fato,	nos	pediu	para	fazer	pelo	Twitter…

Denise,	quem	dera	pudéssemos	fazer	isso.	Sério.
Os	mais	animados	podem	começar	a	ler	esta	seção	inteira	agora.	Isso	ajudará	você	a	se

preparar	melhor	antes	de	iniciar	o	programa.	Quem	já	está	se	sentindo	um	pouco	sobrecarregado
pode	deixar	para	depois.	Basta	saber	que	essas	respostas,	dicas	e	truques	estarão	aqui	quando
você	precisar.	Então,	vá	em	frente,	inicie	o	programa	e	volte	a	este	capítulo	quando	surgir	uma
dúvida	ou	necessidade	específica.	Ou	então	passe	os	olhos	por	este	capítulo	agora	e	volte	para
uma	leitura	mais	detalhada	quando	precisar	de	alguma	informação	ou	de	motivação	extra
durante	o	programa	Whole30.

Pronto	para	começar?
Claro	que	sim!

GRUPOS	NO	FACEBOOK

Existem	diversos	grupos	no	Facebook	relacionados	ao	programa	Whole30	e	adoramos
ver	membros	de	nossa	comunidade	apoiando	uns	aos	outros	em	sua	jornada.	Mas
cuidado,	principalmente	se	você	for	novo	no	programa.	Esses	grupos	não	são
administrados	nem	monitorados	pela	equipe	do	Whole30,	o	que	significa	que	as
informações	que	você	está	obtendo	podem	não	ser	precisas.	Não	deixe	de	ingressar
nessas	comunidades	(ou	de	criar	uma)	pela	amizade,	o	apoio	e	a	troca	de	boas
receitas.	Mas,	se	tiver	alguma	dúvida	sobre	as	regras,	os	alimentos	permitidos	ou	a
ciência	por	trás	do	programa,	lembre-se	de	visitar	a	página	oficial	do	programa
Whole30	no	Facebook	ou	o	nosso	Fórum	on-line	para	que	a	resposta	venha
diretamente	de	nós.

http://forum.whole30.com




perguntas	mais	frequentes

“Acabei	 de	 terminar	 meu	 primeiro	Whole30	 e	 gostaria	 de	 agradecer	 a	 vocês.
Sempre	estive	 em	boa	 forma	e	me	alimentei	bem,	mas,	aos	50	anos,	meu	corpo
precisava	 de	 uma	 levantada.	 Além	 disso,	 meu	 colesterol	 estava	 alto	 (252),
motivo	 de	 preocupação	 para	 o	 meu	 médico.	 Iniciei	 o	 programa	 Whole30.
Emagreci	quase	2	quilos,	basicamente	na	região	da	cintura;	hoje	minha	cintura
mede	 78	 centímetros.	 Fiz	 também	 exames	 de	 sangue	 e	 os	 resultados	 foram
excelentes.	Meu	colesterol	baixou,	está	em	207,	os	triglicerídeos	estão	normais,	o
colesterol	LDL	está	normal	e	o	HDL	agora	está	dentro	da	faixa	de	normalidade.	E
estou	adorando	cozinhar	para	mim	e	para	a	minha	família.”

–	BILL	B.,	ELMHURST	(EUA)

Será	que	um	pedacinho	de	pizza	e	uma	taça	de	vinho	realmente	vão
fazer	diferença?
VÃO,	SIM.	Não	somos	nós	que	estamos	sendo	durões,	isso	é	comprovado	cientificamente.	O
objetivo	das	dietas	de	eliminação	é	remover	da	sua	vida,	durante	30	dias	seguidos,	100%	dos
alimentos	potencialmente	problemáticos.	A	não	ser	que	haja	essa	eliminação	total,	seu	corpo	não
saberá	como,	de	fato,	é	a	vida	sem	esses	gatilhos.	Você	pode	achar	que	uma	mordidinha	aqui	ou
um	golinho	ali	não	farão	diferença,	mas,	se	for	sensível	a	esses	alimentos	(principalmente	grãos,
laticínios,	soja,	amendoim	e	bebidas	alcoólicas),	basta	uma	pequena	quantidade	para	estragar
toda	a	limpeza	que	o	programa	Whole30	faz	no	seu	corpo,	podendo	causar	problemas	no
intestino,	ativar	em	excesso	seu	sistema	imunológico	e	disparar	os	sintomas	do	seu	problema.

“Mas,	se	eu	fosse	sensível,	eu	saberia”,	você	pode	pensar.	Só	que	não.	Não	saberia.	Ninguém
sabe	que	é	sensível	até	que	aconteça	alguma	coisa	que	o	faz	perceber	que	é	sensível.
Conhecemos	pessoas	com	doença	celíaca	que	passaram	décadas	comendo	pão	antes	de	notar
que	havia	algo	errado.	O	objetivo	do	programa	Whole30	é	identificar	sensibilidades.	Então,	se
você	não	seguir	o	programa	à	risca	(ou	seja,	comprometimento	total	durante	pelo	menos	30	dias),
não	terá	como	saber.



Comi	um	alimento	proibido	no	programa.	Tenho	que	começar	tudo
de	novo?
A	RESPOSTA	É	SIM,	basicamente	por	causa	dos	fatos	científicos.	Você	introduz	alguma	coisa
inflamatória	no	seu	ambiente	que	acabou	de	passar	por	uma	“limpeza”,	então	precisa	começar
tudo	de	novo.	Além	disso,	a	regra	é	essa.	O	programa	Whole30	deixa	tudo	muito	claro:	nada	de
escorregadas,	nada	de	truques,	nada	de	ocasiões	especiais.	O	programa	requer	30	dias	seguidos
de	obediência	total,	caso	contrário	você	terá	que	voltar	ao	Dia	1.	Mas	não	comece	tudo	de	novo
porque	nós	queremos	–	recomece	porque	você	prometeu	a	si	mesmo	que	seguiria	o	programa	à
risca.	Você	decidiu	apertar	o	botão	de	“reiniciar”	em	sua	saúde,	seus	hábitos	e	sua	relação	com	a
comida	e	mudar	sua	vida	por	meio	do	programa	Whole30.	Por	isso,	cumpra	até	o	fim	o	que	você
se	comprometeu	a	fazer,	porque	você	merece.

Comi	sem	querer	um	alimento	proibido	no	programa.	Tenho	que
começar	tudo	de	novo?
DIGAMOS	QUE	VOCÊ	TENHA	ido	jantar	na	casa	da	sua	mãe	no	Dia	22,	tendo	avisado	três
vezes	que	não	podia	comer	cereais	nem	leguminosas.	Lá	pela	metade	da	refeição	sua	mãe	diz:	“O
ingrediente	secreto	desse	bolo	de	carne	é…	molho	de	soja!”	(E	agora?	O	molho	de	soja	geralmente
contém	dois	alimentos	proibidos:	soja	e	trigo.)	Nesse	caso,	você	fez	tudo	que	poderia	fazer.	Fez	as
perguntas	certas,	recebeu	as	respostas	certas	e	procedeu	exatamente	como	prescreve	o	programa
Whole30,	pelo	menos	até	onde	sabia.

Mesmo	assim,	a	orientação	é	começar	de	novo.	Regra	é	regra,	e	você	só	vai	obter	o	benefício
total	se	cumprir	o	protocolo	durante	30	dias	seguidos.	No	entanto,	se	o	estresse	de	começar	do
zero	ou	se	a	intensidade	do	ressentimento	em	relação	a	sua	mãe	piorar	ainda	mais	a	situação,
entenderemos	se	você	considerar	o	ocorrido	como	uma	experiência	de	aprendizado	e
simplesmente	terminar	o	programa.	Afinal,	somos	todos	adultos	e	cabe	a	você	decidir	se	deve	ou
não	começar	de	novo.

O	programa	Whole30	é	de	baixa	caloria	ou	de	baixo	carboidrato?
O	PROGRAMA	WHOLE30	NÃO	FOI	DESENVOLVIDO	para	ser	uma	dieta	de	baixa
caloria.	Não	contamos	calorias,	não	restringimos	o	consumo	de	carboidratos	nem	oferecemos
qualquer	tipo	de	orientação	quanto	à	quantidade	de	carboidratos	que	você	deve	ingerir.	(Não	se
trata	também	de	uma	dieta	sem	carboidratos;	em	geral,	as	pessoas	associam	o	carboidrato	a	pães,
cereais	e	massas,	mas	hortaliças	e	frutas	também	contêm	carboidratos!)	Por	causa	dos	alimentos
repletos	de	nutrientes	que	você	vai	ingerir,	sua	dieta	incluirá	menos	carboidratos	do	que	você
estava	acostumado	a	comer,	e	isso	provavelmente	é	bom.	A	não	ser	que	você	seja	uma	pessoa
bastante	ativa,	pratique	exercícios	de	alta	intensidade	algumas	vezes	na	semana	ou	treinamento



para	esportes	de	resistência,	não	vai	precisar	de	grande	quantidade	de	carboidratos	para	obter
energia.	No	entanto,	se	estiver	em	uma	dessas	categorias,	terá	que	ingerir	intencionalmente
hortaliças	e	frutas	ricas	em	carboidratos	todos	os	dias,	para	garantir	a	energia	suficiente	para	seu
nível	de	atividade.	Você	deve	comer	todo	dia	batata,	abóbora,	banana	e	outras	frutas,	para	que
seus	depósitos	de	energia	sejam	suficientes	para	seu	nível	de	atividade	física.

O	programa	Whole30	é	semelhante	à	Dieta	do	Dr.	Atkins?
NA	VERDADE,	NÃO.	A	Dieta	do	Dr.	Atkins	é	pobre	em	carboidratos,	rica	em	gorduras	e	seu
objetivo	principal	é	o	emagrecimento.	Monitorar	a	ingestão	de	calorias	e	carboidratos	constitui
parte	obrigatória	do	cumprimento	das	faixas	estipuladas	de	carboidratos	por	grama	de	cada	fase.
Os	participantes	são	estimulados	a	ingerir	comida	de	verdade,	mas	a	Dieta	também	lhes	oferece
uma	linha	de	refeições,	shakes	e	barras	para	servir	de	suplemento.	O	consumo	de	queijo,	leite,
adoçantes	artificiais	e	refrigerantes	diet	também	é	permitido	na	Dieta.

Para	efeito	de	comparação,	o	programa	Whole30	não	é	pobre	em	carboidratos	nem	rico	em
qualquer	outra	coisa	–	nosso	Plano	de	refeições	(página	200)	na	verdade	é	bastante	moderado	em
termos	de	quantidades	recomendadas	de	proteínas,	carboidratos	e	gordura.	O	mais	importante	é
o	objetivo	do	programa	Whole30:	renovar	sua	saúde,	seus	hábitos	e	sua	relação	com	a	comida.
Não	é	um	programa	de	emagrecimento,	embora	os	participantes	emagreçam	como	consequência
da	melhora	na	saúde.	Por	fim,	o	programa	Whole30	não	exige	que	você	se	pese	nem	se	meça	(na
verdade,	essa	prática	é	desestimulada),	mas	que	seu	foco	seja	direcionado	à	qualidade	da
comida,	objetivando	especificamente	os	desejos	e	vícios	alimentares.

O	programa	Whole30	é	semelhante	à	Dieta	Paleo?
DE	MODO	GERAL,	SIM.	Originalmente,	o	programa	Whole30	baseava-se	na	estrutura
conceitual	da	Dieta	Paleo	e,	em	geral,	ele	omite	alimentos	que	não	fazem	parte	da	Dieta	Paleo
típica,	como	cereais	e	leguminosas.	No	entanto,	nosso	foco	não	é	a	evolução	nem	a	história	(o	que
nossos	ancestrais	do	Período	Paleolítico	podem	ou	não	ter	comido).	Nosso	programa	preocupa-se
basicamente	com	os	impactos	da	alimentação	moderna	sobre	a	saúde	e	os	hábitos.	Excluímos
alguns	alimentos	que	tecnicamente	alguns	considerariam	Paleo	(como	mel	ou	produtos	de
confeitaria	preparados	com	farinha	de	amêndoas)	e	permitimos	o	consumo	de	alimentos	que
normalmente	não	fazem	parte	da	Dieta	Paleo	(como	batata	e	vagem).	Entretanto,	há	muito	em
comum	entre	os	dois;	muitas	pessoas	chegam	ao	programa	Whole30	tendo	antes	passado	pela
Dieta	Paleo	ou	descobrem	que	um	modelo	Paleo	funciona	bem	para	elas	depois	que	concluem	o
programa	Whole30.

Por	que	30	dias?
PESQUISAS	SOBRE	COMPORTAMENTO	mostram	que	o	número	médio	de	dias	necessários



para	fazer	um	hábito	“pegar”	é	66	–	entretanto,	quanto	mais	difícil	e	mais	complicada	a	mudança,
mais	tempo	será	necessário	para	realmente	solidificar	o	novo	comportamento.	Levando	em
consideração	as	pesquisas	sobre	comportamento,	tínhamos	algumas	escolhas	a	fazer	ao	elaborar
o	programa.	Poderíamos	ter	feito	o	programa	durar	66	dias,	mas	a	ideia	de	mudar	a	alimentação
durante	mais	de	dois	meses	teria	assustado	muita	gente.	Poderíamos	ter	desenvolvido	um
programa	mais	curto	(por	exemplo,	Whole14),	mas	sabíamos	que	esse	tempo	menor
provavelmente	não	proporcionaria	os	benefícios	impressionantes	do	programa.	Sendo	assim,
resolvemos	ficar	no	meio	do	caminho.	Trinta	dias	é	um	período	suficientemente	longo	para	criar
novos	hábitos	e	proporcionar	resultados	impressionantes,	mas	não	longo	demais	para	assustar	as
pessoas.

Posso	seguir	o	programa	por	menos	de	30	dias?
EM	CIRCUNSTÂNCIAS	ESPECIAIS,	SIM.	Acreditamos	que	inserir	um	“Whole7”	ou	um
“Whole10”	em	sua	vida	em	momentos-chave	é	uma	excelente	maneira	de	dar	uma	renovada
efetiva	e	ajudá-lo	a	voltar	aos	trilhos.	Uma	advertência:	para	beneficiar-se,	é	preciso	já	ter	seguido
o	programa	Whole30	durante	30	dias	seguidos	e	estar	praticando	seus	novos	hábitos	saudáveis
com	frequência	em	sua	vida	cotidiana.	Quanto	mais	você	fizer	o	programa	Whole30	e	mais	se
aproximar	desses	padrões	no	dia	a	dia,	mais	rápido	conseguirá	superar	qualquer	consequência
negativa	e	obter	os	melhores	resultados	possíveis,	como	ter	mais	energia,	por	exemplo.
Experimente	seguir	o	programa	por	apenas	7	dias	(Whole7),	ou	depois	de	seis	meses	ingerindo
carboidratos,	e	você	acabará	sentindo	todos	os	efeitos	colaterais	desagradáveis,	sem	nenhum
benefício!

Para	os	seguidores	mais	experientes	do	programa	Whole30,	recomendamos	seguir	o
programa	por	7	ou	10	dias	(Whole7	ou	Whole10)	na	semana	antes	de	entrar	de	férias,	pouco	antes
de	um	feriado	prolongado	ou	durante	um	período	de	estresse,	quando	uma	alimentação	saudável
o	ajudará	a	lidar	melhor	com	os	desafios.	As	regras	são	exatamente	as	mesmas,	e	não	se	limite	a
7	ou	10	dias	–	continue	seguindo	o	programa	até	estar	de	volta	em	terreno	seguro	e	no	controle	de
seus	hábitos	alimentares.

Devo	pensar	em	estender	o	programa	Whole30	para	45	ou	60	dias?
FALAMOS	SOBRE	ISSO	NA	SEÇÃO	SOBRE	REINTRODUÇÃO	(página	53),	mas,	se	você
tiver	um	problema	de	saúde	crônico,	uma	doença	autoimune	ou	um	longo	histórico	de	hábitos
alimentares	pouco	saudáveis	ou	de	vícios	alimentares,	talvez	seja	interessante	preparar-se	para
seguir	o	programa	por	mais	de	30	dias.	Embora	o	programa	básico	seja	longo	o	suficiente	para
mantê-lo	na	direção	certa	e	proporcionar	alguns	dos	resultados	que	você	espera	alcançar,	não
conseguiria	reverter	por	completo,	em	apenas	um	mês,	anos	(ou	décadas!)	de	sintomas	ou	hábitos
relacionados	à	saúde.	As	doenças	autoimunes	são	especialmente	teimosas	e	em	geral	exigem



seis	ou	mais	meses	de	intervenção	alimentar	e	de	estilo	de	vida	para	proporcionar	cura
significativa	e	resolução	dos	sintomas.	Se	você	se	sente	capaz	de	comprometer-se	com	o
programa	por	45,	60	ou	90	dias	seguidos	logo	de	saída,	vá	em	frente.	Você	também	pode	adotar
uma	abordagem	de	esperar	para	ver	e	decidir	se	vai	prolongar	ou	não	o	prazo	quando	chegar	o
Dia	31.

Pode-se	seguir	o	programa	Whole30	pelo	resto	da	vida?
SE	VOCÊ	REALMENTE	QUISER,	PODE	seguir	o	programa	Whole30	pelo	resto	da	vida.	Ao
contrário	de	outras	“dietas”,	não	há	período	de	indução	temporária	no	programa	Whole30,	não	há
restrição	de	calorias	e	a	oferta	de	vitaminas,	minerais,	fitonutrientes	e	fibras,	essenciais	para	a
excelente	saúde	a	longo	prazo,	é	abundante,	o	que	significa	que,	se	você	seguir	o	programa	para
sempre,	na	verdade	terá	uma	saúde	ideal.	Entretanto,	em	nossa	opinião,	não	se	trata	de	um
programa	que	deva	ser	seguido	durante	os	365	dias	do	ano.	Seguir	as	regras	do	programa
Whole30	todo	santo	dia	poderia	tornar-se	uma	prática	bastante	estressante.	Além	disso,	seguir	o
programa	pelo	resto	da	vida	eliminaria	por	completo	a	oportunidade	de	você	desfrutar	de
alimentos	realmente	especiais,	extraordinários,	que	não	são	permitidos	durante	a	vigência	do
programa.	(Você	não	é	obrigado	a	comer	massa	fresca	na	Itália	nem	brindar	com	champanhe	no
casamento	do	seu	melhor	amigo,	mas	gostaríamos	que	você	se	sentisse	à	vontade	para	fazê-lo,	se
desejasse.)	Lembre-se:	em	algum	momento	você	precisa	levar	o	que	aprendeu	no	programa	para
o	mundo	real	e	tomar	as	próprias	decisões	sobre	o	que	acredita	“valer	a	pena”	ou	não.	Se	nunca
praticar	–	se	sempre	usar	as	regras	do	programa	Whole30	para	tomar	as	decisões	por	você	–,
nunca	realmente	alcançará	a	liberdade	em	relação	à	comida.

Devo	seguir	o	programa	Whole30	em	ocasiões	festivas	(Natal,
Páscoa,	Ano-novo,	etc.)?
NÃO	RECOMENDAMOS.	Primeiro,	o	programa	Whole30	lida	basicamente	com	a
consciência.	A	única	maneira	de	saber	como	determinados	alimentos	realmente	estão	afetando
sua	saúde	é	prestar	muita	atenção	durante	o	período	de	eliminação	de	30	dias	e	o	período	de
reintrodução	subsequente.	Ocorre	que,	durante	as	datas	festivas,	ninguém	tem	tempo	para
prestar	atenção	em	nada	–	você	simplesmente	não	conseguirá	dar	ao	programa	a	energia	e	o	foco
que	ele	merece.	Tentar	iniciar	um	programa	tão	rigoroso	quanto	o	Whole30	seria	uma	armadilha
em	um	período	tão	estressante.	Por	fim,	essas	ocasiões	são	feitas	para	comemorar	tradições
familiares	e	homenagear	sua	cultura,	e	essas	comemorações	sempre	incluem	comidas	especiais,
preparadas	em	casa.	Esse	tipo	de	comida	deve	ser	valorizado,	saboreado	e	compartilhado	na
companhia	das	pessoas	amadas,	e	você	não	deveria	deixar	de	desfrutar	de	experiências	que
ocorrem	somente	uma	vez	por	ano	porque	está	seguindo	o	programa	Whole30.

Isso	não	quer	dizer	que	você	deva	mergulhar	de	cabeça	em	todos	os	pratos	doces	que



encontrar	pela	frente	–	fique	à	vontade	para	seguir	o	programa	antes	dessas	datas	festivas	para	se
preparar	para	a	ocasião	e	intercale	dias	de	alimentação	ao	estilo	Whole30	entre	as	festas,
reuniões	e	eventos.

Onde	está	a	ciência	por	trás	das	recomendações	de	vocês?
A	FUNDAMENTAÇÃO	CIENTÍFICA	DE	NOSSAS	RECOMENDAÇÕES	nutricionais	gerais
e	do	programa	Whole30	é	apresentada	detalhadamente	no	livro	It	Starts	With	Food.	O	livro	inclui
também	mais	de	400	estudos	revisados	que	sustentam	nossas	recomendações.



POSSO	CONSUMIR?

comidas

“Nunca	fui	muito	de	cozinhar.	Sentia	uma	vontade	louca	de	comer	doces	e,	para
mim,	alimentação	saudável	resumia-se	a	frango	com	salada	–	que	coisa	chata!	O
programa	Whole30	de	 fato	me	 inspirou	a	 seguir	 em	uma	direção	 inteiramente
nova.	É	muito	divertido	usar	suas	orientações	e	receitas	e	experimentar	para	ver
de	 quais	 sabores	 gostamos;	 o	 programa	Whole30	nos	 estimula	a	 experimentar
outros	 alimentos	 além	 de	 alface,	 vagem	 e	 brócolis.	 Meu	 objetivo	 este	 ano	 foi
aprender	a	cozinhar	de	verdade	e,	graças	a	vocês,	estou	no	caminho	certo.”

–	AMANDA	M.,	TÓQUIO	(JAPÃO)

ÁCIDO	CÍTRICO:	sim
O	ácido	cítrico	é	um	agente	conservante	e	aromatizante	muito	usado	em	enlatados,	como	tomate
e	azeitona.	O	acréscimo	de	ácido	cítrico	à	comida	não	afeta	os	resultados	do	programa	Whole30.

ADITIVOS:	leia	o	rótulo
Os	alimentos	processados,	em	sua	maioria,	contêm	aditivos	para	manter	a	cor,	aumentar	o	tempo
de	prateleira,	estabilizar	ou	emulsificar.	Nem	sempre	é	fácil	determinar	quais	deles	são	saudáveis
e	quais	são	prejudiciais	à	saúde,	mas	simplificamos	isso	para	você	excluindo	apenas	glutamato
monossódico,	sulfitos	e	carragena	durante	o	programa	Whole30.	(Para	saber	por	que	isolamos
cada	um	deles,	consulte	suas	respectivas	entradas	neste	capítulo.)	Todos	os	outros	aditivos,
incluindo	ácido	cítrico,	gliconato	ferroso	e	goma	guar,	são	aceitáveis	–	embora	nosso	conselho	seja
que	você	tente	encontrar	produtos	que	não	contenham	aditivo	algum.

	DICA:	Se	não	souber	ao	certo	o	que	é	um	aditivo	ou	qual	é	a	sua	função,	procure	no	Google!
Descobrir	que	o	termo	“ácido	ascórbico”,	encontrado	em	alguns	alimentos,	na	verdade	é	apenas
um	nome	sofisticado	para	vitamina	C	pode	tranquilizá-lo.

ALFARROBA:	sim
Embora	a	alfarroba	seja	uma	leguminosa,	a	alfarroba	em	pó	geralmente	é	feita	do	fruto	em	si,	não
das	sementes.	Como	todas	as	partes	potencialmente	problemáticas	encontram-se	nas	sementes,	a



alfarroba	em	pó	pode	ser	consumida	durante	o	programa	Whole30,	mas	nada	de	usá-la	no
preparo	de	sobremesas	como	substituto	do	chocolate.

BACON:	leia	o	rótulo
É	muito,	muito	difícil	encontrar	bacon	sem	açúcar	adicionado,	mas,	se	você	conseguir,	vá	em
frente.	(Lembre-se:	se	houver	alguma	forma	de	açúcar	na	lista	de	ingredientes,	o	produto	está
proibido	por	toda	a	duração	do	programa,	mesmo	que	o	rótulo	informe	“Açúcar	=	0	grama”.)	A
melhor	opção	é	procurar	na	loja	de	produtos	naturais	que	costuma	frequentar,	na	feira,	no
mercado	do	produtor	ou	no	açougue.

	DICA:	Para	encontrar	o	bacon	mais	saudável,	procure	o	orgânico	–	de	animais	criados	soltos,
livres	e	sem	remédios.

BARRINHA	DE	FRUTAS/NOZES:	leia	os	rótulos	e	consuma	com	cautela
Muitas	marcas	e	variedades	de	barras	de	frutas	e	nozes	são	aceitáveis	durante	o	programa
Whole30,	mas	não	deixe	de	ler	os	rótulos.	Verifique	se	a	barrinha	não	contém	qualquer	forma	de
açúcar	adicionado	ou	outro	ingrediente	proibido,	como	amendoim	ou	cereais	sem	glúten.

	DICA:	Recomendamos	veementemente	o	uso	dessas	barrinhas	como	lanches	de	emergência,
em	viagens	ou	como	combustível	durante	a	prática	de	esportes	de	resistência.	Elas	são	o	mais
próximo	possível	dos	doces	no	programa	Whole30,	por	isso,	não	as	utilize	para	satisfazer	seu
desejo	por	doces.	O	cérebro	não	sabe	distinguir	uma	barra	de	chocolate	de	uma	barrinha	de
frutas/nozes.

BATATA	FRITA	DE	SAQUINHO	(CHIPS):	não
Embora	reconheçamos	que	a	batata-inglesa	é	um	alimento	de	verdade,	sabemos	também	que
comê-la	sob	a	forma	de	batata	frita	ou	chips	a	transforma	de	alimento	natural	em	um	“produto”
comercial	adulterado.	É	relativamente	fácil	encontrar	chips	de	batata-doce,	beterraba	ou	outros
legumes	que	cumpram	os	padrões	de	ingredientes	do	programa	Whole30.	Entretanto,	não	é	fácil
consumir	esses	petiscos	de	maneira	fiel	ao	espírito	do	programa	Whole30.	É	difícil	encontrar	um
lugar	adequado	para	incluí-los	nos	nossos	exemplos	de	refeições	(meio	saquinho	de	chips	de
batata-doce	não	é	uma	maneira	adequada	de	encher	o	prato	de	hortaliças)	e	ainda	mais	difícil
parar	de	comê-los	quando	a	porção	designada	chega	ao	fim.	Para	muitos	de	nós,	é	impossível
parar	de	comer	salgadinhos,	e	caímos	naquela	área	profunda,	escura,	de	alimentos	menos
saudáveis	com	ingredientes	que,	tecnicamente,	seriam	permitidos	no	programa.	Por	essa	razão,
não	permitimos	fritar	amiláceos	e	transformá-los	em	chips	durante	os	30	dias	do	programa
Whole30.	(No	entanto,	se	quiser	levar	a	couve	ao	forno	até	ficar	crocante	ou	usar	fatias	bem



fininhas	de	jicama	sobre	o	guacamole,	vá	em	frente.)

BATATA	FRITA:	não
O	argumento	é	praticamente	o	mesmo	da	batata	frita	de	saquinho	(chips)	–	por	definição,
qualquer	fritura	de	imersão,	preparada	com	óleo	vegetal,	não	é	assim	tão	saudável,	e	a	batata	frita
é	um	daqueles	alimentos	difíceis	de	se	parar	de	comer,	como	já	dissemos.	Para	muitos	de	nós,
todas	as	variedades	de	batata	frita	podem	ser	incluídas	naquela	área	profunda	e	escura	de
alimentos	menos	saudáveis	com	ingredientes	que,	tecnicamente,	seriam	aceitos	no	programa.
Por	essa	razão,	não	permitimos	batata	frita	em	imersão,	seja	feita	em	casa	ou	em	restaurante,
durante	os	30	dias	do	programa	Whole30.	(No	entanto,	batatas	de	qualquer	espécie,	desde	que
cozidas,	assadas,	no	vapor,	na	frigideira,	grelhadas,	no	micro-ondas	ou	no	forno,	podem	ser
consumidas.)

BROTO	DE	FEIJÃO:	sim
A	parte	vegetal	do	feijão	(o	broto)	pode	ser	consumida	sem	problemas.	Os	compostos
problemáticos	são	encontrados	no	feijão	(a	semente)	em	si.

CACAU	(100%):	sim
O	cacau	(100%)	é	excelente	quando	usado	como	condimento.	Fique	à	vontade	para	acrescentá-lo
ao	seu	café	ou	chá,	ou,	isoladamente,	como	substituto	do	café.	No	entanto,	pelas	regras	do
programa,	não	permitimos	a	mistura	de	cacau	e	tâmaras	ou	outras	frutas	para	o	preparo	de	doces
parecidos	com	chocolate	ou	bebidas	como	“chocolate	quente”	adoçado.

CARNE,	OVOS	E	GORDURAS	DE	ANIMAIS	CRIADOS	DE	MANEIRA

CONVENCIONAL:	sim
Queremos	que	sua	alimentação	tenha	a	melhor	qualidade	possível,	principalmente	os	produtos
de	origem	animal.	No	livro	It	Starts	With	Food	afirmamos	que	as	melhores	carnes,	frutos	do	mar,
ovos	e	gorduras	animais	vêm	de	animais	criados	em	seu	meio	natural	(o	ideal	é	que	fossem
orgânicos)	e	alimentados	com	sua	dieta	natural.	Isso	significa	procurar	nos	rótulos	indicações	de
que	foram	alimentados	no	pasto,	são	silvestres	ou	orgânicos.	Entretanto,	trata-se	de	uma
recomendação,	não	uma	exigência	do	programa	Whole30.	Produtos	criados	convencionalmente
(em	confinamento)	também	são	aceitáveis	no	programa.



CARRAGENA:	não
A	carragena	é	um	extrato	de	alga	marinha	concentrado	e	processado	usado	como	espessante	em
alimentos	processados,	sendo	encontrada	em	tudo,	de	frios	a	iogurtes,	passando	pelo	chocolate.	A
carragena	é	inflamatória	se	penetrar	o	organismo	pelo	revestimento	intestinal,	o	que	pode
acontecer	se	você	tiver	permeabilidade	intestinal	aumentada.	(Na	verdade,	a	carragena	é	usada
em	estudos	laboratoriais	para	criar	inflamação	em	animais.)	Além	disso,	a	carragena	de	baixa
qualidade	pode	ser	degradada	em	componentes	que	conseguem	ultrapassar	até	mesmo	uma
barreira	intestinal	saudável.	Por	essas	razões,	a	excluímos	especificamente	do	programa
Whole30.

	DICA:	Pode	ser	difícil	encontrar	frios	(peito	de	peru,	rosbife)	sem	açúcar	adicionado	ou
carragena,	mas	existem	marcas	adequadas	em	lojas	de	produtos	especializados	e	em
supermercados.	Seja	paciente,	leia	todos	os	rótulos	e	pergunte	antes	de	comprar.

CEREAIS	MATINAIS	PALEO:	não
Os	cereais	matinais	Paleo	em	geral	são	feitos	com	uma	base	de	nozes	e	sementes	e,	quase
sempre,	adoçados,	de	modo	a	imitar	seu	cereal	preferido	quando	você	era	criança.	Embora	nozes
e	sementes	possam	ser	consumidas	no	programa	Whole30,	recomendamos	que	sua	quantidade
seja	limitada,	porque	o	tipo	de	gordura	que	elas	contêm	não	é	dos	mais	saudáveis.	Além	disso,
comer	um	prato	grande	de	“cereal”	não	deixa	muito	espaço	para	outros	alimentos	ricos	em
nutrientes	(como	ovos,	salmão,	espinafre	e	frutas	vermelhas)	no	café	da	manhã.	Finalmente,
continuar	consumindo	cereal	matinal	não	é	exatamente	a	mudança	de	hábito	que	gostaríamos	de
estimular	no	programa.	Convenhamos,	você	pode	fazer	melhor.

CHIA:	sim
Essas	“sementes”	não	são	da	mesma	família	de	sementes	que	eliminamos	junto	com	os	cereais	e
leguminosas,	o	que	torna	seu	consumo	permitido	durante	o	programa	Whole30.

	DICA:	É	muito	pouco	provável	que	as	sementes	de	chia	lhe	causem	algum	problema,	mas
também	não	são	o	superalimento	rico	em	ômega-3	que	deveriam	ser.	A	chia	deve	ser	tratada
como	todos	os	outros	tipos	de	nozes	ou	sementes	e	consumida	em	quantidades	limitadas.

CHICLETE:	não
Todo	chiclete	contém	alguma	forma	de	adoçante	adicionado	(inclusive	xilitol),	o	que	não	é
permitido	no	programa	Whole30.

	DICA:	Mastigar	durante	horas	a	fio	envia	ao	corpo	a	mensagem	de	que	você	está	comendo.



Se	você	passar	muito	tempo	mastigando,	mas,	na	verdade,	não	comer,	seu	corpo	vai	reagir	de
forma	confusa,	secretando	ácido	gástrico	e	saliva	na	ausência	de	comida.	Uma	alternativa	seria
escovar	os	dentes	com	maior	frequência	e	comer	pequenas	quantidades	de	folhas	de	hortelã	ou
erva-doce	para	refrescar	o	hálito.

CHOCOLATE	AMARGO:	não
Tudo	que	não	for	100%	cacau	é	proibido	durante	o	programa	Whole30.	Mesmo	o	chocolate	com
90%	de	cacau	leva	açúcar	ou	adoçante	–	portanto,	nada	de	chocolate	amargo.

CONDIMENTOS:	leia	o	rótulo
Condimentos,	ervas	e	misturas	de	temperos	são	uma	excelente	maneira	de	conferir	sabor	e
novidade	à	comida,	mas,	quando	se	trata	de	itens	processados	leia	o	rótulo	e	evite	aqueles	que
contenham	ingredientes	proibidos	no	programa	Whole30.

EXTRATO	DE	BAUNILHA:	não
Sejamos	francos	–	acreditamos	que	esse	tipo	de	proibição	é	tolice	(ninguém	usa	extrato	de
baunilha	toda	hora),	mas	precisamos	ser	coerentes	com	as	diretrizes	para	evitar	confusão.	Todos
os	extratos	de	baunilha	contêm	álcool	ou	álcool	de	açúcar,	que	são	proibidos	no	programa
Whole30.	(Havendo,	na	lista	de	ingredientes,	as	palavras	extrato	de	baunilha,	saiba	que	o	produto
não	pode	ser	usado	durante	o	programa.)

	DICA:	Você	pode	usar	a	fava	de	baunilha	em	pó,	que	é	100%	baunilha,	no	lugar	do	extrato	de
baunilha,	ou	simplesmente	raspar	o	interior	da	fava.	Usamos	a	baunilha	em	fava	em	uma
proporção	de	1:1	nas	receitas:	1	colher	de	chá	de	extrato	de	baunilha	=	1	colher	de	chá	de	baunilha
em	fava	ou	em	pó.

FARINHA	DE	AMÊNDOA/FARINHA	DE	COCO:	sim
Você	pode	comer	farinha	de	amêndoa,	farinha	de	coco,	tapioca	e	outras	farinhas	que	não	são
feitas	de	cereais,	mas	depende	do	contexto.	Pode	usá-las	no	lugar	do	pão	ou	da	farinha	de	rosca
para	preparar	almôndegas,	para	empanar	um	pedaço	de	frango	ou	para	engrossar	um	molho	ou
ensopado.	Não	pode	usá-las	para	preparar	alimentos	Paleo	–	para	fazer	panqueca,	pão,	tortilha,
biscoitos,	muffins,	cupcakes,	massa	de	pizza,	waffles	ou	qualquer	coisa	dessa	natureza.	Lembre-
se:	esses	alimentos	são	absolutamente	proibidos	durante	o	programa	Whole30.	(Veja	Guloseimas,
fixação	por	comida	e	a	balança	na	página	103.)



FÉCULA	DE	ARARUTA:	sim
A	araruta	em	pó	é	uma	boa	opção	como	espessante	e	pode	ser	especialmente	útil	no	preparo	de
molhos.	Porém,	assim	como	a	farinha	de	amêndoa,	não	é	apropriada	para	uso	em	produtos	de
confeitaria.

FERMENTO	NUTRICIONAL:	sim
O	fermento	nutricional	pode	conferir	uma	deliciosa	textura	e	sabor	semelhante	ao	das	nozes	a
pratos	assados,	hortaliças	e	saladas.	É	importante,	porém,	considerar	cuidadosamente	sua	fonte	e
garantir	que	a	opção	escolhida	não	contenha	glúten.

FOLHA	DE	ESTÉVIA:	não
Embora	não	seja	altamente	processada	como	as	formas	líquida	e	em	pó,	o	único	propósito	da
folha	de	estévia	é	adoçar	algo	que	não	é	doce.	E	é	isso	que	queremos	que	você	evite	durante	o
programa	Whole30.	Portanto,	aprenda	a	apreciar	os	sabores	naturais	dos	alimentos	e	não	utilize
sabores	adocicados	para	não	despertar	a	vontade	de	comer	doce.

	DICA:	O	fato	de	um	alimento	ser	“natural”	não	o	torna	automaticamente	saudável.	Você
verá	propaganda	de	coisas	como	estévia,	néctar	de	coco	e	xarope	de	agave	como	alternativas
mais	saudáveis	ao	açúcar	branco,	mas	os	centros	de	recompensa	e	hábito	do	cérebro	não	sabem
qual	é	a	diferença	entre	eles	e	o	xarope	de	milho	rico	em	frutose	ou	o	açúcar	de	mesa.	Por	isso
dizemos	que	“açúcar	é	açúcar”	–	porque,	da	perspectiva	psicológica,	é	tudo	a	mesma	coisa.

GLUTAMATO	MONOSSÓDICO:	não
O	glutamato	monossódico	é	um	aromatizante	comumente	encontrado	em	muitos	alimentos
processados.	Demonstrou-se	que	esse	ingrediente	tem	efeitos	neurotóxicos	e	também	está
associado	à	obesidade.	Como	acreditamos	ser	nocivo	para	a	saúde,	seu	consumo	é	proibido
durante	o	programa	Whole30;	por	isso,	se	o	encontrar	listado	no	rótulo	(por	exemplo,	em	algumas
marcas	de	atum	em	lata),	encontre	uma	alternativa	mais	saudável.	A	boa	notícia	é	que	a	maior
parte	dos	alimentos	que	contêm	glutamato	monossódico	já	está	fora	do	seu	prato	no	programa.

GOMA	GUAR:	sim
A	goma	guar	é	um	espessante	vegetal	comum	que	pode	ser	encontrado	no	leite	de	coco
industrializado	e	que	não	deve	ter	consequências	negativas	significativas	para	a	sua	saúde
durante	o	programa	Whole30.	(Isso	se	aplica	também	a	outras	“gomas”	espessantes,
estabilizantes	e	emulsificantes	como	goma	locusta,	goma	xantana	e	goma	gelana.)



	DICA:	Pouquíssimas	pessoas	relatam	sensibilidade	à	goma	guar,	mas,	se	você	notar	algum
problema	digestivo	depois	de	ingerir	leite	de	coco,	primeiro	tente	reduzir	a	quantidade	que
consome	em	cada	porção.	Se	isso	não	ajudar,	troque	para	outra	marca	que	não	leve	goma	guar.

HORTALIÇAS	E	FRUTAS	EM	LATA:	sim
Embora	os	produtos	enlatados	possam	não	ter	a	mesma	quantidade	de	micronutrientes	que	os
produtos	frescos,	não	vamos	discriminá-los	aqui.	Se	a	opção	por	hortaliças	em	lata	ajudá-lo	a
consumi-las,	ótimo.	Fique	atento,	porém,	aos	ingredientes	adicionados,	como	açúcar	e	sulfitos,	e
evite	frutas	em	calda.

HÓSTIA:	sim
Vamos	deixar	uma	coisa	bem	clara:	Deus	é	maior	que	o	Whole30;	cabe	somente	a	você	decidir
comungar	ou	não	durante	o	programa	Whole30.	Embora,	em	geral,	a	hóstia	contenha	glúten	e	ele
possa	impactar	o	processo	de	“renovação”	e	os	resultados	do	programa	Whole30,	jamais	lhe
pediríamos	que	abrisse	mão	da	sua	fé	em	favor	de	nossas	regras.

	DICA:	Hoje,	algumas	igrejas	progressistas	oferecem	hóstias	sem	glúten,	o	que	teria	menos
impacto	nos	seus	esforços	durante	o	programa	Whole30.	Você	poderia	aproveitar	essa
oportunidade	para	conversar	com	o	pessoal	da	igreja	ou	com	seus	líderes	para	ver	se	há	outros
membros	da	comunidade	que	prefeririam	a	opção	da	comunhão	com	hóstia	sem	glúten.

HOMUS	TAHINE:	não
O	homus	tahine	tradicional	é	feito	de	grão-de-bico,	uma	leguminosa.	Opte	pelo	babaganoush,	que
é	feito	de	berinjela.

KETCHUP:	prepare	em	casa
Todas	as	marcas	comerciais	de	ketchup,	exceto	Tessemae’s	(o	único	ketchup	comercial	aprovado
no	programa	Whole30),	contêm	açúcar	adicionado.	Substitua	o	ketchup	pelo	molho	salsa
mexicano	ou	prepare	seu	ketchup	em	casa,	com	a	receita	apresentada	na	página	329.	Não	espere,
porém,	que	o	ketchup	preparado	em	casa	tenha	o	sabor	tão	adocicado	dos	ketchups	comerciais.	O
preparado	em	casa	tende	a	ter	um	sabor	mais	avinagrado	do	que	adocicado.

LINGUIÇA:	leia	o	rótulo
Assim	como	no	caso	do	bacon,	pode	ser	difícil	encontrar	linguiça	sem	açúcar	adicionado	ou
outros	ingredientes	que	são	proibidos	no	plano,	mas,	se	você	conseguir,	vá	em	frente.	(Lembre-se:



se	houver	alguma	forma	de	açúcar	na	lista	de	ingredientes,	o	consumo	do	produto	não	é
permitido	no	programa	Whole30,	mesmo	que	o	rótulo	diga	“Açúcar	=	0	grama”.)	Procure	na	sua
loja	de	produtos	naturais	preferida,	pergunte	a	um	produtor	ou	açougue	local	ou	faça	almôndegas
em	casa,	usando	nossa	receita	na	página	168.

	DICA:	As	linguiças	mais	saudáveis	são	as	que	dizem	“produto	orgânico”	ou	“de	animais
criados	no	pasto”	–	melhor	ainda,	pergunte	ao	fornecedor	se	os	porcos	usados	no	preparo	da
linguiça	foram	criados	em	um	ambiente	natural	e	alimentados	com	uma	dieta	natural.

MAIONESE:	prepare	em	casa
Será	difícil	encontrar	uma	maionese	comercial	que	não	contenha	ingredientes	proibidos	no
programa	–	especialmente	açúcar	adicionado.	Até	a	maionese	de	“azeite	de	oliva”	é	feita
basicamente	de	óleo	de	soja.	A	boa	notícia	é	que	é	muito	fácil	preparar	em	casa	uma	maionese
que	você	pode	consumir	durante	o	programa!	(Confira	na	página	185	a	receita	de	Maionese
Básica.)



MOLHO	DE	PIMENTA:	leia	o	rótulo
O	molho	de	pimenta	é	uma	ótima	maneira	de	adicionar	tempero	e	sabor	aos	pratos	do	programa
Whole30,	mas	é	preciso	ler	cuidadosamente	os	rótulos	ou	escolher	uma	marca	aprovada	pelo
programa,	como	Tabasco	(Original,	Buffalo	Style	e	Garlic	Pepper).

MOLHOS	PARA	SALADA:	prepare	em	casa
Praticamente	todos	os	molhos	para	salada	comerciais	contêm	ingredientes	proibidos,	como	óleo
de	soja	ou	açúcar	adicionado.	A	Tessemae’s	faz	a	única	linha	de	molhos	para	salada	e	marinadas



aprovada	no	programa	Whole30,	mas	é	igualmente	fácil	preparar	seus	molhos	em	casa.	(Confira
as	receitas	a	partir	da	página	308.)

MOSTARDA:	leia	o	rótulo
O	consumo	de	mostarda	é	permitido;	basta	ler	cuidadosamente	o	rótulo.	A	mostarda	amarela
geralmente	contém	ingredientes	permitidos,	mas	diversas	outras	variedades	podem	conter
sulfitos,	proibidos	no	programa	Whole30.	Preste	atenção	especial	na	mostarda	de	Dijon,	pois
muitas	marcas	contêm	vinho	branco.

ÓLEO	DE	GERGELIM:	sim
O	consumo	de	óleo	de	gergelim	é	aprovado	no	programa,	mas	a	maneira	mais	saudável	de	usá-lo
é	em	pequenas	quantidades	no	preparo	de	um	molho	ou	para	regar	um	prato	assim	que	tirá-lo	do
forno.	O	cozimento	de	um	óleo	frágil	como	esse	(em	especial	em	altas	temperaturas)	pode
provocar	sua	oxidação,	o	que	promove	inflamação	no	corpo	quando	cozido.

ÓLEOS	VEGETAIS:	alguns,	relutantemente	(porque	às	vezes	você	precisa	comer	fora)
Embora	não	acreditemos	que	os	óleos	vegetais	sejam	uma	opção	saudável,	não	proibimos
expressamente	seu	consumo	durante	o	programa	Whole30.	Se	o	fizéssemos,	você	nunca	poderia
comer	fora	de	casa,	pois	todos	os	restaurantes	os	utilizam	no	preparo	dos	pratos.	Queríamos	criar
o	programa	mais	saudável	possível,	mas	também	precisamos	que	o	programa	permita	que
pessoas	em	viagens	de	trabalho	ou	de	lazer,	bem	como	as	pessoas	que	simplesmente	queiram
comer	fora,	possam	segui-lo.

Os	óleos	de	milho,	arroz,	soja	e	amendoim	são	proibidos	no	programa	porque	eliminamos
todas	as	formas	de	cereais	(milho	e	arroz)	e	leguminosas	(soja	e	amendoim.)	No	entanto,	o
consumo	de	óleos	de	açafrão	e	semente	de	uva	é	permitido	–	mas	não	é	encorajado.

	DICA:	Elimine	o	consumo	de	óleos	vegetais	em	casa,	mesmo	que	não	esteja	seguindo	o
programa	Whole30,	e	garanta	que	o	restante	da	sua	alimentação	concentre-se	nas	opções	mais
nutritivas	possíveis,	em	especial	se	você	comer	fora	com	frequência.	Confira	na	página	97	as
melhores	dicas	e	truques	para	comer	fora.

PANQUECAS:	não
Não,	você	não	pode	comer	panquecas.	Isso	mesmo.	Nem	se	forem	feitas	apenas	de	banana	com
ovo.	Primeiro,	são	expressamente	proibidas	nas	regras	do	programa	Whole30.	Isso,	em	si,	já
deveria	ser	uma	razão	suficiente,	mas	caso	você	ainda	esteja	se	perguntando	por	que	(são	só
banana	e	ovo!)…



Panquecas,	sejam	elas	de	que	forma	forem,	não	facilitam	o	sucesso	no	programa	Whole30.
Alcançar	seus	objetivos	de	saúde	depende	do	seu	comprometimento	com	as	regras,	o	espírito	e	a
intenção	do	programa.	O	programa	Whole30	tem	como	principal	objetivo	mudar	sua	relação	com
a	comida.	E	o	impacto	psicológico	de	comer	panquecas	como	parte	de	um	programa	de
alimentação	saudável	que	vai	mudar	sua	saúde	não	pode	ser	ignorado.

Comer	ovos,	uma	banana	e	um	pouco	de	azeite	de	oliva	não	é	a	mesma	coisa	que	misturar
esses	ingredientes	para	preparar	uma	panqueca.	Estudos	mostram	que	a	maneira	como	o	cérebro
percebe	a	comida	influencia	a	saciedade.	Isso	costuma	ser	relacionado	com	alimentos	líquidos
(vitaminas	ou	shakes),	mas	vemos	o	mesmo	acontecer	também	com	alimentos	sólidos,
dependendo	de	como	são	combinados.	Comer	panquecas	provoca	uma	reação	psicológica
totalmente	diferente	de	fritar	alguns	ovos	e	comer	uma	banana.	E	é	essa	reação	psicológica	(e
emocional)	que	estamos	tentando	alcançar	com	o	programa.

Talvez	você	não	tenha	assim	tanta	afinidade	com	panquecas,	mas	descobrimos	que	a	maior
parte	das	pessoas	que	concluem	nosso	programa	se	sai	melhor	sem	essas	comidas,	que	lhes
proporcionam	conforto	mas	também	funcionam	como	gatilho.	Assim,	como	precisamos	criar	um
programa	que	se	aplique	ao	maior	número	de	pessoas	possível,	proibimos	o	consumo	dos
produtos	Paleo.	Em	nossa	experiência,	isso	prepara	todos	para	o	maior	sucesso	possível	no
programa	Whole30.	E,	evidentemente,	fica	a	seu	cargo	decidir	o	que	fazer	depois	dos	30	dias	do
programa.	(Veja	também	Guloseimas,	fixação	por	comida	e	a	balança,	na	página	103.)

PÃO	PALEO:	não
O	que	realmente	queremos	dizer	aqui	é:	“Não	mesmo.”	Comprar	ou	fazer	pão	Paleo	durante	o
programa	Whole30	de	nada	adianta.	Estamos	pedindo	a	você	que	mude	seus	hábitos	alimentares
durante	esses	30	dias,	não	apenas	os	ingredientes.	Pão	é	a	definição	perfeita	de	comida	pobre	em
nutrientes	que	você	não	consegue	parar	de	comer,	sendo	absolutamente	proibido	no	programa,
mesmo	se	for	feito	com	farinha	de	coco.	Além	disso,	o	pão	elimina	do	seu	prato	outros	alimentos
mais	nutritivos.	Simplesmente	diga	não	ao	pão,	substituindo-o	por	folhas	de	alface,	cogumelo
Portobello	ou	berinjela	grelhada	na	hora	de	preparar	o	sanduíche.

	DICA:	O	mesmo	se	aplica	a	tortilhas,	wraps,	biscoitos,	muffins,	pão	árabe,	pão	pita	e	outros
produtos	semelhantes	a	pães	que	podem	ser	preparados	com	ingredientes	permitidos	no
programa	Whole30.	Sentimos	muito,	mas	seu	cérebro	amante	do	pão	nos	agradecerá	quando	o
programa	chegar	ao	fim.

PICLES:	leia	o	rótulo
Muitas	marcas	famosas	de	picles	contêm	ingredientes	proibidos	no	programa	(como	açúcar)	ou
aditivos	que	soam	como	substâncias	químicas	(como	polissorbato	80).	Lembre-se	de	ler	sempre	o



rótulo	e,	se	estiver	com	muita	vontade	de	comer	picles,	procure	uma	loja	de	produtos	naturais.

QUINOA:	não
Quinoa	é	um	pseudocereal	–	botanicamente,	não	é	um	grão,	mas	contém	compostos	que	podem
causar	problemas	semelhantes.	Todos	os	cereais	e	pseudocereais	estão	proibidos	no	programa
Whole30.

SABORES	NATURAIS:	sim
A	categoria	de	ingrediente	“Sabores	naturais”	pode	confundir	até	o	mais	cuidadoso	leitor	de
rótulos.	É	impossível	dizer	o	que	está	incluído	nesses	sabores	e	de	onde	eles	vêm,	mas	seu
consumo	não	é	explicitamente	proibido	no	programa	Whole30.

SAL:	sim
Quando	você	elimina	alimentos	processados	e	industrializados,	elimina	também	a	maior	parte	do
sódio	da	sua	alimentação.	O	acréscimo	de	sal	ao	prato	no	programa	Whole30	não	elevará	seus
níveis	de	sódio	além	dos	limites	saudáveis;	além	disso,	se	você	evitar	totalmente	o	consumo	de
sal,	correrá	o	risco	de	ter	um	desequilíbrio	eletrolítico	(sem	mencionar	o	tédio	alimentar).	Nossa
recomendação	é	uma	mistura	de	sal	de	mesa	iodado	com	sal	marinho.

	DICA:	Você	sabia	que	todo	sal	de	mesa	iodado	contém	açúcar?	O	açúcar	(normalmente	sob
a	forma	de	dextrose)	é	quimicamente	essencial	para	impedir	a	oxidação	do	iodeto	de	potássio.
Por	isso	o	sal	é	uma	exceção	à	regra	de	“nada	de	açúcar	adicionado”	do	programa	Whole30.
Sem	essa	exceção,	você	nunca	poderia	comer	na	rua,	pois	o	sal	de	mesa	iodado	é	acrescentado	a
todos	os	alimentos	semiprontos	e	preparados	em	restaurantes.

SEMENTES	DE	CÂNHAMO:	sim
Essas	“sementes”	não	fazem	parte	da	mesma	família	botânica	das	sementes	que	eliminamos	na
categoria	de	cereais	e	leguminosas,	o	que	torna	seu	consumo	adequado	durante	o	programa
Whole30	–	desde	que	a	legislação	do	seu	país	permita	o	consumo.

SEMENTES	DE	LINHAÇA:	sim
Essas	“sementes”	não	são	da	mesma	família	de	sementes	que	eliminamos	junto	com	os	cereais	e
leguminosas,	o	que	torna	seu	consumo	permitido	durante	o	programa	Whole30.

	DICA:	É	muito	pouco	provável	que	as	sementes	de	linhaça	lhe	causem	algum	problema,	mas
também	não	são	o	superalimento	rico	em	ômega-3	que	deveriam	ser.	A	linhaça	deve	ser	tratada



como	todos	os	outros	tipos	de	nozes	ou	sementes	e	consumida	em	quantidades	limitadas.

SOLANÁCEAS:	sim
As	solanáceas	são	um	grupo	de	plantas	que	contêm	compostos	que	podem	ser	inflamatórios	em
determinadas	pessoas	(portadores	de	doença	autoimune,	inflamação	crônica	ou	dor	nas
articulações).	Embora	possam	ser	inflamatórias	para	determinados	grupos,	as	solanáceas	são
uma	opção	saudável	e	rica	em	nutrientes	para	a	maioria	de	nós.	Fique	à	vontade	para	consumir
todas	as	formas	de	solanáceas	durante	o	programa	Whole30,	a	não	ser	que	as	esteja	eliminando
especificamente	por	já	se	saber	sensível	a	elas.

	DICA:	Entre	as	solanáceas	incluem-se:	ashwagandha	(ginseng	indiano),	pimentão,	tomate,
berinjela,	goji	berries,	pimentas	frescas	(como	pimenta	chili,	jalapeño	e	habanero),	kutjera,
naranjillas,	pepino,	pimentão,	batata	(vermelha,	branca,	yakon,	baby,	roxa,	etc.,	mas	não	batata-
doce	ou	inhame),	tamarillos,	tomatillos,	tomate	e	condimentos	como	pimenta-de-caiena,
pimenta	chili,	pimenta-malagueta,	curry	e	páprica.

SORVETE	PALEO:	não
Não	importa	se	ele	é	feito	de	leite	de	coco	ou	de	banana	congelada	–	seu	único	objetivo	é
reproduzir	o	sabor,	a	textura	e	a	sensação	de	recompensa	proporcionada	pelo	sorvete.	(Não	venha
nos	dizer	que	você	teria	a	mesma	satisfação	se	comesse	uma	banana	congelada;	é	mentira.)	Além
disso,	o	acréscimo	de	cacau,	manteiga	de	nozes	e	outras	frutas	ao	sorvete	cremoso	transporta
essa	receita	diretamente	ao	território	das	“guloseimas	açucaradas”,	expressamente	proibidas
durante	o	programa	Whole30.	(Veja	Guloseimas,	fixação	por	comida	e	a	balança,	na	página	103.)

SULFITOS:	não	como	aditivos	(sem	problema	com	os	de	ocorrência	natural)
Os	sulfitos	ocorrem	naturalmente	em	muitos	alimentos	e	bebidas;	eles	são	um	subproduto	da
fermentação.	Encontrados	na	maior	parte	dos	vinhos	e	nos	vinagres	balsâmico	e	de	vinho	tinto,	os
sulfitos	também	são	adicionados	a	alimentos	processados	para	prolongar	o	tempo	de	prateleira,
preservar	a	cor	e	inibir	o	crescimento	de	microrganismos.	Os	sulfitos	podem	causar	sintomas
dermatológicos,	pulmonares,	gastrointestinais	e	cardiovasculares	significativos	em	pessoas
sensíveis,	por	isso	os	excluímos	especificamente	durante	o	programa	Whole30.	Leia	o	rótulo:	se
houver	alguma	forma	de	sulfito	presente	na	lista	de	ingredientes	(inclusive	metabissulfito	de
potássio,	um	aditivo	comum	no	leite	de	coco),	esqueça.

TAHINE:	sim
Tahine	é	uma	pasta	feita	de	sementes	de	gergelim.	O	consumo	de	sementes	de	gergelim	é



permitido	no	programa	Whole30;	portanto,	o	consumo	da	pasta	de	tahine	também	é,	desde	que
todos	os	outros	ingredientes	da	pasta	também	o	sejam.

TÂMARAS:	sim
Todas	as	frutas,	inclusive	tâmaras,	podem	ser	consumidas	durante	o	programa	Whole30.	No
entanto,	não	tente	transformar	tâmaras	em	uma	forma	de	adoçante	(por	exemplo,	fervendo-as	em
água	até	formar	uma	pasta	semelhante	a	um	xarope)	–	embora	tecnicamente	não	haja	nada	de
errado	com	isso,	esse	tipo	de	coisa	contraria	o	espírito	e	a	intenção	do	programa.

	DICA:	Essas	pequenas	bombas	de	açúcar	são	o	mais	perto	de	um	doce	que	se	pode	chegar	no
Whole30.	Recomendamos	veementemente	não	usá-las	como	uma	“guloseima”	para	saciar	seu
desejo	irresistível	por	açúcar.

TAPIOCA:	sim
Tapioca	é	o	amido	extraído	da	raiz	da	mandioca.	Pode	ser	em	forma	de	farinha,	flocos	ou	pérolas
(sagu).	Seu	consumo	é	perfeitamente	aceitável	no	programa	Whole30	como	espessante,	podendo
ser	usada	por	pessoas	com	grande	necessidade	de	ingestão	de	calorias	ou	carboidratos.	Use-a
com	cautela,	porém,	pois	algumas	“farinhas	de	tapioca”	na	verdade	são	uma	mistura	de	tapioca	e
trigo.	Como	sempre,	não	deixe	de	ler	os	rótulos.

	DICA:	Tapioca	é	amido	puro	–	praticamente	só	carboidrato,	sem	valor	nutritivo.	Isso	pode
ser	útil	para	atletas	muito	ativos,	movidos	a	carboidratos,	mas,	em	geral,	não	precisamos	dessa
concentração	de	calorias	ou	de	energia	no	dia	a	dia.	Se	você	sofrer	de	alguma	disfunção
metabólica	ou	doença	inflamatória,	pratos	à	base	de	tapioca	não	são	a	escolha	mais	acertada
para	o	programa	Whole30.

TRIGO-SARRACENO:	não
O	trigo-sarraceno	é	um	pseudocereal	–	botanicamente,	não	é	um	grão,	mas	contém	compostos
que	podem	causar	problemas	semelhantes.	Todos	os	grãos	e	pseudocereais	são	proibidos	no
programa	Whole30.

VAGEM	(OU	ERVILHA-TORTA):	sim
O	problema	das	leguminosas	está	no	consumo	da	semente.	A	ervilha-torta	e	sua	vagem	são
basicamente	matéria	vegetal,	com	apenas	pequenas	sementes	imaturas.	Por	isso,	seus	possíveis
aspectos	negativos	não	nos	preocupam	muito	–	se	a	vagem	for	a	pior	coisa	que	você	comer
durante	o	programa	Whole30,	é	sinal	de	que	está	indo	bem.



POSSO	CONSUMIR?

bebidas

“Quando	iniciei	o	programa	Whole30,	eu	pesava	99	quilos,	tinha	94	centímetros
de	 cintura	 e	 energia	 zero.	 Além	 disso,	 tomava	 regularmente	 uma	 medicação
para	 refluxo	 gastroesofágico.	 Não	 podia	 deixar	 de	 tomar	 uma	 dose	 da	 minha
medicação	sem	sentir	uma	azia	terrível.	Passados	apenas	30	dias	do	programa,
minha	cintura	diminuiu	para	86	centímetros,	perdi	9	quilos	 (estou	pesando	90
agora)	e	não	precisei	tomar	uma	só	dose	da	minha	medicação.”

–	JEREMY	M.,	EAGLE	RIVER	(EUA)

ÁGUA	DE	COCO:	leia	o	rótulo
Tecnicamente,	durante	o	programa	você	pode	beber	água	de	coco,	que	contém	somente	açúcares
naturais.	Entretanto,	algumas	marcas	de	água	de	coco	industrializada	contêm	açúcar	adicionado	e
conservantes,	por	isso,	não	deixe	de	ler	o	rótulo.	Lembre-se:	qualquer	coisa	que	tenha	açúcar	na
lista	de	ingredientes	deve	ficar	de	fora	da	sua	alimentação	durante	os	30	dias	do	programa.

	DICA:	Água	de	coco	é	basicamente	um	suco	de	fruta	“light”.	Para	quem	pratica	esportes	de
resistência,	trabalha	em	um	ambiente	propício	à	desidratação	ou	simplesmente	está	em	busca
de	uma	bebida	refrescante,	a	água	de	coco	pode	ser	uma	boa	opção	para	reidratação.	(Embora	o
acréscimo	de	uma	pitada	de	sal	à	água	de	coco	a	torne	uma	bebida	hidratante	muito	melhor	em
caso	de	desidratação	real.)	Só	não	substitua	a	velha	e	boa	água	pela	água	de	coco	na	sua	rotina
diária.

ÁGUA	DE	QUEFIR:	leia	o	rótulo
Seguindo	a	mesma	lógica	do	kombucha,	não	vemos	problemas	no	consumo	de	água	de	quefir.	Se
você	mesmo	a	estiver	preparando,	faça	o	possível	para	garantir	que	o	açúcar	seja	usado	pelas
bactérias	(geralmente	permitindo	o	tempo	de	fermentação	adequado).	Se	for	comprar	a	água	de
quefir,	evite	marcas	que	listem	açúcar	adicionado	na	lista	de	ingredientes.

Quer	servir	algo	mais	sofisticado	do	que	a	velha	e	boa	água	da	próxima	vez	que	reunir	os	amigos	em
casa?	Confira	nossas	receitas	de	drinques	para	épocas	de	festas	a	partir	da	página	396.



ÁGUA	MINERAL	COM	GÁS:	sim
Água	mineral	com	gás	é	apenas	água	carbonada	com	alguns	minerais	(como	cálcio	e	sódio)
presentes	na	fonte	de	água	natural.	Todas	as	marcas	de	água	mineral	são	permitidas	no
programa	Whole30.

ÁGUA	MINERAL	COM	SABOR:	leia	o	rótulo
A	água	gasosa	pode	ser	uma	excelente	maneira	de	variar	sua	rotina	de	bebidas	no	programa
Whole30.	Procure	produtos	que	contenham	apenas	água	e	sabor	de	frutas/ervas	naturais,
evitando	as	que	contenham	adoçantes	adicionados.	Além	disso,	não	confunda	água	com	sabor
com	água	tônica	–	esta	última	leva	açúcar.

ÁGUA	TÔNICA:	não
A	água	tônica	é	uma	bebida	gasosa	que	sempre	contém	açúcar,	o	que	a	torna	proibida	durante	os
30	dias	do	programa.

BEBIDAS	À	BASE	DE	CACAU:	sim
Bebidas	como	Choffy	ou	Crio	Bru	são	feitas	100%	de	sementes	de	cacau,	moídas	e	torradas
exatamente	como	café.	Elas	contêm	uma	pequena	quantidade	de	cafeína	(cerca	de	25%	da
encontrada	em	uma	xícara	de	café	comum)	e	podem	ser	uma	alternativa	deliciosa	para	quem
deseja	reduzir	o	consumo	de	cafeína.	Não	espere,	porém,	que	o	sabor	seja	o	mesmo	do	chocolate
quente	–	o	cacau	puro	tem	sabor	mais	amargo	e	intenso	do	que	o	chocolate	em	pó	usado	no
preparo	do	chocolate	quente.	(E	lembre-se:	as	mesmas	regras	do	programa	Whole30	aplicam-se
ao	acréscimo	de	açúcar	e	leite.)

CAFÉ:	sim
Sim,	você	pode	beber	café.	De	nada.	Pode	beber	café	puro,	acrescentar	leite	de	coco	ou	de
amêndoa	ou	canela	e	fava	de	baunilha	ao	preparo.	Lembre-se,	porém,	de	que	as	regras	do
programa	Whole30	excluem	leite,	creme,	substitutos	do	leite	proibidos	no	programa	e	qualquer
forma	de	açúcar	adicionado	ou	adoçante.	E	(seremos	durões	de	novo),	se	você	simplesmente	“não
gostar	de	café	puro”,	ou	é	porque	não	está	comprando	uma	boa	marca	de	café	ou	porque	na
verdade	não	gosta	de	café	–	gosta	só	do	açúcar	e	do	creme	que	adiciona	ao	café.

	DICA:	Geralmente,	não	recomendamos	mais	do	que	uma	ou	duas	xícaras	de	café	ao	dia,
sempre	antes	do	meio-dia	para	que	a	cafeína	não	interfira	no	sono.



CAFÉ	COM	SABOR:	leia	o	rótulo
Alguns	cafés	com	sabor	usam	ingredientes	naturais,	como	canela	e	baunilha	em	fava,	para	dar
um	toque	adicional,	e	eles	não	são	proibidos	no	programa	Whole30.	No	entanto,	evite	cafés
aromatizados	com	extratos	(normalmente	à	base	de	álcool),	sabores	artificiais,	açúcares
adicionados	ou	substâncias	químicas.	Nem	sempre	a	lista	de	ingredientes	vem	impressa	na
embalagem,	por	isso	talvez	você	precise	entrar	em	contato	com	o	fabricante	da	sua	marca
preferida	para	saber	os	detalhes	do	processo.

CHÁ:	leia	o	rótulo
Chás	verde,	preto,	branco	ou	de	ervas	(frios	ou	gelados)	constituem	um	excelente	acréscimo	ao
seu	repertório	de	bebidas	no	programa	Whole30;	lembre-se	apenas	de,	no	caso	dos
industrializados,	ler	o	rótulo.	Algumas	marcas	de	chá	acrescentam	ingredientes	não	aprovados,
como	estévia,	farelo	de	arroz	e	soja.

	DICA:	Lembre-se:	muitos	chás	contêm	cafeína,	por	isso	siga	as	regras	gerais	e	atenha-se	às
variedades	descafeinadas	ou	aos	chás	de	ervas	na	parte	da	tarde.

CLUB	SODA:	sim
Club	soda	é	simplesmente	água	gaseificada	–	uma	bebida	perfeita	para	o	programa	Whole30.

CREMES	PALEO	PARA	O	CAFÉ:	não
Sabemos	que	existe	uma	receita	na	qual	ovos,	leite	de	coco,	uma	quantidade	significativa	de
tâmaras	e	um	toque	de	vodu	se	misturam	com	preces	para	criar	um	preparado	cremoso	destinado
a	substituir	o	creme	e	o	açúcar	e	transformar	aquele	café	puro	e	chato	em	uma	guloseima	doce	e
cremosa.	Entretanto,	assim	como	panquecas	feitas	com	farinha	de	amêndoa,	utilizar	este	método
tecnicamente	permitido	para	o	preparo	de	creme	não	faz	parte	de	uma	relação	saudável	com	a
comida	(ou	com	o	café).	Assim,	nosso	conselho	é	que	você	tente	analisar	por	que	precisa	disso.
Você	realmente	gosta	de	café	ou	o	toma	apenas	por	causa	do	açúcar?

KOMBUCHA:	provavelmente	–	mas	não	deixe	de	ler	o	rótulo
Kombucha	pode	ter	benefícios	probióticos	(especialmente	se	for	preparado	em	casa)	e
acreditamos	que	seja	um	bom	acréscimo	ao	seu	cardápio	de	bebidas	no	programa	Whole30.	Mas
lembre-se	de	ler	o	rótulo	com	cuidado	–	a	presença	de	açúcar	na	lista	de	ingredientes	geralmente
significa	que	foi	adicionado	após	a	fermentação,	o	que	o	torna	proibido.	(Frutas	ou	suco	de	frutas
como	ingredientes	adicionados	não	são	problema.)



	DICA:	Interessado	em	preparar	o	próprio	kombucha	e	outras	bebidas	e	alimentos
fermentados?	Sarah	Ramsden,	do	Whole9	Canada,	oferece	uma	aula	on-line	totalmente
dedicada	à	fermentação.	Confira	em	www.9life.co/whole9ff.

LEITE	DE	AMÊNDOA:	leia	o	rótulo	ou	prepare	em	casa
Embora	exista,	é	difícil	encontrar	leite	de	amêndoa	produzido	comercialmente	cujo	consumo	seja
permitido	no	programa.	Ingredientes	como	açúcar	adicionado	(qualquer	forma)	ou	carragena
transformam	qualquer	leite	de	amêndoa	industrializado	em	uma	bebida	proibida.	A	alternativa	é
preparar	seu	leite	em	casa	–	mas	lembre-se:	nada	de	usar	qualquer	tipo	de	adoçante!

	DICA:	Nozes	e	sementes	não	são	a	melhor	opção	de	gordura,	e	um	alimento	em	forma
líquida	quase	sempre	é	menos	saudável	do	que	comê-lo	em	forma	sólida.	Assim,	mesmo	que	você
prepare	seu	leite	de	amêndoa	em	casa,	preferimos	que	simplesmente	coma	as	amêndoas.	Mas,	se
ainda	estiver	interessado	em	fazer	o	leite	de	amêndoa	em	casa,	confira	a	receita	da	nossa	amiga
Stephanie	Gardreau	em	StupidEasyPaleo.com.

SHAKES	DE	PROTEÍNA:	quase	sempre	não
Quase	todas	as	proteínas	em	pó	contêm	ingredientes	proibidos,	como	proteína	do	soro	do	leite,
caseína,	soja,	proteína	da	ervilha,	farelo	de	arroz	ou	adoçantes	adicionados.	Além	disso,	qualquer
coisa	que	você	obteria	da	proteína	em	pó	pode	obter	também	de	alimentos	naturais	durante	o
programa	Whole30	de	uma	forma	muito	mais	satisfatória,	rica	em	nutrientes.

Shakes	de	proteína	industrializados,	formulados	para	substituir	refeições,	são	sempre
proibidos.	São	produtos	que	nem	chegam	perto	da	nossa	definição	de	comida	de	verdade	–	e
todos	incluem	ingredientes	proibidos,	como	proteína	de	ervilha,	farelo	de	arroz	e	estévia.

No	entanto,	a	proteína	em	pó	de	ingredientes	aprovados	–	como	clara	de	ovo	(albumina	em
pó),	castanha-do-pará	e	carne	–	é	permitida	no	programa,	desde	que	não	contenha	adoçantes
adicionados.

	DICA:	Queremos	que	você	passe	um	mês	aprendendo	a	apreciar	comida	de	verdade,	seu
sabor,	a	satisfação	que	se	obtém	do	preparo	das	próprias	refeições	e	como	os	alimentos	do
programa	Whole30	atuam	para	abastecer	seu	corpo	antes,	durante	e	depois	da	prática	de
exercícios.	Você	pode	voltar	a	tomar	seu	shake	depois	de	30	dias;	por	enquanto,	concentre-se	em
obter	proteína	de	fontes	aprovadas	depois	de	se	exercitar.	Ovo	cozido,	frios	aprovados,	frango	ou
atum	em	lata	são	fontes	de	proteína	fáceis	e	que	você	pode	levar	para	a	academia.

SUCO	DE	FRUTAS:	sim,	mas,	por	favor,	não	beba!
O	suco	de	fruta	puro	é	um	ingrediente	aprovado	em	pratos	e	bebidas	no	programa	Whole30.

http://www.9life.co/whole9ff
http://StupidEasyPaleo.com


	DICA:	Embora	tecnicamente	seja	permitido	beber	um	copo	de	suco	de	fruta	natural	durante
a	vigência	do	programa,	na	realidade	não	recomendamos	a	prática.	O	suco	elimina	vários	dos
nutrientes	presentes	na	fruta	(muitos	dos	quais	são	encontrados	na	polpa	e	na	casca),	mas
deixa	todo	o	açúcar.	Você	jamais	chuparia	oito	laranjas	de	uma	só	vez,	mas	não	pensaria	duas
vezes	antes	de	beber	um	suco	feito	com	oito	laranjas!	Do	ponto	de	vista	da	saciedade,	do	açúcar
e	da	saúde	em	geral,	preferimos	que	você	simplesmente	coma	a	fruta.

SUCO	DE	HORTALIÇAS:	sim
Não	somos	grandes	fãs	de	“beber”	a	comida,	mas	aprovamos	o	uso	de	sucos	de	hortaliças	como
forma	de	incorporar	nutrientes	adicionais	ao	seu	dia.	No	entanto,	o	suco	jamais	deve	substituir	as
hortaliças.	Mastigar	bem	e	ingerir	alimentos	benéficos	deve	ocupar	sempre	o	topo	da	sua	lista	de
prioridades	no	programa	Whole30.	O	melhor	é	preparar,	você	mesmo,	o	suco	(no	liquidificador),
pois	a	maior	parte	dos	sucos	de	hortaliças	industrializados	é	feita	basicamente	de	frutas	ou
contém	ingredientes	proibidos.

	DICA:	Seus	sucos	devem	ser	feitos	basicamente	de	hortaliças	(com	alguma	fruta	para
conferir	sabor).	No	entanto,	observe	que	mesmo	algumas	bebidas	feitas	apenas	de	hortaliças
(como	as	que	levam	muita	cenoura	e	beterraba)	podem	conter	uma	quantidade	maior	de	açúcar
do	que	você	está	disposto	a	acrescentar	ao	seu	dia.	Leia	os	rótulos	e	faça	os	cálculos!

VITAMINAS	E	SMOOTHIES:	melhor	não
Essa	é	uma	pergunta	muito	comum,	com	uma	resposta	que	poucos	gostam	de	ouvir.	As	vitaminas
(geralmente	preparadas	com	muitas	frutas)	tecnicamente	podem	ser	consumidas	no	programa
Whole30,	mas	recomendamos	com	veemência	que	você	não	o	faça.	As	bebidas	que	você	ingere
enviam	um	sinal	de	saciedade	ao	seu	cérebro	diferente	daquele	causado	pelos	alimentos	que
você	mastiga.	Assim,	quando	você	bebe	a	sua	refeição,	o	cérebro	não	está	recebendo	o	feedback
necessário	para	informar	ao	corpo	que	você	comeu	–	e	você	volta	a	ter	fome	pouco	tempo	depois,
embora	tenha	acabado	de	ingerir	grande	quantidade	de	calorias	(em	sua	maior	parte,	sob	a	forma
de	açúcar).	Além	disso,	como	geralmente	são	cheias	de	frutas,	uma	vitamina	no	café	da	manhã	o
deixa	propenso	a	sentir	fome,	ter	desejos	por	determinados	alimentos	e	sofrer	flutuações	nos
níveis	de	energia	ao	longo	do	dia.	Em	suma,	coma	comida	e	deixe	as	vitaminas	de	lado,
principalmente	no	café	da	manhã.



POSSO	CONSUMIR?

suplementos,	etc.

“Meus	níveis	de	colesterol	baixaram	70	pontos…	sem	contar	os	sintomas	brandos
de	 depressão/ansiedade	 que	 desapareceram,	 meu	 humor	 que	 definitivamente
melhorou,	 a	 coceira	 nos	 ouvidos	 que	 sumiu,	 a	 estranha	 sensibilidade	 na
panturrilha	 esquerda	 que	 eu	 sentia	 há	 mais	 de	 15	 anos	 que	 desapareceu,	 as
crises	de	asma	induzidas	pela	prática	de	exercícios	que	parei	de	ter	e	as	alergias
típicas	desta	estação	do	ano	que	não	me	incomodaram!”

–	MARY	B.,	PORTLAND	(EUA)

Quais	suplementos	devo	tomar	durante	o	programa	Whole30?
Primeiro,	você	não	precisa	tomar	nada	–	os	suplementos	não	são	um	componente	necessário	do
programa	Whole30.	Com	base	em	nossa	experiência	e	na	literatura	científica,	acreditamos	que
muitas	pessoas	se	beneficiariam	de	tomar	óleo	de	peixe	de	alta	qualidade,	vitamina	D3,	magnésio
e	talvez	algum	digestivo,	como	enzimas	ou	probióticos.	Entretanto,	nenhum	desses	suplementos	é
necessário	para	que	você	conclua	com	sucesso	o	programa	Whole30.

Além	disso,	o	programa	Whole30	destina-se	basicamente	a	avaliar	os	efeitos	dos	alimentos
em	sua	aparência,	seu	bem-estar	e	em	sua	vida.	Se	você	começar	a	acrescentar	suplementos,
talvez	tenha	dificuldade	de	distinguir	os	efeitos	da	alimentação	dos	efeitos	dos	suplementos	em
si.	Seja	conservador	quanto	à	sua	rotina	no	programa	Whole30	–	mais	não	é	sinônimo	de	melhor.
Você	sempre	pode	usar	os	primeiros	dias	após	a	fase	de	reintrodução	para	acrescentar	um	ou
dois	suplementos	à	sua	rotina.

	DICA:	O	magnésio,	por	exemplo,	tem	muitos	benefícios,	inclusive	aliviar	as	câimbras	nas
pernas	e	em	outros	músculos,	e	diminuir	os	efeitos	do	estresse	crônico.	Mas	você	não	precisa
tomar	magnésio	sob	a	forma	de	comprimido	–	um	banho	com	sais	de	Epsom	é	igualmente	eficaz.
A	água	do	banho	deve	ser	morna,	mas	não	quente	demais;	use	1	a	2	xícaras	de	sais	e	fique	na
banheira	durante	20	a	30	minutos	para	obter	os	benefícios	máximos.

Preciso	tomar	um	polivitamínico?
Talvez	não	seja	má	ideia.	Sabemos	que	você	está	ingerindo	comida	de	verdade,	natural.	E,	sim,
toda	essa	comida	é	rica	em	vitaminas,	minerais	e	fitonutrientes.	Por	que,	então,	você	precisaria



de	um	polivitamínico?	Porque	o	solo	no	qual	são	plantados	os	alimentos	não	é	tão	rico	em
minerais	quanto	costumava	ser	–	o	que	significa	que	as	frutas	e	hortaliças	que	comemos	podem
não	ser	tão	repletas	de	nutrientes	quanto	as	que	nossos	avós	ingeriam.	Nem	sempre	podemos
comer	carne	de	animais	criados	soltos	no	pasto	ou	produtos	animais	orgânicos,	e	a	carne	e	os
frutos	do	mar	de	fazendas	produtoras	não	são	tão	nutritivos.	Às	vezes	também	comemos	fora,
consumindo	óleos	vegetais	que	esgotam	nossas	reservas	de	antioxidantes.	Assim,	embora
estejamos	fazendo	o	melhor	possível	com	alimentos	de	verdade,	nossa	saúde	ainda	poderia	se
beneficiar	dos	micronutrientes	encontrados	em	um	polivitamínico	bom	e	balanceado.	O
importante	é	que	o	polivitamínico	de	sua	escolha	não	contenha	ingredientes	que	não	sejam
aprovados	no	programa.

Preciso	tomar	um	suplemento	de	cálcio?
A	construção	de	ossos	fortes,	saudáveis,	requer	muito	mais	do	que	somente	cálcio	e	(apesar	do
que	dizem	os	comerciais)	não	precisamos	de	laticínios	para	ter	ossos	fortes.	Se	você	comer	uma
variedade	de	alimentos	de	verdade,	naturais,	com	micronutrientes	como	as	vitaminas	K2	e	C,
magnésio	e	fósforo,	obtiver	vitamina	D3	adequada	do	sol	ou	por	meio	de	suplementação,
desenvolver	densidade	óssea	praticando	musculação	e	controlar	seu	estresse,	não	precisará	de
um	suplemento	de	cálcio	para	manter	os	ossos	fortes.	E	estudos	mostram	que	a	suplementação
de	cálcio,	em	si,	não	impede	fraturas	decorrentes	da	perda	de	massa	óssea	–	os	suplementos	de
cálcio	proporcionam	um	aporte	temporário	de	densidade	óssea,	mas,	com	o	tempo,	seus
hormônios	reagem	contra	o	excesso	de	cálcio,	podendo	até	deixar	seus	ossos	mais	frágeis	do	que
antes.	Em	suma,	deixe	de	lado	os	suplementos	de	cálcio	e	concentre-se	apenas	em	ter	um	estilo
de	vida	saudável	–	seus	ossos	agradecem.

	DICA:	Caldos	preparados	em	casa	que	levem	ossos	(consulte	nossas	receitas	na	página	182);
hortaliças	(como	couve,	espinafre,	mostarda	[folhas],	nabo	[folhas]	e	bok-choy);	algas	como	a
nori;	carne	e	frutos	do	mar	(como	sardinha,	anchova,	camarão,	ostra	e	salmão	em	lata	com
cascas	e	espinhas);	e	nozes	e	sementes	(como	amêndoas,	avelãs	e	nozes)	são	excelentes	fontes
das	vitaminas	e	minerais	necessários	para	constituir	ossos	fortes	e	saudáveis.

E	quanto	aos	suplementos	“verdes”	(vegetais)?
Embora	a	ideia	de	um	suplemento	de	vegetais	pareça	saudável,	esses	suplementos	normalmente
contêm	ingredientes	proibidos,	como	farelo	de	arroz	ou	farelo	de	aveia.	Além	disso,	não	existem
indícios	científicos	comprovados	de	que	esses	suplementos	na	verdade	possam	trazer	os
benefícios	à	saúde	que	prometem.	Mesmo	correndo	o	risco	de	parecermos	um	disco	arranhado,	a
ingestão	de	comida	de	verdade	(nesse	caso,	vegetais)	é	sempre	a	escolha	mais	acertada	–
portanto,	nada	de	enlatados.



Posso	tomar	medicamentos	vendidos	sem	receita	médica?
Se	estiver	com	uma	gripe	forte,	dor	de	garganta	ou	outra	doença	sazonal,	pode	descobrir	que	os
medicamentos	vendidos	sem	receita	médica	que	costumava	tomar	estão	longe	de	ser	aprovados
no	programa	Whole30.	Embora	o	aconselhemos	a	tratar	sua	doença	com	métodos	mais	naturais
(veja	a	dica	a	seguir),	se	concluir	que	ter	uma	boa	noite	de	sono	ou	o	nariz	desentupido	é	mais
importante	do	que	seguir	as	regras	do	programa	Whole30,	você	está	livre	para	tomar	a	decisão
que	acredita	ser	a	melhor	para	a	sua	saúde.

	DICA:	Entre	as	formas	naturais	de	combater	a	gripe	estão	vitamina	C,	zinco	e	equinácea;
chás	de	ervas	com	limão;	caldos	(com	ossos)	preparados	em	casa,	muito	repouso	e	hidratação.
No	entanto,	seu	conforto	(e	as	ordens	médicas)	sempre	prevalecerá	sobre	as	regras	do	programa
Whole30.	Portanto,	se	realmente	precisar	de	um	remédio	para	tosse,	você	tem	a	nossa	bênção.
Melhoras!

Posso	tomar	o	medicamento	receitado	pelo	médico?
As	ordens	do	seu	médico	sempre	prevalecerão	sobre	as	regras	do	programa	Whole30,	mesmo
que	o	medicamento	receitado	contenha	ingredientes	proibidos	no	programa,	como	trigo,	amido
ou	açúcar	adicionado.	Entretanto,	seria	bom	conversar	com	seu	médico	sobre	o	programa
Whole30	e	suas	regras,	perguntando	se	não	existiriam	maneiras	de	administrar	seu	problema	de
saúde	que	sejam	mais	naturais	e	mais	saudáveis	do	que	simplesmente	recorrer	a	medicamentos.
Se	seu	médico	tiver	lhe	receitado	suplementos,	leia	os	rótulos	para	ver	se	existe	algum
ingrediente	proibido.	Se	houver,	peça	a	ele	que	lhe	receite	uma	marca	compatível,	mas	que	não
contenha	tais	ingredientes.	Caso	não	existam	alternativas,	continue	seguindo	as	ordens	médicas.

E	se	meu	suplemento	tiver	ingredientes	que	são	proibidos	no
programa	Whole30?
Se	você	estiver	seguindo	um	regime	de	suplementos	por	decisão	própria,	não	deixe	de	ler	os
rótulos!	Entre	os	ingredientes	proibidos	estão	açúcar	adicionado	(qualquer	forma),	cereais
(qualquer	forma	de	trigo,	amido	de	milho,	farelo	de	arroz,	farelo	de	aveia	ou	qualquer	outro
subproduto	de	grãos),	laticínios	(proteína	do	soro	do	leite,	caseína	ou	qualquer	outro	subproduto
do	leite)	ou	soja	(mesmo	na	forma	de	“lecitina”).	Além	disso,	alguns	fabricantes	recusam-se	a
esclarecer	quais	são	os	componentes	de	sua	“mistura	patenteada”,	deixando-o	no	escuro	quanto
aos	ingredientes	reais	do	produto.	Isso	elimina	automaticamente	o	suplemento	do	programa
Whole30.	Você	pode	interromper	seu	uso	durante	os	30	dias	do	programa	ou	procurar	o	mesmo
tipo	de	suplemento	com	ingredientes	permitidos.

	DICA:	Mesmo	que	um	possível	suplemento	contenha	ingredientes	permitidos	no	programa
Whole30,	é	difícil	saber	se	ele	realmente	lhe	proporcionará	algum	benefício	ou	se	simplesmente
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vai	comer	seu	dinheiro.	As	perguntas	a	seguir	podem	ajudá-lo	a	descobrir.

O	produto	destina-se	a	substituir	alimentos	frescos,	reais,	de	alta	qualidade,	em	sua	dieta?
Shakes	que	substituem	refeições,	vegetais	sob	a	forma	de	comprimido	ou	barrinhas	para	o
café	da	manhã	prometem	ser	tão	benéficos	à	saúde	quanto	comida	de	verdade,	mas	não
existe	pó,	comprimido	ou	shake	no	mundo	capaz	de	substituir	as	vitaminas,	os	minerais,	as
substâncias	fitoquímicas	e	as	fibras	encontradas	em	alimentos	naturais,	saudáveis	e	frescos.

As	alegações	do	produto	são	boas	demais	para	ser	verdade?	A	indústria	de	suplementos	não
é	regulamentada	–	o	que	significa	que	os	fabricantes	podem	fazer	toda	sorte	de	alegação
sobre	os	ingredientes	e	benefícios	de	seus	produtos.	Cuidado	com	alegações	exageradas	e
não	comprovadas	que	parecem	ser	boas	demais	para	ser	verdade	e	sobre	as	quais	exista
pouca	ou	nenhuma	pesquisa	de	longo	prazo,	revisada	por	pares,	a	fim	de	sustentá-las.

O	rótulo	concentra-se	em	mudanças	estéticas?	A	maior	parte	desses	comprimidos,	pós	e
shakes	que	fazem	promessas	de	emagrecimento	contém	ingredientes	que	podem	ser
danosos	à	saúde,	como	estimulantes	e	diuréticos.	E,	sejamos	francos	–	se	você	perder	alguns
quilos	tomando	um	comprimido	sem	realmente	mudar	seus	hábitos	alimentares,	quais	são
suas	chances	reais	de	manter	esse	novo	peso?

Sua	decisão	de	comprar	baseou-se	em	um	forte	apelo	de	vendas?	Se	sua	motivação	para
adquirir	o	produto	fundamentar-se	em	uma	campanha	de	marketing	agressiva,	baseada	no
medo	(“Se	não	tomar	este	comprimido,	você	não	vai	conseguir	emagrecer!”)	ou	no	efeito
demonstração	(“Todos	os	competidores	do	evento	usam	nossos	shakes”),	pense	duas	vezes.

O	preço	é	muito	mais	alto	do	que	o	de	ter	uma	alimentação	de	melhor	qualidade?	Mesmo	que
o	suplemento	cumpra	todos	os	critérios	anteriores,	se	seu	custo	diário	significa	que	você
terá	que	realizar	cortes	em	seu	orçamento	apenas	para	arcar	com	o	consumo	do	suplemento,
simplesmente	não	vale	a	pena.

Se	o	suplemento	em	questão	tiver	sido	aprovado	em	todos	os	quesitos	da	lista	de	verificação,
cabe	a	você	agora	exercer	seu	bom	senso.	Na	pior	das	hipóteses,	sua	vitamina,	seu	mineral	ou
suplemento	o	fará	gastar	dinheiro,	mas	não	oferecerá	os	benefícios	alegados	–	um	desperdício
financeiro,	mas	sem	efeitos	colaterais	para	sua	saúde	e	boa	forma	física.	Na	melhor	das	hipóteses,
o	suplemento	agregará	valor	ao	alimento	de	alta	qualidade	que	você	já	está	ingerindo	e	o	ajudará
a	suprir	pequenas	carências	na	sua	alimentação	diária	e	em	seu	estilo	de	vida.

Posso	fumar	cigarro,	cigarro	eletrônico	ou	mastigar	tabaco?



Não	–	nenhum	tipo	de	tabaco	ou	nicotina	é	permitido	no	programa.	Se	você	ainda	fuma,	deve
estar	pensando:	“Não	existe	a	menor	chance	de	eu	parar	de	fumar	e	fazer	todas	essas	mudanças
alimentares	ao	mesmo	tempo.”	E	talvez	tenha	razão.	Se	acredita	que	todas	essas	mudanças	são
demais,	aconselhamos	você	a	se	concentrar	em	se	livrar	do	cigarro	antes	de	iniciar	o	programa
Whole30.	Por	outro	lado,	se	estiver	em	busca	de	um	programa	que	o	ajude	a	parar	de	fumar,
talvez	esta	seja	sua	chance.	Muitos	ex-fumantes	nos	disseram	que	usaram	o	programa	Whole320
em	parte	como	uma	alavanca	para	largar	o	cigarro	e	que	a	eliminação	do	açúcar	e	de	outros
alimentos	psicologicamente	prejudiciais	ao	mesmo	tempo	facilitou	ainda	mais	o	processo.	De
todo	modo,	aconselhamos	a	procurar	ajuda	para	eliminar	o	hábito	do	tabagismo,	fazer	disso	sua
prioridade	e	iniciar	o	programa	Whole30	assim	que	se	sentir	pronto.

Posso	fumar	ou	consumir	maconha?
A	maconha,	é	claro,	é	uma	planta,	e	seu	consumo	pode	até	ser	legalizado	no	lugar	onde	você
mora,	o	que	não	faz	dela	uma	escolha	saudável.	O	tabagismo	em	si	tem	efeitos	negativos	sobre	a
saúde;	além	disso,	a	maconha	tende	a	promover	a	vontade	de	ingerir	alimentos	menos	saudáveis
–	além	de	impedir	nossos	mecanismos	inibitórios.	Queremos	que	você	se	prepare	para	o	sucesso
com	suas	escolhas	alimentares	durante	os	próximos	30	dias,	o	que	significa	que,	a	não	ser	por
recomendação	médica,	nada	de	fumar.



seu	prato	no	programa	whole30

“Antes	 de	 fazer	 o	 programa	Whole30	 pela	 primeira	 vez,	 eu	 só	 sabia	 cozinhar
seguindo	as	instruções	da	embalagem.	Mesmo	assim,	ficava	orgulhosa	quando	os
pratos	davam	certo.	Carne	era	uma	coisa	estranha	para	mim.	Odiava	preparar
pratos	 de	 carne,	 pois	 tinha	 medo	 de	 passar	 do	 ponto	 ou	 de	 ficar	 ruim.	 Hoje,
minha	 geladeira	 está	 sempre	 repleta	 de	 refeições	 preparadas	 em	 casa.	 Sei	me
virar	com	o	que	tenho	na	despensa	e	sei	alimentar	minha	família	com	comida	de
verdade	em	vez	de	pratos	pré-prontos.	Continuarei	aprendendo	graças	ao	que	o
programa	Whole30	me	ensinou.”

–	KIMBERLEY	H.,	FORT	WORTH	(EUA)

Todas	as	minhas	refeições	devem	seguir	o	plano	de	refeições
fornecido	por	vocês?
Não	é	uma	regra	oficial	do	programa	Whole30,	mas	é	uma	boa	orientação	geral	para	manter	seu
programa	na	linha.	O	exemplo	de	refeições	inclui	um	equilíbrio	de	proteína,	gordura	e
carboidratos	em	quantidades	que	o	manterão	saciado	até	a	refeição	seguinte,	lhe	darão	energia
suficiente	para	sustentar	seus	níveis	de	atividade	e	propiciarão	uma	variedade	saudável	de
micronutrientes.	Evidentemente,	nem	toda	refeição	será	igual	ao	prato	da	página	200	–	às	vezes
você	comerá	um	ensopado,	um	prato	de	forno	ou	uma	fritada,	nos	quais	carne,	hortaliças	e
gordura	estão	todas	misturadas.	Não	se	estresse	–	basta	calcular	sua	porção,	comer	lentamente	e
mastigar	bem,	esperar	dez	minutos	e	avaliar	se	ainda	está	com	fome.	Se	estiver,	repita!	É	difícil
exagerar	quando	se	trata	de	comida	de	verdade	e	tudo	que	estiver	no	prato	no	programa	Whole30
faz	bem	para	você.

Suas	receitas	seguem	o	plano	de	refeições?
Não,	porque	nem	todas	as	nossas	receitas	incluem	uma	proteína	e	um	acompanhamento	de
hortaliças	ou	fruta.	(Nossas	refeições	feitas	em	uma	panela,	na	página	338,	são	exceções.)	No
entanto,	a	cada	prato	que	não	segue	nosso	exemplo,	apresentamos	recomendações	“Faça	deste
prato	uma	refeição”.	Por	exemplo,	se	estiver	preparando	nosso	Peito	bovino	assado	(página	220),
recomendamos	que	você	acrescente	batata-doce,	abóbora	ou	cenoura	ao	prato,	para	transformá-lo



em	uma	refeição	completa.	Ou	então	apresentamos	sugestões	de	pares	de	refeições,	por	exemplo,
sugerindo	que	nosso	Halibute	ao	molho	de	frutas	cítricas	com	gengibre	(página	246)	combina
com	Salada	de	repolho	com	azeite	de	limão-siciliano	(página	288)	e	Arroz	de	couve-flor	com	coco
(página	372).

Se	estiver	partindo	da	seção	sobre	Técnicas	culinárias	básicas	para	preparar	as	refeições
(página	152),	terá	que	montar	seu	próprio	prato	também.	Comece	com	nosso	exemplo,	incluindo	a
quantidade	adequada	de	proteína	animal	para	sua	situação	e	seus	objetivos,	encha	o	restante	do
prato	com	hortaliças	e	frutas	(se	desejar)	e	inclua	gorduras	saudáveis,	seja	sob	a	forma	de
gordura	para	cozinhar,	gordura	adicionada	ou	ambos	os	tipos.	Por	exemplo,	prepare	nosso	Peito
de	frango	selado	perfeito	(página	163),	grelhe	vagem,	pimentão,	cebola	e	cogumelos	usando	a
técnica	encontrada	na	página	367	e	prepare	uma	salada	verde	com	uma	de	nossas	Variações	de
molho	vinagrete	(página	332)	como	gordura	adicionada.

Devo	contar	calorias?
Não!	Essa	não	é	uma	boa	notícia?	Um	dos	objetivos	do	nosso	programa	é	fazer	você	entrar	em
contato	novamente	com	os	mecanismos	reguladores	naturais	do	seu	corpo	–	nesse	caso,	acreditar
na	sensação	de	fome	e	saber	intuitivamente	quando	parar	de	comer.	Isso	significa	que,	depois	de
algumas	semanas	comendo	de	maneira	controlada	(com	alimentos	que	oferecem	tanto	nutrição
quanto	saciedade),	você	vai	comer	quando	estiver	com	fome	e	parar	de	comer	quando	estiver
saciado.	Ao	final	dos	30	dias	do	programa,	esses	sinais	funcionarão,	talvez	pela	primeira	vez	em
anos!	E	calculamos	especificamente	as	quantidades	e	proporções	recomendadas	em	nossos
exemplos	de	refeições	para	que	você	não	precise	contar	calorias	–	mesmo	que	esteja	tentando
emagrecer.

	DICA:	Confie	em	nós.	Um	dos	maiores	erros	que	você	poderia	cometer	é	nortear-se	por	uma
calculadora	que	encontrou	na	internet	para	avaliar	as	pistas	que	seu	corpo	lhe	está	enviando.
Não	se	pese	e	não	se	meça	durante	os	próximos	30	dias	–	isso	vai	ajudá-lo	a	estimular	uma
relação	mais	saudável	com	a	comida	e	transformar	o	momento	da	refeição	em	uma	experiência
relaxante	e	agradável,	e	não	em	uma	sessão	arbitrária	de	matemática.

Posso	beliscar	entre	as	refeições?
Mais	uma	vez,	não	há	uma	regra	do	programa	Whole30	que	o	proíba	de	fazê-lo,	portanto,	se	optar
por	beliscar,	lembre-se	apenas	de	que	os	alimentos	escolhidos	sejam	permitidos	no	programa.
Entretanto,	temos	motivos	importantes	para	recomendar	que	você	não	belisque.	Beliscar	entre	as
refeições	afeta	seus	hábitos	alimentares	diários,	o	que	pode	atrapalhar	o	funcionamento	hormonal
e	promover	o	consumo	excessivo	por	distração.	Você	pode	levar	um	tempo	para	encontrar	o
tamanho	das	refeições	mais	adequado	a	você,	por	isso,	se	acreditar	que	comeu	muito	pouco	em
uma	dada	refeição	e	precisar	de	nutrição	adicional,	preferimos	que	belisque	alguma	coisa	a



passar	o	restante	da	tarde	mal-humorado,	cansado	e	faminto.	O	ideal	é	que	seus	lanches	sejam
apenas	refeições	menores	–	não	belisque	apenas	hortaliças	ou	frutas,	pois	sozinhas	elas	não
saciam.

Se	acreditar	que	suas	refeições	nunca	são	grandes	o	suficiente	para	satisfazê-lo,	está	na	hora
de	começar	a	aumentar	um	pouco	o	tamanho	delas.	Comece	adicionando	um	pouco	mais	de
proteína	e	um	pouco	mais	de	gordura.	(Se	já	está	enchendo	o	prato	com	hortaliças,	você	está	bem
nesse	quesito.)	Vá	com	calma	aqui	–	simplesmente	continue	acrescentando	alimentos	ao	seu
prato	até	encontrar	uma	quantidade	que	o	sustente	até	a	próxima	refeição.

	DICA:	Se	estiver	na	correria	e	não	puder	se	programar	para	uma	minirrefeição,	adote	a
seguinte	regra	geral:	inclua	pelo	menos	dois	dos	três	macronutrientes	sempre	que	comer.	Pode
ser	proteína	e	gordura	(como	ovo	cozido	e	um	punhado	de	macadâmias)	ou	proteína	com
carboidratos	(como	fatias	de	peito	de	peru	e	uma	maçã),	ou	gordura	e	carboidratos	(como
cenoura	em	palitinhos	com	guacamole).	Seguir	essa	regra	garantirá	que	seu	lanche	o	sustentará
até	a	próxima	refeição	e	que	você	obterá	a	quantidade	de	calorias	necessária	em	seu	dia.

Estou	grávida	ou	amamentando	–	agora	posso	beliscar?
Sim,	mas	ainda	preferimos	que	você	aumente	a	frequência	de	refeições	leves	a	que	coma	o
tempo	todo.	Nos	primeiros	meses	de	gravidez,	talvez	você	fique	enjoada	demais	para	fazer
refeições	pesadas.	Nos	últimos	meses,	seu	estômago	pode	não	ser	fisicamente	capaz	de	reter
nutrição	suficiente	em	apenas	três	refeições	para	mantê-la	saudável.	(E,	quando	está
amamentando,	seu	dia	pode	ser	tão	atarefado	que	você	pode	acabar	comendo	a	cada	três	horas,
por	volta	da	hora	de	amamentar	seu	bebê.	Nessas	circunstâncias	especiais,	coma	mais
frequentemente,	em	refeições	menores,	a	fim	de	garantir	que	está	obtendo	calorias	e	nutrição
suficientes.	Se	possível,	tente	fazer	um	intervalo	de	pelo	menos	2	a	3	horas	entre	as	refeições	–	do
ponto	de	vista	hormonal,	é	melhor	fazer	cinco	refeições	por	dia	do	que	beliscar	o	dia	todo.
(Confira	na	página	116	outras	dicas	para	personalizar	o	programa	Whole30	se	estiver	grávida	ou
amamentando.)

E	quanto	aos	meus	filhos	pequenos	–	será	que	eles	sobrevivem	com
apenas	três	refeições	ao	dia?
Crianças	são	outra	exceção	–	crescem	tão	rápido	(e	seu	estômago	é	tão	pequeno)	que
provavelmente	precisarão	comer	mais	vezes,	fazer	refeições	mais	leves	ou	beliscar	entre	uma
refeição	e	outra.	Nossa	regra	geral	para	bebês	e	crianças	pequenas	é:	se	eles	estiverem	com
fome,	deixe	que	comam!	Depois	que	já	estiverem	mais	crescidinhos,	porém,	o	ideal	é	fazer	a
transição	para	três	refeições	ao	dia,	de	preferência	junto	com	a	família.	Fique	à	vontade	para
acrescentar	um	lanche	entre	as	refeições	para	que	eles	fiquem	bem	alimentados	e	garantir	que
estejam	obtendo	calorias	e	nutrientes	suficientes;	basta	seguir	nossas	orientações	anteriores



sobre	lanches	e	petiscos.	(Confira	na	página	123	outras	dicas	para	personalizar	o	programa
Whole30	para	crianças.)

Trabalho	até	muito	tarde	–	posso	fazer	mais	de	três	refeições?
Claro	que	sim.	Se	acordar	muito	cedo	e	for	dormir	muito	tarde,	talvez	precise	fazer	quatro	(ou	até
cinco)	refeições	por	dia	para	se	manter	abastecido.	Entretanto,	tente	manter	um	intervalo	de	3	ou
4	horas	entre	elas,	se	possível	–	se	o	intervalo	for	menor,	seus	hormônios	podem	não	ter	tempo
para	fazer	seu	trabalho	adequadamente.

Sou	uma	pessoa	muito	ativa,	exercito-me	regularmente	–	devo	fazer
mais	de	três	refeições	ao	dia?
Não	só	pode	como	deve,	principalmente	se	estiver	participando	de	um	programa	de	exercícios	de
alta	intensidade,	de	um	programa	de	musculação	ou	de	uma	atividade	de	resistência	como
corrida	ou	ciclismo.	Fazer	uma	refeição	a	mais	após	a	prática	do	exercício	(como	apresentamos
em	nosso	plano	de	refeições	na	página	200)	é	a	melhor	maneira	de	garantir	que	seu	corpo	receba
os	nutrientes	e	as	calorias	adicionais	para	ajudar	a	sustentar	seus	níveis	de	atividade.	Fazer	essa
refeição	logo	após	a	prática	do	exercício	(o	ideal	é	que	seja	em,	no	máximo,	30	minutos)	também
ajuda	a	iniciar	o	processo	de	recuperação	mais	rápido	e	efetivamente.	Coma	uma	porção,	do
tamanho	da	que	comeria	em	uma	refeição,	de	uma	proteína	de	fácil	digestão	como	clara	de	ovo,
peito	de	frango	ou	salmão;	acrescente	carboidratos	sob	a	forma	de	hortaliças	amiláceas,	como
batata-inglesa	ou	abóbora.	(Não	se	preocupe	em	acrescentar	gordura	–	isso	é	menos	importante
para	essa	refeição	pós-exercício.)	Depois,	faça	sua	próxima	refeição	normalmente	60	a	90
minutos	depois.

	DICA:	Gostamos	também	da	ideia	de	fazer	um	lanche	antes	do	exercício,	para	enviar	ao	seu
corpo	um	sinal	de	que	vem	atividade	por	aí.	Coma	uma	pequena	porção	de	proteína	e	um	pouco
de	gordura	de	15	a	60	minutos	antes	do	exercício;	nesse	caso,	porém,	deixe	de	lado	os
carboidratos.	Experimente	comer	um	ovo	cozido	com	um	punhado	de	macadâmias	ou	tiras	de
carne	seca	com	abacate.	Se	você	se	exercita	assim	que	acorda	pela	manhã,	comer	alguma	coisa
é	melhor	do	que	não	comer	nada,	por	isso,	faça	o	melhor	que	puder.	Não	gosta	de	comer	antes	de
se	exercitar?	Experimente	durante	uma	semana!	Você	pode	se	surpreender	e	constatar	que	se
sente	muito	mais	forte	ou	melhor	durante	a	prática	de	exercícios	quando	coloca	alguma	coisa
para	dentro	do	estômago	antes.

Não	gosto	de	tomar	café	da	manhã.	Posso	não	comer	nada?
Você	é	adulto,	o	que	significa	que,	tecnicamente,	pode	fazer	o	que	quiser.	No	entanto,	como
perguntou,	recomendamos	veementemente	que	não	deixe	de	comer	alguma	coisa	pela	manhã.	Se
não	tem	fome	assim	que	acorda,	é	sinal	de	que	seus	hormônios	não	estão	lá	muito	bem.	Uma	das



melhores	maneiras	de	ativar	esses	hormônios	é	comer	algo	pela	manhã,	quando	é	biologicamente
apropriado.	Se	começar	a	comer	tarde	demais	ao	longo	do	dia,	seu	ritmo	hormonal	inteiro	pode
ficar	desequilibrado	–	assim,	quando	chegar	a	noite,	você	vai	sentir	vontade	de	comer	mais.	Isso
também	não	é	bom.	O	que	significa	que	você	vai	fuçar	a	despensa	ou	a	geladeira	logo	depois	do
jantar	atrás	de	alguma	coisa	para	beliscar,	o	que	leva	a	mais	desequilíbrio	hormonal.	Em	suma,
tome	seu	café	da	manhã	no	máximo	uma	hora	depois	de	acordar	para	manter	seu	metabolismo
funcionando	da	maneira	adequada.

	DICA:	Para	quem	realmente	não	tem	fome	ao	acordar	pela	manhã,	aqui	está	uma	regra
geral:	nada	de	tomar	café	antes	de	comer	alguma	coisa.	Sabemos	que	você	odeia	essa	ideia,	mas
o	café	suprime	o	apetite,	o	que	fará	com	que	você	tenha	ainda	mais	dificuldade	para	comer.
Assim,	coma	algo	antes	de	correr	para	a	cafeteira	–	é	para	o	seu	próprio	bem.

Sinto	fome	o	tempo	todo.
Isso	é	comum,	especialmente	nas	duas	primeiras	semanas	do	programa.	Você	provavelmente	era
movido	a	açúcar	para	gerar	energia,	mas	já	não	está	comendo	açúcar	nenhum,	por	isso	seu	corpo
está	em	busca	de	energia.	Isso	se	traduz	em	fome,	mesmo	que	você	na	realidade	não	precise	das
calorias.	A	boa	nova	é	que	seu	corpo	tem	uma	fonte	alternativa	de	energia	(gordura)	que,	nas
próximas	duas	semanas,	você	ficará	muito	hábil	em	usar.	Portanto,	lembre-se,	essa	fome	também
vai	passar.	Nesse	meio-tempo,	se	sentir	fome,	faça	uma	refeição	a	mais	ou	um	lanchinho	–	mas
não	deixe	de	seguir	as	orientações.	Tentar	elevar	seus	níveis	de	energia	com	frutas	secas	ou	uma
vitamina	de	frutas	é	um	retrocesso.

Nunca	sinto	fome.
Isso	também	é	comum,	em	especial	nas	duas	primeiras	semanas	do	programa.	Os	alimentos	que
você	está	ingerindo	no	programa	Whole30	proporcionam	muito	mais	saciedade	do	que	o	que
você	costumava	comer	e	seu	organismo	não	está	acostumado	a	ser	tão	bem	alimentado.	Isso	pode
fazer	você	sentir	menos	fome	na	hora	do	almoço	ou	do	jantar.	No	entanto,	três	refeições	por	dia	é
o	mínimo	necessário	para	você	se	manter	saudável,	tanto	do	ponto	de	vista	das	calorias	quanto	do
ponto	de	vista	dos	micronutrientes,	por	isso,	não	deixe	de	fazê-las.	Geralmente,	lá	pela	segunda
ou	terceira	semana	sua	fome	vai	se	autorregular	e	você	verá	que	está	pronto	para	café	da	manhã,
almoço	e	jantar.

Quanto	de	fruta	é	demais?
Depende	de	alguns	fatores.	Em	que	estação	estamos?	No	verão,	é	normal	comer	muito	mais
frutas,	pois	a	variedade	e	a	oferta	são	maiores	e,	em	geral,	as	pessoas	são	mais	ativas	(caminham,
andam	de	bicicleta	e	passam	mais	tempo	ao	ar	livre).	Por	que	você	come	uma	fruta?	Se	costuma
comer	uma	banana	ou	recorre	às	uvas	para	saciar	seu	desejo	por	açúcar,	é	hora	de	repensar	essa



estratégia.	Você	não	quer	acabar	com	os	mesmos	desejos	depois	de	terminar	o	programa,	e
continuar	abastecendo	seu	cérebro	com	os	alimentos	doces	sempre	que	ele	der	um	chilique	não	é
uma	forma	de	mudar	seus	hábitos	alimentares.	Você	é	ativo?	Se	for	desportista,	atleta	de	fim	de
semana	ou	uma	pessoa	ativa	em	geral,	talvez	precise	incorporar	frutas	ao	seu	dia	para	fornecer
mais	carboidratos.

Em	suma,	você	decide	a	quantidade	de	frutas	que	vai	comer.	Em	geral,	recomendamos
começar	com	duas	porções	por	dia,	às	refeições	(não	sozinhas),	mas	não	se	estresse	se	acabar
comendo	quatro	ou	cinco	porções	em	um	dia	quente	de	verão	ou	nenhuma	em	um	fim	de	semana
frio	no	inverno.

	DICA:	Tenha	cuidado	especial	com	frutas	secas.	São	basicamente	balas	naturais	–
principalmente	as	tâmaras	–,	por	isso,	guarde-as	para	atividades	ao	ar	livre	como	uma	longa
caminhada	ou	pedalada,	ou	para	emergências.	Além	disso,	leia	o	rótulo	de	alimentos	como
cranberries	ou	cereja	–	não	devem	ser	adoçadas	(podem	ser	adoçadas	com	suco	de	maçã,	mas
não	com	açúcar).

Quantos	ovos	posso	comer?
É	difícil	comer	muitos	ovos	de	uma	só	vez	–	há	dias	em	que	Dallas,	um	dos	autores,	come	uma
omelete	feita	com	cinco	ovos	no	café	da	manhã.	Você	não	precisa	ter	medo	da	gordura	ou	do
colesterol	presentes	nos	ovos	se	estiver	seguindo	uma	dieta	saudável	e	anti-inflamatória	como	a
proposta	no	programa	Whole30.	Evidentemente,	deve	variar	suas	fontes	de	proteína	–	se	comer
ovos	todos	os	dias	no	café	da	manhã,	está	deixando	de	ingerir	diferentes	micronutrientes
encontrados	no	salmão,	na	carne	vermelha	ou	em	outras	fontes	de	proteína.	Mas	não	se	preocupe
–	pode	comer	dois,	três	ou	até	cinco	ovos	de	uma	vez.

	DICA:	Ovos	orgânicos	são	uma	excelente	opção.	Pergunte	ao	fornecedor	com	que	as
galinhas	são	alimentadas	e	como	vivem	ou	pesquise	no	site	da	empresa.

É	muita	carne.
Isso	não	é	um	problema	de	verdade,	é?	Você	pode	estar	pensando	“É	carne	demais”	porque
estamos	pedindo	que	inclua	uma	fonte	de	proteína	animal	em	cada	refeição.	Observe,	porém,	que
o	tamanho	das	porções	na	verdade	é	bastante	moderado	(do	tamanho	da	palma	da	mão,	três
vezes	por	dia)	e	elas	são	balanceadas	com	grande	quantidade	de	alimentos	de	origem	vegetal.
Além	disso,	nem	toda	refeição	precisa	incluir	carne	vermelha,	bacon	ou	linguiça	–	use	peixes	e
frutos	do	mar,	aves,	carne	de	porco	e	ovos	para	ter	uma	boa	variedade	de	aminoácidos	e
micronutrientes.



É	muita	gordura.
Sabemos	que	parece	que	você	está	comendo	toneladas	de	gordura	a	cada	refeição,	mas	isso	só
acontece	porque	fomos	condicionados	a	considerar	todas	as	gorduras	ruins.	Se	estiver	treinando
seu	corpo	a	utilizar	efetivamente	a	gordura	como	combustível,	precisa	lhe	oferecer	esse
combustível,	não	é	mesmo?	Além	disso,	a	gordura	tem	um	papel	importante	a	desempenhar	na
saciedade	e	faz	a	comida	ter	um	sabor	73%	melhor.	(É	ciência!)	Portanto,	não	tenha	medo	de	meio
abacate	ou	algumas	colheres	de	sopa	de	óleo	de	cozinha	em	cada	refeição.	Na	verdade,	você
talvez	descubra	que	precisa	acrescentar	ainda	mais	gordura	do	que	o	exemplo	de	refeições
indica,	se	for	uma	pessoa	grande	ou	ativa.

	DICA:	O	emagrecimento	saudável,	duradouro	e	seguro	foi	incorporado	em	nosso	modelo,
pois	sabemos	ser	um	objetivo	importante	para	a	maior	parte	das	pessoas	–	por	isso	não	reduza	o
consumo	de	gordura	abaixo	da	faixa	recomendada.	Tentar	fazê-lo	com	o	propósito	de
emagrecer	mais	rápido	é	um	tiro	que	pode	sair	pela	culatra.	Seu	delicado	equilíbrio	hormonal



será	abalado	se	você	comer	menos	do	que	o	necessário	–	além	disso,	você	vai	sentir	fome	o	tempo
todo,	seus	níveis	de	energia	cairão	e	você	vai	ficar	mal-humorado	porque	está	cansado	e
faminto.	Portanto,	atenha-se	ao	mínimo	possível,	se	assim	o	desejar,	mas	resista	à	tentação	de
reduzir	ainda	mais	a	ingestão	de	gordura,	pois,	por	mais	louco	que	pareça,	comer	menos	pode
ser	contraproducente	para	sua	tentativa	de	emagrecer.

Devo	usar	menos	gordura	se	minha	fonte	de	proteína	for	gordurosa?
Não.	Em	algumas	refeições,	a	carne	será	gordurosa	(salmão	ou	filé	de	costela);	em	outras,	será
magra	(como	frango	ou	costelinha	de	porco).	Como	você	vai	variar	a	fonte	de	proteína	ao	longo	da
semana,	uma	coisa	compensa	a	outra.	Siga	o	exemplo	de	refeições	e	adicione	a	quantidade
recomendada	de	gordura	a	cada	uma,	qualquer	que	seja	a	fonte	de	proteína.

A	gordura	usada	no	preparo	dos	pratos	conta	como	gordura
adicionada?
Conta,	mas	em	geral	não	é	suficiente	para	satisfazer	as	necessidades	de	“gordura	adicionada”.
(Você	vai	utilizar	apenas	uma	ou	duas	colheres	de	sopa	de	gordura	por	refeição,	e	parte	dessa
gordura	fica	na	panela.)	Se	a	gordura	usada	no	preparo	do	prato	for	a	única	gordura	da	receita
e/ou	se	você	optar	por	escorrer	a	gordura	que	ocorre	naturalmente	(como	no	caso	da	carne
moída),	não	deixe	de	acrescentar	outra	forma	de	gordura	ao	prato.	Além	disso,	fique	à	vontade
para	misturar	gorduras	em	uma	refeição;	só	não	exagere.	Por	exemplo,	se	quiser	colocar	Molho
búfalo	(página	310)	e	Guacamole	(página	314)	no	Hambúrguer	perfeito	(página	159),
simplesmente	use	uma	porção	menor	de	cada	um.

	DICA:	Não	se	estresse	com	isso!	Use	os	sinais	de	fome	e	saciedade	emitidos	pelo	seu	corpo
como	guia	e	lembre-se	de	que,	por	estar	ingerindo	uma	grande	variedade	de	alimentos	e
refeições,	um	pouco	mais	de	gordura	nessa	refeição	se	equilibrará	naturalmente	com	um	pouco
menos	de	gordura	em	uma	refeição	que	você	fará	mais	adiante	na	semana.

Quando	preparo	essas	refeições,	acabo	com	comida	de	mais	ou	de
menos	para	duas	pessoas.
Os	tamanhos	das	porções	aqui	apresentados	são	apenas	diretrizes	gerais	–	é	impossível	escolher
um	tamanho	de	porção	que	seja	adequado	às	necessidades	de	todos.	Se	acha	que	precisa	de	mais
proteína	em	cada	refeição,	aumente	a	quantidade	em	cada	receita	–	você	pode	até	dobrar	a
quantidade	de	carne,	mas	não	deve	precisar	ajustar	as	quantidades	de	molhos	ou	temperos.	Se
sobrar	muita	coisa	das	refeições	que	você	preparar,	reduza	as	quantidades.	(E	fique	à	vontade
para	acrescentar	mais	hortaliças	a	qualquer	um	de	nossos	pratos!)



U

hora	das	compras

“Como	atleta	profissional,	o	combustível	que	uso	para	abastecer	meu	corpo	é	de
suma	importância.	Para	obter	os	melhores	resultados,	preciso	saber	exatamente
o	que	como	em	cada	refeição,	mas	antes	do	programa	Whole30	isso	não	era	fácil.
Sou	sensível	ao	glúten	e	a	 laticínios,	mas	nunca	soube	quais	alimentos	também
podiam	conter	esses	ingredientes.	O	programa	Whole30	me	foi	de	imenso	valor	–
hoje	sou	especialista	em	leitura	de	rótulos!	Opto	por	alimentos	naturais	ou	que
contenham	 pouquíssimos	 ingredientes.	 Sei	 como	 evitar	 açúcares,	 glúten	 e
lactose,	e	traduzo	rótulos	com	ingredientes	que	parecem	saudáveis	e	científicos,
mas	que	não	me	fazem	bem.	Depois	de	seguir	o	programa	algumas	vezes,	aprendi
a	fazer	compras	com	toda	a	facilidade	e	a	preparar	os	alimentos	mais	saborosos
e	saudáveis	que	já	comi	em	toda	a	minha	vida!”

–	ERICA	TINGEY,	CICLISTA	PROFISSIONAL	DA	UNIVERSIDADE	DA	CALIFÓRNIA	(IRVINE)
E	BICAMPEÃ	NACIONAL	DE	CICLISMO	PELOS	ESTADOS	UNIDOS

m	dos	desafios	mais	comuns	entre	os	novatos	no	programa	Whole30	surge	na	hora	de
fazer	compras.	Você	não	pode	mais	correr	pelas	alas	do	supermercado	escolhendo	os
produtos	de	sempre	–	no	programa	Whole30,	todo	produto	que	tenha	rótulo	requer
uma	avaliação	crítica	e	talvez	seja	necessário	abastecer	sua	cozinha	com	alimentos

que	você	não	tem	o	costume	de	comprar.
Além	disso,	agora	sua	compra	de	supermercado	pode	sair	mais	cara.	Queremos	abordar	essa

questão	desde	cedo	e	colocar	as	coisas	em	perspectiva.	Comer	comida	de	verdade	é	mais	caro	do
que	comer	fast-food,	altamente	processada,	ou	pratos	de	conveniência,	e,	para	abastecer	sua
cozinha	para	o	programa	Whole30,	talvez	você	precise	comprar	com	antecedência	itens	mais
caros,	como	óleos	de	cozinha	ou	temperos.	Mas	será	que	esse	custo	adicional	não	compensa	o
fato	de	você	se	abastecer	de	alimentos	naturais,	ricos	em	nutrientes,	promotores	da	saúde,	que
fazem	você	se	sentir	melhor,	viver	melhor	e	transparecer	tudo	isso	em	sua	aparência?	Muitas
pessoas	descobrem	que	desejam	priorizar	alimentos	saudáveis	assim	que	começam	a	se	sentir
melhor	e	estão	dispostas	a	gastar	um	pouco	menos	em	outras	áreas	(como	a	conta	da	TV	a	cabo,
cafés	caros	ou	um	novo	smartphone)	para	criar	espaço	para	carnes	de	animais	alimentados	no



pasto	ou	hortaliças	orgânicas.
Muitas	até	sentem	que	estão	economizando	ao	seguir	o	programa,	pois	passam	a	preparar

suas	refeições	em	casa	e	deixam	de	gastar	com	junk	food,	álcool	e	restaurantes.	No	entanto,
entendemos	que	seu	orçamento	e	seu	tempo	não	são	ilimitados,	por	isso	vamos	falar	agora	sobre
algumas	maneiras	de	tirar	o	máximo	da	sua	experiência	de	fazer	compras	para	o	programa
Whole30.

Primeiro,	é	preciso	planejar
A	coisa	mais	importante	que	você	pode	fazer	para	economizar	tempo,	dinheiro	e	frustração	da
primeira	vez	que	seguir	o	programa	Whole30	pode	ser	resumida	em	três	palavras:

Planejamento	das	refeições.
Já	falamos	sobre	isso	antes,	certo?
(Consulte	a	página	33	para	refrescar	a	memória.)	Planejando	com	alguns	dias	de

antecedência	suas	refeições	do	programa	Whole30	e	elaborando	uma	lista	de	compras	detalhada
para	cada	refeição,	você	só	vai	precisar	comprar	os	ingredientes	necessários	e	a	tentação	de
acrescentar	“extras”	ao	carrinho	de	compras	será	menor	–	esses	extras	podem	encarecer,	e	muito,
sua	conta	de	supermercado.	Sua	probabilidade	de	desperdiçar	comida	também	vai	diminuir
muito,	pois	tudo	que	você	comprar	será	necessário	para	o	preparo	de	uma	ou	outra	receita.

O	PLANEJAMENTO

Pesquisas	sobre	comportamento	mostram	que	os	melhores	planos	são	detalhados,	mas
não	levam	em	consideração	um	prazo	muito	longo,	pois	isso	pode	sobrecarregá-lo.
Planejar-se	com	muita	antecedência	(por	exemplo,	um	mês	de	refeições)	é	muito
trabalhoso:	e	se	você	não	estiver	com	vontade	de	comer	carne	na	terça-feira	daqui	a
duas	semanas?	O	ideal	seria	planejar	as	próximas	três	a	sete	refeições;	você	não	estará
se	esforçando	demais	pensando	no	que	vai	comer	todo	santo	dia,	mas	também	não	é
um	tempo	longo	demais	a	ponto	de	fazê-lo	sentir-se	“casado”	com	o	plano.	O
planejamento	de	médio	prazo	também	ajuda	seu	cérebro	a	alcançar	“pequenas
vitórias”	rapidamente	–	superar	os	primeiros	dias	de	refeições	no	programa	Whole30	é
o	tipo	de	marco	que	proporciona	a	autoconfiança	necessária	para	continuar.	Decida
para	quantos	dias	de	refeições	você	vai	se	planejar	com	base	na	frequência	com	que
vai	ao	supermercado	e	com	a	flexibilidade	que	você	deseja	em	relação	às	suas	escolhas
alimentares	e	a	seu	orçamento.

Depois	de	ter	escolhido	quais	refeições	deseja	preparar,	você	pode	começar	a	elaborar	sua
lista	de	compras	detalhada.	Anote	os	itens	de	que	vai	precisar	e	a	quantidade	ou	o	peso	ao	lado



do	ingrediente.
Agora	que	você	tem	um	plano	de	refeições	e	uma	lista	de	compras,	está	na	hora	de	ir	ao

mercado.	Espere	um	pouco	–	você	vai	ter	que	se	programar	para	essa	ida	ao	mercado,	também!
Primeiro,	separe	bastante	tempo	para	fazer	as	compras,	principalmente	se	estiver

abastecendo	sua	cozinha	pela	primeira	vez	antes	de	iniciar	o	programa	Whole30.	Não	entre	no
supermercado	acreditando	que	vai	levar	aqueles	20	minutinhos	de	sempre	–	ler	rótulos	e
encontrar	novos	ingredientes	toma	tempo.	Se	tiver	filhos,	deixe-os	em	casa,	se	possível.	Dedicar
uma	hora	a	fazer	compras	com	toda	a	calma	reduzirá	qualquer	estresse	que	você	possa	estar
sentindo	e	lhe	dará	a	oportunidade	de	praticar	algumas	dessas	diretrizes	antes	de	voltar	a	fazer
compras	com	os	filhos	a	reboque.

Se	seu	cônjuge	quiser	fazer	compras	e	aprender	com	você,	melhor	ainda,	a	não	ser	que	você
tenha	medo	de	ele	se	comportar	como	criança	–	nesse	caso,	é	melhor	deixá-lo	em	casa	também.

Fique	esperto	na	hora	de	comprar
Pois	bem,	você	está	no	mercado,	com	a	lista	de	compras	na	mão…	Por	onde	começar?

Para	tirar	o	máximo	do	seu	orçamento	para	compras	de	supermercado,	pense
estrategicamente.	Existe	uma	razão	para	a	proteína	vir	em	primeiro	lugar	na	nossa	lista	de
compras	–	concentre-se	em	carne,	frutos	do	mar	e	ovos,	optando	pelas	variedades	mais	naturais,
de	animais	criados	livremente.	Se	seu	orçamento	for	muito	apertado,	talvez	seja	bom	elaborar	seu
plano	de	refeições	em	torno	do	que	estiver	em	promoção	no	folheto	do	supermercado	ou	escolher
receitas	que	usem	cortes	de	carne	mais	econômicos	(como	Peito	bovino	assado,	na	página	220,
Pimentão	recheado,	na	página	228,	ou	Paleta	suína	assada	com	abóbora,	couve	e	tomate,	na
página	350)	em	vez	de	comprar	filé-mignon	ou	salmão	fresco,	que	são	mais	caros.

ESTRATÉGIA	DE	COMPRA

Fazer	compras	quando	o	supermercado	estiver	mais	vazio	fará	com	que	você	se	sinta
menos	pressionado	e	mais	livre	para	explorar	produtos	e	ler	os	rótulos	no	seu	ritmo.
Verifique	o	horário	de	funcionamento	e	de	entrega	do	supermercado	local	e	programe
sua	ida	de	modo	a	coincidir	com	os	dias	em	que	as	prateleiras	estão	bem	abastecidas	e
os	produtos	em	promoção.	Mas	não	vá	fazer	compras	assim	que	sair	do	trabalho	–	as
lojas	estão	repletas	de	pessoas	que	param	para	comprar	“só	uma	coisinha”.	O	melhor
é	ir	para	casa,	jantar	e	voltar	mais	tarde.	Como	é	de	esperar,	as	tardes	de	sábado	e
domingo	são	as	mais	movimentadas	e	geralmente	as	prateleiras	estão	mais	vazias	–
mas	muitas	famílias	fazem	do	domingo	o	dia	de	preparar	a	comida	da	semana.	O
segredo	está	em	escolher	uma	estratégia	que	funcione	para	você	e	depois	incorporá-la
à	sua	rotina	semanal.



Não	menospreze	hambúrguer,	salmão	ou	camarão	congelados	–	são	uma	forma	econômica	de
comprar	carne	de	alta	qualidade.	Mas	lembre-se	de	ler	os	rótulos	com	todo	o	cuidado,	pois	muitos
hambúrgueres	semiprontos	incluem	ingredientes	proibidos	no	programa.	Finalmente,	mesmo
que	custem	mais	caro,	ovos	orgânicos	são	sua	fonte	de	proteína	mais	barata.

Em	seguida,	passe	à	seção	de	frutas	e	hortaliças,	comprando	legumes	e	verduras,	frutas	e
ervas	frescas	orgânicas	apenas	se	couber	no	seu	bolso.	Invista	nas	frutas	ou	hortaliças	orgânicas
que	você	não	precisa	descascar	(como	alface	ou	frutas	vermelhas)	e	compre	a	variedade
convencional	de	produtos	cuja	casca	possa	ser	retirada	(como	abacate	e	cebola).	Ervas	frescas
conferem	um	toque	especial	a	uma	refeição;	é	possível	encontrá-las	na	seção	de	produtos
hortifrúti.

Hortaliças	em	lata	também	são	uma	opção	econômica;	é	possível	encontrar	algumas
variedades	nos	supermercados.	No	entanto,	verifique	se	a	fruta	é	conservada	em	água	ou	suco	de
fruta,	não	em	uma	calda	açucarada.

Chegamos	aos	congelados!	As	hortaliças	congeladas	são	uma	maneira	fácil	e	econômica	de
não	deixar	de	comer	alimentos	verdes	(e	também	vermelhos	e	amarelos).	Verifique,	porém,	se	o
mix	de	hortaliças	não	contém	milho,	ervilha	ou	outras	que	não	são	permitidas	no	programa	e	não
venham	“nadando”	em	um	molho	adocicado.	Frutas	congeladas	(como	frutas	vermelhas)	também
são	uma	ótima	maneira	de	dar	um	toque	de	verão	ao	inverno	sem	os	altos	preços	de	uma	fruta
que	não	é	da	estação.

PRIORIZE	AS	PROTEÍNAS

A	opção	por	produtos	orgânicos	não	faz	parte	das	regras	do	programa	Whole30,
embora	recomendemos	veementemente	que	você	opte	por	produtos	orgânicos,	se
couber	no	seu	bolso.	Se	seu	orçamento	só	der	para	alguns	produtos,	nossa
recomendação	é	que	você	priorize	as	fontes	de	proteína	animal	em	detrimento	de
hortaliças	e	frutas.	É	fundamental	buscar	animais	criados	em	um	meio	natural	e
alimentados	com	uma	dieta	natural.	Procure	adquirir	carnes	orgânicas	e	de	animais
criados	soltos,	alimentados	no	pasto,	ou	pergunte	no	açougue	a	procedência	da	carne
vendida.

Sua	próxima	parada	é	o	corredor	onde	ficam	os	óleos	e	outros	itens	saudáveis.	Programe-se
para	estocar	gorduras	saudáveis	ao	longo	do	tempo,	pois	elas	podem	ser	os	itens	mais	caros	da
sua	conta,	perdendo	apenas	para	as	proteínas.	Primeiro,	compre	alguns	tipos	diferentes	de	óleos
de	cozinha,	pois	você	vai	utilizá-los	diariamente.	Priorize	azeite	de	oliva	extravirgem,	óleo	de	coco
não	refinado	e	manteiga	(fazer	manteiga	clarificada	em	casa	é	mais	barato	do	que	comprar	ghee),
pois	serão	ingredientes	muito	usados	no	preparo	das	receitas.	São	caros,	mas	você	só	terá	que



comprá-los	uma	ou	duas	vezes	por	mês,	por	isso,	encare-os	como	um	investimento.

OPTE	POR	PRODUTOS	DA	ESTAÇÃO

Graças	às	modernas	práticas	de	cultivo,	hoje	é	possível	encontrar	praticamente
qualquer	fruta	ou	hortaliça	o	ano	todo,	mas	aprender	quais	são	os	produtos	da	estação
é	uma	estratégia	de	compra	saudável	e	econômica.	Comprar	produtos	quando	estão
frescos,	na	estação,	significa	que	frutas	e	hortaliças	são	mais	nutritivas.	(Em	alguns
países,	os	produtos	que	não	são	da	estação	podem	vir	de	quilômetros	de	distância,
passando	muitos	dias	em	trânsito	e,	com	isso,	perdendo	alguns	de	seus	principais
nutrientes.)	É	também	mais	barato,	pois	comprar	morangos	em	janeiro	significa	que	eles
vêm	de	longe,	o	que	aumenta	o	tempo	de	transporte,	o	custo	do	combustível	e	o	preço
final	do	produto.	Por	fim,	o	consumo	de	produtos	da	estação	garante	naturalmente	uma
variedade	saudável	em	sua	alimentação,	o	que	significa	que	seu	corpo	está	obtendo
uma	ampla	gama	de	micronutrientes	que	o	manterão	saudável.

Em	seguida,	acrescente	as	gorduras	que	você	vai	precisar	acrescentar	às	suas	refeições,
como	abacate	(volte	à	seção	de	hortifrutigranjeiros),	leite	de	coco	ou	coco	em	flocos	e	azeitonas,
para	usar	em	caso	de	necessidade.	Por	fim,	compre	nozes	e	sementes	como	parte	do	seu	plano	de
refeições,	ou	como	uma	fonte	de	gordura	de	fácil	acesso	para	ter	sempre	na	bolsa	ou	na	gaveta.
Compre-as	a	granel,	apenas	na	quantidade	necessária	–	é	mais	barato	do	que	comprar	um	saco
fechado;	se	comprar	um	mix	de	nozes,	lembre-se:	não	pode	haver	amendoim	nem	açúcar	no	mix!

Por	fim,	abasteça	sua	despensa	com	todos	os	ingredientes	necessários	para	o	preparo	dos
pratos	do	seu	plano	de	refeições	e,	se	puder,	leve	também	mais	alguns	itens	básicos.	(Use	nossa
lista	de	compras	na	página	198	como	guia.)	Isso	inclui	pelo	menos	alguns	temperos	usados	com
frequência	(sal,	pimenta,	mostarda	em	pó,	cominho,	pimenta	chili,	alho	em	pó	e	cebola	em	pó);
compre	também	outros	condimentos	quando	for	oportuno.

Quanto	à	frequência	da	ida	ao	supermercado,	depende	de	você.	Fazer	compras	mais	amiúde
(algumas	vezes	por	semana	em	vez	de	uma	vez	por	semana)	tem	seus	benefícios.	Primeiro,	como
todos	os	ingredientes	que	você	está	comprando	são	perecíveis,	ir	ao	mercado	mais	vezes
significa	que	toda	essa	comida	fresca	tem	menos	chance	de	estragar	antes	de	você	ter
oportunidade	de	usá-la	–	outra	medida	de	economia.	Além	disso,	poder	fazer	compras	algumas
vezes	por	semana	significa	que	você	pode	planejar	suas	refeições	com	antecedência	de	apenas
alguns	dias,	o	que	lhe	permite	mais	espaço	para	incluir	itens	em	promoção	no	seu	plano	ou
acomodar	melhor	os	gostos	ou	pedidos	de	seus	familiares.

No	entanto,	talvez	você	não	tenha	tempo	no	seu	dia	a	dia	para	planejar	o	cardápio,	preparar
as	refeições	e	fazer	compras	várias	vezes	por	semana.	Fazer	compras	uma	vez	por	semana
certamente	facilita	as	coisas	da	perspectiva	do	tempo	e	pode	ajudá-lo	a	controlar	melhor	seu



orçamento	para	compras	de	supermercado.	Se	for	esse	o	caso,	o	ideal	seria	programar-se	para
sete	dias	de	refeições	e	elaborar	uma	lista	de	compras	detalhada	para	cada	prato.	Comece	com	a
geladeira	vazia	(acabe	com	as	sobras	da	semana	anterior!),	porque	você	vai	precisar	de	espaço.
Finalmente,	deixe	claro	para	os	seus	familiares	que	eles	vão	comer	exatamente	o	que	foi
programado	–	ainda	que	da	próxima	vez	que	for	fazer	compras	você	possa	aceitar	pedidos
especiais.

AJUDA	DAS	ERVAS

Nada	substitui	o	sabor	de	ervas	frescas,	mas,	se	você	estiver	tentando	maximizar	o
orçamento	para	o	supermercado,	é	possível	substituí-las	por	ervas	desidratadas	nas
receitas.	A	proporção	geralmente	é	1:3	(uma	colher	de	chá	de	ervas	desidratadas	para
cada	colher	de	sopa	de	ervas	frescas).	Não	é	muito	importante	que	essa	proporção
seja	exata	–	talvez	você	descubra	que	prefere	usar	uma	quantidade	muito	maior	de
coentro	ou	endro	do	que	a	receita	recomenda.	Além	disso,	é	muito	fácil	cultivar
manjericão,	tomilho	ou	alecrim	em	casa!	Bastam	alguns	vasinhos,	um	canto	onde	bata
sol	e	um	regador.



D

comendo	fora

“Segui	o	programa	durante	30	dias	e	um	pouco	mais.	Eu	era	insulinodependente,
tenho	 diabetes	 tipo	 2,	 mas	 hoje	 já	 não	 uso	 mais	 medicação	 nenhuma	 (sob
supervisão	 do	 meu	 médico).	 Nunca	 imaginei	 que	 isso	 pudesse	 acontecer,	 mas
aconteceu.	 Gostaria	 de	 estimular	 as	 pessoas	 a	 experimentarem	 o	 programa
durante	os	30	dias	sugeridos.	Ele	mudou	a	minha	vida.”

–	JOANN	H.,	CIDADE	NÃO	REVELADA	(EUA)

urante	os	30	dias	do	programa	Whole30,	você	certamente	terá	que	se	ver	frente	a
frente	com	um	cardápio	de	restaurante.	Pessoas	que	costumam	viajar	muito	a
trabalho	e	cuja	profissão	exige	“jantares	com	vinho”	precisam	enfrentar	restaurantes
ou	a	praça	de	alimentação	de	aeroportos	com	mais	frequência.	Quando	se	é	novato

nesse	tipo	de	alimentação,	comer	fora	pode	ser	desafiador	e	estressante.	Nosso	objetivo	é	facilitar
(e	tornar	mais	deliciosas)	as	suas	refeições	–	seja	no	almoço,	em	um	jantar	em	família	ou	em
viagens.

Antes,	porém,	vamos	deixar	uma	coisa	bem	clara.
Aceite	desde	agora	que	às	vezes	você	provavelmente	vai	se	sentir	“o	chato”.	Sabe	aquela

pessoa	que	faz	mil	perguntas	sobre	tudo,	solicita	inúmeras	substituições	e	mesmo	assim	manda
voltar	algo	que	veio	errado?

É.	Pode	ser	você.
Aceite	isso	e	siga	nossos	conselhos	sem	causar	indignação	ao	garçom,	ao	chef	ou	às	pessoas

que	o	acompanham	à	mesa.	Incorpore	as	nossas	estratégias	e	você	vai	conseguir	o	que	deseja,	o
garçom	vai	ficar	feliz	de	ter	podido	ajudar	e	as	outras	pessoas	à	mesa	nem	vão	notar	que	você
não	comeu	pão.	Todo	mundo	sai	ganhando.

Aqui	estão	nossas	valiosas	dicas	para	uma	aventura	satisfatória	e	saudável	no	restaurante
durante	o	programa	Whole30.

Com	antecedência
Primeiro,	ao	sair	para	comer	com	um	grupo,	sugira	um	restaurante	que	esteja	de	acordo	com	as
suas	especificações	em	todas	as	oportunidades.	“Aonde	vocês	querem	ir?”	“Não	sei,	aonde	você
quer	ir?”	É	aí	que	você	entra	e	diz:	“Vamos	a	tal	lugar!	A	comida	é	ótima,	vocês	vão	adorar.”	Você



vai	fazer	um	bom	papel,	por	ser	tão	decidido,	e	terá	melhor	controle	do	ambiente	no	qual	vai
comer.

GOOGLE!

Restaurantes	menores	em	geral	aceitam	mais	facilmente	substituir	ou	alterar	pratos	do
que	grandes	cadeias	de	restaurantes.	Se	você	não	conhece	a	região	onde	está,	faça
buscas	na	internet	com	os	termos	“orgânico”,	“funcional”,	“natural”	ou	“saudável”.

Antes	de	ir,	pesquise	um	pouco	sobre	o	restaurante.	Quanto	mais	tempo	tiver,	mais	poderá
descobrir.	Dê	uma	olhada	no	cardápio	na	internet,	observando	particularmente	o	que	oferecem	no
couvert	(como	pão	ou	chips	com	molho),	vendo	se	há	algum	item	sem	glúten	no	cardápio	e
notando	alguma	política	especial	–	nenhuma	substituição	poderia	ser	um	problema	para	você
nessa	situação.	Programe	desde	já	o	que	vai	pedir,	para	não	ficar	tentado	a	escolher	pratos	menos
saudáveis	quando	chegar	ao	restaurante.

COMIDA	ESPECIAL

Se	a	ocasião	for	casual	e	você	estiver	entre	amigos,	não	se	acanhe.	Leve	de	casa	seu
molho	para	salada.	O	garçom	não	deve	se	importar	e	você	terá	menos	uma	substituição
com	a	qual	se	preocupar.	No	entanto,	não	aconselhamos	que	você	faça	isso	durante
uma	entrevista	de	emprego.	Algumas	pessoas	considerariam	estranho,	mesmo	que	seja
algo	totalmente	normal	entre	os	seguidores	do	programa	Whole30.

Se	tiver	tempo,	ligue	para	o	restaurante.	Pergunte	quais	são	os	óleos	usados	no	preparo	dos
pratos	e	descubra	se	a	equipe	está	disposta	a	atender	suas	necessidades	alimentares	especiais.
Avise	ao	gerente	que	você	vai	ao	restaurante	e	que	tem	necessidades	especiais,	agradecendo
desde	já	pela	boa	vontade	em	atender	seus	pedidos.

Ao	fazer	seu	pedido
Agora,	um	pouco	de	estímulo:	não	se	sinta	acuado;	tome	a	iniciativa!	Existe	uma	maneira	de	ser
claro	em	seus	pedidos	sem	parecer	autoritário,	superior	ou	difícil.	Além	disso,	se	der	muita
importância	à	sua	“dieta	maluca”,	seus	colegas	à	mesa	também	o	farão.	Se	fizer	seu	pedido	com
confiança	e	segurança,	como	se	não	fosse	grande	coisa,	é	provável	que	os	outros	sigam	seu



exemplo	e	nem	mencionem	o	fato.
Deixe	claro	para	as	pessoas	que	o	servem	que	você	tem	algumas	restrições	alimentares	e

que	fará	perguntas	sobre	o	menu.	Se	você	souber	que	tem	alergias	ou	sensibilidade	reais,
especifique-as	claramente.	Demonstre	que	valoriza	a	ajuda	deles.	(Falaremos	sobre	como	mostrar
seu	apreço	mais	adiante.)	Se	for	paciente	e	respeitoso	com	o	pessoal	do	restaurante,	eles	também
serão	com	você.

Faça	perguntas	sobre	ingredientes	ocultos	(como	queijo	ou	croûtons	em	uma	salada)	ou
métodos	de	preparo	para	tudo	que	você	está	pensando	em	comer.	Seja	firme	mas	cordial	em	seus
pedidos.	Diga	coisas	como:	“Seria	possível	preparar	isso	no	vapor	em	vez	de	fritar?”	ou	“Posso
substituir	o	molho	da	salada	por	um	pouco	de	azeite	com	limão?”.

Peça	as	hortaliças	cozidas	no	vapor,	grelhadas,	assadas	ou	sautées,	refogadas	no	azeite	em
vez	de	fritas	em	óleo	vegetal.	Todas	as	batatas	assadas	devem	ser	puras,	sem	queijo,	requeijão	ou
manteiga	(a	não	ser	manteiga	clarificada).	Omeletes	ou	ovos	mexidos	podem	levar	leite	ou	massa
de	panqueca	(!)	para	ficarem	mais	fofos,	por	isso	o	melhor	é	pedir	ovos	cozidos	ou	pochés.	Peça	o
azeite	e	o	vinagre	separados,	além	de	umas	fatias	de	limão,	para	usar	como	molho	na	salada,
sobre	as	hortaliças	ou	carnes.

Você	provavelmente	terá	que	deixar	de	lado	todos	os	molhos	que	acompanham	a	refeição,
pois	eles	podem	conter	açúcar.	(Isso	vale	também	para	o	ketchup!)	Peça	molho	vinagrete,
guacamole,	azeite	ou	limão	se	quiser	temperar	o	seu	prato.

NADA	DE	FALSAS	ALEGAÇÕES

Isso	é	muito	importante	–	não	alegue	ter	alguma	“alergia”	se	não	for	absolutamente
verdadeiro.	Quem	vive	usando	a	palavra	por	aí	pode	prejudicar	a	vida	de	pessoas	que
realmente	têm	alergias	que	colocam	em	risco	sua	vida,	pois	os	garçons	podem	ficar
sobrecarregados	com	o	número	de	pessoas	que	se	afirmam	“alérgicas”	quando	na
realidade	só	têm	determinadas	preferências.

Faça	seu	pedido!
Fique	atento	quando	o	garçom	trouxer	seu	prato.	Apesar	de	toda	a	clareza	na	sua	comunicação,	às
vezes	o	garçom	ou	o	chef	não	entendem	direito	o	que	você	pediu.	Se	for	uma	coisa	simples,	como
croûtons	na	salada	(e	você	não	for	altamente	sensível	ao	alimento	em	questão),	basta	tirá-la	do
prato	e	aproveitar	sua	refeição.	Se	seu	prato	vier	com	arroz,	milho	ou	pão,	peça	para	trocar,	com
toda	a	educação,	ou	simplesmente	despreze	esses	alimentos	da	melhor	maneira	possível	(a	não
ser	que	você	tenha	alguma	alergia;	nesse	caso,	é	preciso	realmente	devolver	o	prato).



SUBSTITUIÇÕES	INTELIGENTES

Não	fique	preso	ao	menu,	use	a	criatividade!	Peça	sanduíches,	mas	dobre	a	quantidade
de	carne,	tire	o	pão	e	acrescente	o	recheio	a	uma	salada	de	verdade.	Peça	o	molho	da
massa	sobre	um	leito	de	espinafre,	substitua	a	batata	frita	por	uma	porção	dupla	de
hortaliças	ou	pergunte	se	eles	podem	servir	uma	salada	de	acompanhamento	para	o
prato	que	você	quer	pedir.	Em	alguns	restaurantes	japoneses,	eles	até	preparam	sushis
sem	arroz	se	o	cliente	pedir!	No	entanto,	é	importante	usar	o	bom	senso.	Não	há
problema	em	pedir	uma	batata	assada	pura	no	lugar	da	batata	frita,	mas	é	muito	pouco
razoável	pedir	para	substituir	a	massa	convencional	por	macarrão	de	abobrinha!

Se	tiver	que	mandar	o	prato	de	volta,	não	parta	do	pressuposto	de	que	a	culpa	é	da	pessoa
que	o	serviu	e	não	faça	escândalo.	É	provável	que	seu	pedido	não	tenha	sido	simples	e	talvez
tenha	exigido	uma	substituição	ou	solicitação	especial	com	as	quais	o	pessoal	da	cozinha	não
estava	acostumado.	Explique	com	calma	e	clareza	o	que	está	errado	e	agradeça	ao	garçom	por
resolver	o	problema.	Tratar	o	pessoal	do	restaurante	com	respeito	envia	uma	mensagem
importante	sobre	nossa	comunidade	(além	disso,	normalmente	é	a	coisa	certa	a	fazer).

Por	fim,	lembre-se	de	que	esse	momento	de	socialização	deve	ser	divertido.	Faça	o	melhor
que	puder	com	o	menu	disponível,	não	se	estresse	com	a	perfeição	e	lembre-se	de	que,	mesmo
que	esteja	comendo	um	hambúrguer	puro	e	a	salada	verde	seja	sem	graça,	você	está	ali	para
socializar	com	as	pessoas	que	estão	ao	seu	lado	na	mesa.	(Se,	mesmo	depois	de	comer,	você
ainda	estiver	com	fome,	pode	comer	uma	barrinha	do	seu	“estoque	de	emergência”.)

Como	lidar	com	perguntas
Se	em	um	dado	momento	seus	companheiros	de	mesa	começarem	a	lhe	fazer	perguntas	sobre
suas	preferências	alimentares,	não	entre	em	pânico.	Primeiro,	reconheça	que	esse	não	é	o
momento	mais	apropriado	para	lhes	apresentar	os	benefícios	do	programa	Whole30.	Sério.	Olhe
ao	redor.	Eles	devem	estar	se	empanturrando	de	pão,	anéis	de	cebola	empanada,	pizza	e
sanduíche,	talvez	estejam	bebendo	alguma	coisa.	Você	realmente	quer	lhes	dar	um	sermão	sobre
proteínas	inflamatórias	e	alimentos	que	não	se	consegue	parar	de	comer?

Chamamos	essa	atitude	de	“Como	perder	amigos	e	afastar	as	pessoas”.
Lembre-se	de	que	comida	não	é	tudo	quando	se	sai	com	amigos	–	o	mais	importante	é	a

companhia	e	a	interação	social.	Se	uma	pessoa	chama	atenção	para	suas	preferências
alimentares	ou	seu	pedido,	você	pode	simplesmente	dizer:	“Estou	dando	uma	‘renovada
nutricional’	este	mês,	por	isso	minha	alimentação	está	diferente.”	Se	pedirem	mais	detalhes,
ofereça-se	entusiasticamente	para	enviar	mais	informações	por	e-mail	ou	quando	vocês	voltarem
ao	trabalho.	Em	seguida,	mude	de	assunto,	fazendo	uma	pergunta	ao	grupo:	“Quem	viu	o	jogo	de



ontem?”	ou	“Vocês	tem	ido	ao	cinema?”.
Se	todos	que	estiverem	à	mesa	demonstrarem	interesse	em	seu	novo	plano	alimentar

saudável	(e	você	sentir-se	à	vontade	compartilhando	alguns	dos	detalhes),	concentre-se	no	que
está	comendo,	não	no	que	está	evitando	comer,	e	compartilhe	algo	pessoal	sobre	a	sua
experiência.	“Só	estou	comendo	alimentos	naturais,	ricos	em	nutrientes	e	não	processados
durante	30	dias.	É	quase	uma	volta	ao	passado,	à	alimentação	dos	nossos	avós.	Estou	me
sentindo	ótimo,	meus	níveis	de	energia	estão	lá	em	cima.”	Em	seguida,	ofereça-se	para	fornecer
mais	detalhes	depois	da	refeição	e	(novamente)	mude	de	assunto.

A	PRÁTICA	LEVA	À	PERFEIÇÃO

Quanto	mais	você	praticar,	mais	fácil	será,	por	isso,	se	sua	primeira	saída	não	for
satisfatória,	não	deixe	que	isso	o	transforme	em	um	ermitão.	Você	pode	ficar	tentado	a
recusar	convites	para	situações	sociais,	mas	isso	seria	privar-se	do	apoio	e	da
interação	que	ajuda	a	nos	manter	saudáveis.	(Além	disso,	seus	amigos	teriam	razão	em
dizer:	“Você	está	virando	um	chato	com	essa	alimentação	maluca.”)	Quanto	mais	você
se	acostumar	com	o	programa,	mais	fácil	será	aplicá-lo	em	qualquer	contexto	social	ou
restaurante,	por	isso,	planeje,	prepare-se	e	pratique!

Se	estiver	se	sentindo	muito	pressionado	ou	se	acredita	que	suas	escolhas	alimentares	foram
parar	na	berlinda,	retraia-se.	Uma	saída	bem-humorada,	mas	educada,	seria	dizer:	“Odeio	falar
sobre	comida	na	hora	das	refeições.	Vamos	comer,	depois	falamos	mal	da	minha	dieta	maluca.”
Em	seguida,	mude	de	assunto	ou	peça	licença	para	ir	ao	toalete,	dando	uma	chance	para	o
assunto	da	conversa	mudar.

A	conta,	por	favor
Pronto	–	você	conseguiu!	Chegou	ao	fim	da	refeição	e	está	pronto	para	mostrar	seu	apreço	pelo
garçom	que	tanto	se	esforçou	para	atendê-lo.	Quando	se	fala	em	gratidão	no	contexto	dos
restaurantes,	o	dinheiro	é	importante.	Dê	uma	boa	gorjeta	ao	garçom,	principalmente	se	pretende
voltar	ao	restaurante.	Se	estiver	rachando	a	conta	com	o	grupo,	dê	uma	gorjeta	à	parte	ao	garçom,
dizendo:	“Obrigado	por	se	esforçar	para	atender	minhas	necessidades.”

Com	isso,	você	está	pronto	para	voltar	para	casa,	feliz	e	saudável.	Bon	appétit.

AGRADEÇA!

Sua	gratidão	não	deve	parar	por	aqui!	Se	realmente	tiver	tido	uma	ótima	experiência	e



costuma	frequentar	esse	restaurante,	lembre-se	de	agradecer	também	ao	maître	ou	ao
gerente	e	expressar	quanto	aprecia	a	consideração	dos	garçons	e	do	chef.	Seu
objetivo:	da	próxima	vez	que	for	ao	restaurante,	todos	vão	se	lembrar	de	você	não
como	“o	chato”,	mas	sim	como	“aquele	cliente	bacana	e	educado”.
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viagens

“Minha	 fisioterapeuta,	 que	 tratava	 minha	 enxaqueca	 com	 acupuntura,
recomendou	que	eu	experimentasse	o	programa	Whole30.	E	foi	um	milagre	para
mim!	 Minhas	 enxaquecas,	 que	 me	 acompanharam	 a	 vida	 toda,	 praticamente
desapareceram,	 junto	 com	 diversos	 outros	 problemas	 de	 saúde.	 Além	 disso,
consegui	reduzir	ou	eliminar	o	uso	de	medicamentos.”

–	GAYLE	G.,	SUMMERVILLE	(EUA)

anter-se	fiel	ao	programa	Whole30	durante	viagens	não	é	tão	difícil	quanto	parece	–
independentemente	de	você	viajar	muito	de	avião,	passar	horas	dentro	de	um	carro
ou	estar	planejando	uma	viagem	para	acampar	com	a	família.	O	segredo,	como
você	nos	ouvirá	dizer	172	vezes	neste	livro,	está	no	planejamento	e	na	preparação.

Em	geral,	o	mais	difícil	é	obter	proteína	em	quantidades	adequadas	durante	viagens.
Programe-se	e	faça	seu	estoque.	Cozinhe	frango	e	salmão	na	véspera	da	viagem,	cozinhe	alguns
ovos	ou	faça	uma	boa	quantidade	da	Salada	proteica	(página	167).	Em	condições	normais	de
temperatura,	tudo	se	mantém	em	bom	estado	durante	horas	sem	necessitar	de	refrigeração,	por
isso	são	alimentos	perfeitos	para	viagens	de	avião	ou	de	carro.

O	salmão	defumado	às	vezes	fica	esquecido,	mas	a	variedade	selvagem	é	uma	excelente
fonte	de	ácidos	graxos	ômega-3	e	proteína.	Enrole	as	fatias	de	salmão	defumado	em	pedaços	de
melão	ou	de	manga,	prenda	com	um	palito	e	embale.	Esse	lanche	pode	ser	conservado	fora	da
geladeira	por	até	três	horas.

É	aconselhável	evitar	atum,	sardinha	ou	anchova	em	lata,	a	não	ser	que	você	esteja	disposto
a	aturar	os	olhares	reprovadores	de	seus	companheiros	de	viagem.

CONSIDERAÇÕES

Aqui	estão	algumas	perguntas	que	você	deve	fazer	antes	de	viajar:

Qual	será	a	duração	da	minha	viagem?	(Um	voo	de	três	horas	ou	uma	viagem	de
carro	de	24	horas?)

Vou	comer	em	restaurante,	levar	comida	ou	ambos?
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Existem	lojas	de	comida	saudável	perto	do	lugar	para	onde	eu	vou	ou	terei	que
levar	tudo	de	casa?

Terei	acesso	a	uma	geladeira	ou	poderei	levar	um	cooler?

Terei	um	espaço	para	preparar	a	comida	(como	uma	pequena	cozinha	ou	um
fogareiro	de	acampamento)	ou	tudo	terá	que	estar	pronto?

Posso	embalar	uma	boa	quantidade	de	comida	para	levar	comigo	ou	minha
capacidade	é	limitada?

Existe	alguma	restrição	quanto	ao	que	eu	posso	levar	comigo	(por	exemplo,
líquidos	a	bordo	do	avião)?

As	frutas	são	uma	fonte	fácil	de	carboidratos	para	levar	em	viagens,	mas	não	se	esqueça	das
hortaliças!	Cenoura,	aipo	e	pimentão	em	tirinhas	são	carboidratos	crocantes,	perfeitos	para
mergulhar	no	guacamole	ou	no	molho	vinagrete.	Se	puder,	leve	na	viagem	uma	tábua	de	corte
flexível	e	uma	faca	afiada	para	ajudar	no	preparo	dos	alimentos.	(Lembre-se	de	levar	talheres	de
plástico	e	guardanapos	caso	não	tenha	tempo	de	parar	para	comer	no	aeroporto	ou	antes	de
abastecer	o	carro.)

NO	ACAMPAMENTO

Resolveu	pegar	a	estrada	e	acampar?	Leve	um	cooler	grande	e	abasteça-o	com
refeições	pré-cozidas	e	congeladas	permitidas	no	programa	Whole30,	perfeitas	para
esquentar	na	fogueira	ou	em	um	fogareiro	de	camping.	Leve	hortaliças	como
acompanhamento	para	a	proteína,	ou	uma	salada	de	batata	feita	em	casa,	tubérculos
cozidos	ou	uma	sopa	para	completar	a	refeição.	E	mais:	corte	pedaços	grandes	de
abacaxi	para	assar	na	fogueira.

Legumes	enlatados	também	são	uma	boa	ideia,	embora	talvez	você	tenha	certa	dificuldade
de	passar	pela	segurança	do	aeroporto.	Nesse	caso,	comida	de	bebê	(no	máximo	100	gramas)	é
sua	próxima	melhor	opção	de	carboidratos.

Ignore	os	olhares	estranhos	do	pessoal	da	segurança	quando	eles	inspecionarem	a	comida
de	bebê	que	você	está	levando	e	notarem	a	ausência	de	um	bebê.

Por	fim,	não	ignore	a	gordura!	Ela	pode	ajudá-lo	a	sentir-se	saciado	durante	as	viagens	e
longe	das	balas	e	doces	da	loja	de	conveniência	quando	parar	para	abastecer	no	posto	de



gasolina.	Nozes	e	sementes	são	uma	fonte	de	proteína	fácil	e	portátil	para	viagens,	mas	é	muito
fácil	consumi-las	em	excesso.	Experimente	azeitonas	em	seu	lugar.	São	fáceis	de	levar,	não
necessitam	de	refrigeração	e	você	pode	consumi-las	em	maior	quantidade,	obtendo	a	mesma
quantidade	de	gordura	benéfica	presente	nas	nozes	e	sementes.	Escorra	o	líquido	e	coloque	em
um	saco	plástico	antes	da	viagem.	Você	também	pode	levar	no	avião	um	vidro	de	leite	de	coco
(menos	de	100	ml),	coco	em	flocos,	manteiga	de	coco	ou	um	abacate	inteiro.

Confira	em	nosso	Guia	de	viagens	(página	201)	recomendações	mais	detalhadas	sobre
comida	e	dicas	úteis	para	viagens.

VIAGENS	A	TRABALHO,	POR	MELISSA	HARTWIG

Viajo	muito	a	trabalho,	para	seminários	e	eventos,	mas	também	faço	pesquisas	com
antecedência	e	consigo	me	manter	no	programa	Whole30	durante	viagens.	Antes	de
entrar	no	avião,	sei	onde	ficam	os	supermercados	mais	próximos	no	meu	destino	e
quais	restaurantes	da	região	serviriam	comida	que	eu	posso	comer.	Sempre	reservo	um
quarto	de	hotel	que	tenha	frigobar	ou	um	quarto	de	apart-hotel	que	tenha	cozinha,	se
possível.	Para	preparar	as	refeições	no	apart-hotel,	levo	sempre	uma	pequena
quantidade	de	óleo	de	coco	ou	outro	tipo	de	óleo	de	cozinha	para	não	ter	que	comprar
um	litro	inteiro	sempre	que	aterrisso	em	uma	cidade	nova.	Por	fim,	não	tenho
expectativas	muito	altas	em	relação	à	variedade	quando	viajo	–	em	geral,	me	contento
com	hambúrguer	(sem	pão,	sem	queijo,	sem	bacon)	e	uma	salada.	Resultado:	ao	chegar
em	casa,	a	variedade	e	a	qualidade	da	comida	é	fabulosa,	para	compensar	o	valor
nutricional	e	o	sabor	perdidos	durante	as	viagens.	E	sempre	levo	alternativas	para
situações	de	emergência,	como	um	voo	atrasado	ou	um	enorme	engarrafamento.
(Confira	os	detalhes	na	página	201.)



guloseimas,	fixação	por	comida	e	a	balança

“Ao	 longo	 dos	 anos,	 vivi	 pulando	 de	 dieta	 em	 dieta.	 Esse	 círculo	 vicioso
transformou-se	 em	 sérios	 problemas	 de	 imagem	 e	 um	 transtorno	 alimentar.	 O
programa	Whole30	foi	importantíssimo	para	minha	transformação,	pois	mudou
minha	relação	com	a	comida.	Não	como	mais	compulsivamente	e	o	plano	deixou
de	ser	uma	dieta	para	se	tornar	meu	estilo	alimentar	preferido.	Minhas	crises	de
mau	humor	quando	sentia	falta	de	açúcar	também	acabaram!	Essa	talvez	tenha
sido	uma	das	minhas	maiores	dificuldades	em	relação	ao	transtorno	alimentar.
Tinha	muito	problema	com	o	açúcar,	mas	hoje	não	tenho	mais	a	menor	vontade
de	comer	doces.”

–	ELISE	H.,	CIDADE	NÃO	REVELADA	(EUA)

Se	forem	feitos	apenas	com	ingredientes	aprovados,	por	que	não
posso	comer	guloseimas	ou	produtos	de	confeitaria?
A	resposta	curta	é:	porque	um	biscoito	é	um	biscoito,	e	biscoitos	(além	de	panquecas,	pães	e
brownies)	não	têm	vez	no	programa	Whole30.	A	resposta	longa	é:	o	programa	Whole30	foi
desenvolvido	para	mudar	comportamentos	que	provocam	vontade	permanente	de	comer,	relações
emocionais	nocivas	com	a	comida	e	a	sensação	de	descontrole	sobre	suas	escolhas	alimentares.
(Desconfiamos	que	esse	seja	um	dos	principais	motivos	pelos	quais	você	está	aqui).	Você	quer
mesmo	passar	os	30	dias	do	programa	comendo	os	mesmos	alimentos	altamente
recompensadores,	pobres	em	nutrientes	e	viciantes	que	vinha	comendo	até	então?	Se	terminar	o
programa	com	os	mesmos	hábitos,	desejos	e	escolhas	alimentares	que	tinha	quando	o	iniciou,
suas	chances	de	sucesso	a	longo	prazo	e	de	uma	mudança	de	vida	são	mínimas.	Afinal,	foram
esses	mesmos	hábitos,	vontades	e	escolhas	alimentares	que	lhe	causaram	problemas!	Use	o
programa	Whole30	para	mudar	seus	hábitos,	romper	com	ciclos	de	vontade	de	comer	alimentos
nocivos	e	criar	uma	relação	nova	e	saudável	com	a	comida.	Siga	essa	regra	e	você	não	vai	se
arrepender,	pois	os	novos	hábitos	e	padrões	que	criar	vão	acompanhá-lo	pelo	resto	da	vida.

Mas	minhas	panquecas	levam	apenas	um	ovo	e	uma	banana!
É	sério,	nada	de	panqueca.	É	uma	regra.	Continue	lendo.



Não	caberia	a	mim	decidir	o	que	posso	ou	não	comer?
Tecnicamente,	sim.	Você	é	adulto	e	não	vamos	entrar	na	sua	cozinha	e	levar	embora	suas
panquecas.	Mas	criamos	as	regras	do	programa	e	essas	regras	afirmam	especificamente	que
determinados	alimentos	são	proibidos,	e	é	com	esse	programa	que	você	resolveu	se
comprometer.	Aderir	a	ele	e	depois	reclamar	das	regras	é	como	entrar	para	um	time	de	futebol	e
ficar	chateado	por	não	poder	usar	as	mãos.	Se	quiser	alcançar	os	benefícios	físicos	e	psicológicos
do	programa,	siga-o	tal	como	foi	elaborado,	evitando	os	produtos	de	confeitaria	e	as	guloseimas
que	incluímos	especificamente	na	lista	de	alimentos	proibidos.	Lembre-se:	são	só	30	dias.	E	nos
arriscamos	a	dizer	que,	se	você	está	se	sentindo	ansioso	com	a	ideia	de	não	poder	comer
panqueca	durante	um	mês,	é	hora	de	começar	a	analisar	os	motivos	dessa	ansiedade.

	DICA:	O	problema	desses	alimentos	é	que	eles	são	quase	tão	bons	quanto	os	que	você
costumava	comer.	Massa	de	pizza	feita	com	farinha	de	amêndoa,	sem	queijo,	não	é	a	mesma
coisa	que	uma	pizza	tradicional	repleta	de	queijo,	mas	é	suficientemente	semelhante	para	que
seu	cérebro	continue	pensando	“Quero	pizza”.	Se	continuar	comendo	esses	alimentos	menos
satisfatórios	durante	o	programa,	seu	cérebro	seguirá	desejando	a	recompensa	associada	a
guloseimas	e	junk	food.	E,	um	belo	dia,	quando	estiver	estressado,	chateado	ou	solitário,	você	vai
chegar	à	conclusão	de	que	não	adianta	comer	esses	substitutos,	que	é	adulto	e	que,	se	realmente
quer	comer	uma	pizza,	tem	mais	é	que	comer…	E,	de	uma	hora	para	outra,	adeus	programa
Whole30,	e	você	volta	ao	ciclo	de	culpa/vergonha/recompensa	que	vem	tentando	tão
desesperadamente	romper.	Simplesmente	não	vale	a	pena…	São	só	30	dias.

Além	de	pão,	panqueca	e	sorvete,	que	outros	alimentos	são
inaceitáveis	segundo	essa	regra?
Alguns	alimentos	que	se	enquadram	nessa	categoria	incluem	panquecas,	pães,	tortilhas,
biscoitos,	crepes,	muffins,	cupcakes,	cookies,	massa	de	pizza,	waffles,	cereal	matinal,	chips	de
batata,	batata	frita	e	uma	receita	na	qual	ovos,	pasta	de	tâmaras	e	leite	de	coco	se	misturam	com
orações	para	criar	um	creme	espesso	que	pode	transformar	aquele	seu	impensável	café	puro	em
cafeína	doce.	No	entanto,	embora	essa	lista	seja	proibida	para	todos	(mesmo	para	quem	“não	tem
problema”	com	pães	ou	panquecas),	sua	lista	de	produtos	proibidos	pode	incluir	outros	alimentos.

Esses	não	são	os	únicos	alimentos	que	se	enquadram	nessa
categoria?
Não	necessariamente.	Esses	alimentos	são	expressamente	proibidos,	mas	existem	outros	que
podem	estar	na	“área	de	sombra”	e	com	os	quais	pedimos	que	você	assuma	responsabilidade
especial.	Por	exemplo,	tecnicamente	algumas	barrinhas	de	nozes	e	castanhas	são	aprovadas	no
programa	Whole30	e	uma	excelente	opção	para	quem	vai	correr	uma	maratona	ou	subir	uma
montanha.	Mas,	se	estiverem	substituindo	seu	lanchinho	da	tarde	e	você	sentir	que	está



perdendo	o	controle	ao	comê-las	(ou	depois	de	comê-las),	sugerimos	que	tente	identificar	esse
hábito	pouco	saudável	e	diga:	“Não	devo	comer	isso	durante	esses	30	dias.	Desperta	minha
vontade	de	comer	sem	controle	e,	se	estou	tentando	mudar	meus	hábitos	alimentares,	preciso
deixar	isso	de	fora.”

Por	que	“pães”	de	batata-doce,	chips	de	couve	e	macarrão	de
abobrinha	são	permitidos	no	programa?	Vocês	não	estão	recriando
alimentos	menos	saudáveis	aqui	também?
O	fator	verdadeiramente	determinante	aqui	é	o	seguinte:	você	está	tentando	recriar	a	aparência,	a
textura	e	o	sabor	exatos	do	alimento	proibido?	O	pão	Paleo	foi	feito	para	ter	o	sabor	e	a	aparência
mais	parecidos	possíveis	com	o	pão	real;	o	mesmo	se	aplica	a	panquecas,	brownies	ou	muffins
feitos	com	farinhas	alternativas.	Mas	rodelas	de	batata-doce,	chips	de	couve	ou	macarrão	de
abobrinha	são	simplesmente	substitutos	do	pão,	das	batatas	chips	ou	da	massa,	não	uma
recriação.	O	cérebro	não	vai	pensar	que	você	está	comendo	pão	quando	você	morde	um
hambúrguer	feito	com	duas	rodelas	de	batata-doce	–	o	que	significa	que	você	está	efetivamente
rompendo	o	hábito	de	comer	pão,	não	alimentando-o.

Como	vou	saber	se	um	determinado	alimento	deve	ser	proibido	para
mim?
Primeiro,	pergunte-se:	“Estou	tentando	reproduzir	ou	recriar,	com	ingredientes	aprovados,	a
aparência,	a	textura	e	o	sabor	exatos	de	algo	pouco	saudável	que	estou	com	vontade	de	comer	ou
estou	apenas	buscando	um	substituto	mais	nutritivo	para	esse	alimento?”	Se	a	justificativa	for	a
primeira,	simplesmente	diga	não.	Além	disso,	se	o	alimento	em	questão	for	algo	ao	qual	você
recorreria	depois	de	um	dia	difícil	no	trabalho	ou	um	acontecimento	estressante,	o	melhor	seria
deixá-lo	de	fora.	Embora	a	maionese	comercial	não	seja	a	opção	mais	saudável	(por	causa	dos
óleos	vegetais	e	dos	açúcares	adicionados),	raramente	uma	pessoa	chega	em	casa	depois	de	um
dia	estressante	e	mergulha	suas	mágoas	no	pote	de	maionese,	o	que	significa	que	recriá-la
provavelmente	não	é	uma	questão	nesse	caso.	Finalmente,	quando	estiver	em	dúvida,	é	melhor
deixar	o	alimento	de	fora.	É	possível	sobreviver	sem	esse	alimento	por	30	dias	–	e,	se	você
acreditar	que	isso	é	impossível	ou	ficar	irritado	só	de	pensar	nisso,	é	melhor	examinar	mais	de
perto	sua	relação	com	esse	alimento.

Mas	eu	não	tenho	problema	nenhum	com	panquecas!
Continua	batendo	na	mesma	tecla,	a	das	panquecas,	não	é?	Bom,	vamos	lá:	essa	é	apenas	outra
regra	do	programa,	como	“nada	de	cereais”	e	“nada	de	açúcar	adicionado”.	Você	pode	ou	não	ter
problemas	com	todos	os	alimentos	que	eliminamos,	mas	sem	eliminá-los	durante	30	dias	não	terá
como	saber	ao	certo.	Você	também	pode	ficar	surpreso	com	o	controle	que	algumas	dessas



guloseimas	têm	sobre	você	–	algo	que	talvez	não	tenha	notado	até	negá-los	ao	seu	cérebro.	Sendo
assim,	por	favor,	simplesmente	siga	nosso	programa	durante	30	dias	e,	no	fim,	poderá	voltar	a
comer	suas	panquecas,	se	de	fato	desejar.	Mas	desconfiamos	que	não.

Acabo	de	iniciar	o	programa	Whole30	e	não	consigo	parar	de	pensar
em	comida.	O	que	vou	comer	em	seguida,	o	que	planejar	para
amanhã,	o	que	posso	ou	não	comer…	Isso	é	saudável?
A	curto	prazo,	sim.	Essa	maneira	de	alimentar-se	ainda	é	nova	para	você,	por	isso	trata-se	mais	de
um	aumento	da	conscientização	do	que	de	uma	obsessão	doentia.	Você	acaba	de	iniciar	um
programa	que	requer	planejamento	e	preparação,	análise	cuidadosa	dos	rótulos	e	adesão	a
orientações	específicas	(e	desconhecidas).	É	natural	passar	a	primeira	semana	pensando	muito
sobre	comida,	considerando	que	você	tem	que	comer	três	vezes	por	dia	e	o	cardápio	das	suas
refeições	provavelmente	será	muito	diferente	do	que	costumava	ser.	Para	combater	isso,	planeje
suas	refeições	(veja	página	33)	e	prepare	uma	quantidade	maior	de	comida	duas	vezes	por
semana	para	não	ter	que	passar	o	dia	inteiro	pensando	no	que	vai	comer;	familiarize-se	com	as
regras	para	identificar	com	facilidade	o	que	pode	ou	não	comer;	e	opte	por	comidas	simples,	que
tenham	no	rótulo	poucos	ingredientes	–	ou	que	simplesmente	não	tenham	rótulo.	Com	essa
abordagem,	por	volta	do	Dia	8	você	estará	totalmente	à	vontade	com	suas	escolhas	alimentares.

Sinto	que,	quando	como	determinados	alimentos	“aprovados”	no
programa,	como	manteiga	de	nozes,	tâmaras	ou	uvas	congeladas,
perco	o	controle;	devo	eliminá-los	durante	o	programa?
Sim,	sim,	definitivamente	sim.	Às	vezes	os	participantes	do	programa	descobrem	que	não	é	tão
difícil	abrir	mão	de	comer	brownies	ou	massa,	mas	se	veem	mergulhando	em	um	pote	de
manteiga	de	amêndoas	toda	noite	depois	do	jantar.	Os	alimentos	permitidos	no	programa,	mas
que	o	levam	a	comer	sem	parar,	sentir	uma	vontade	irresistível	de	comer	ou	comer	quando	não
está	com	fome,	devem,	sim,	ser	excluídos.

Mas	será	que	restringir	alimentos	não	me	levará	a	exagerar	em	seu
consumo	após	o	fim	do	programa?
Isso	costuma	ocorrer	depois	de	muitas	dietas	restritivas,	mas	não	é	comum	entre	os	adeptos	do
programa	Whole30.	Em	primeiro	lugar,	nosso	plano	não	restringe	calorias	–	uma	causa	comum	do
efeito	rebote	de	muitas	dietas	radicais.	Como	você	ficará	saciado	e	satisfeito	todos	os	dias	do
programa	Whole30,	é	muito	menos	provável	que	realmente	se	sinta	restrito.	Em	segundo	lugar,
nosso	plano	concentra-se	em	modificar	seus	gostos	e	eliminar	o	desejo	de	comer	determinados
alimentos,	por	isso,	quando	chegar	ao	fim	do	programa	Whole30,	a	junk	food	que	você	antes
adorava	de	uma	hora	para	outra	parece	não	o	atrair	mais.	Por	fim,	o	programa	foi	desenvolvido



para	ser	uma	abordagem	de	longo	prazo,	não	uma	solução	rápida.	O	objetivo	é	mudar	seus
hábitos,	não	passar	os	30	dias	obcecado	com	o	que	não	está	comendo	–	o	que	significa	que
mesmo	que	acredite	que	ficará	louco	para	comer	uma	pizza,	tomar	uma	cerveja	ou	sorvete
quando	chegar	ao	fim	do	programa	Whole30,	76%	das	pessoas	afirmam	não	sentir	a	menor
vontade	de	comer	essas	coisas	quando	chega	o	Dia	31	(segundo	uma	pesquisa	realizada	em	2014
com	mais	de	1.300	participantes	do	programa	Whole30).

Por	que	não	posso	me	pesar	durante	o	programa	Whole30?
O	programa	Whole30	não	é	uma	dieta	de	emagrecimento.	Foi	elaborado	para	ajudá-lo	a	dar	o
pontapé	inicial	na	saúde	ideal	para	o	resto	da	vida.	O	número	que	aparece	no	visor	da	balança
nada	diz	sobre	sua	saúde	em	geral	e	faz	parte	do	que	o	mantém	refém	de	um	relacionamento
pouco	saudável	com	a	comida.	Por	isso,	permita-se	tirar	umas	férias,	há	muito	merecidas,	de	sua
preocupação	com	o	peso	corporal.	Você	merece.	Ao	final	dos	30	dias,	se	o	número	que	aparecer
no	visor	da	balança	for	menor,	ótimo!	Mas,	durante	o	programa	Whole30,	concentre-se	em	ficar
mais	saudável,	não	em	reduzir	o	efeito	da	gravidade	em	sua	massa	corporal.

Mas	as	pesquisas	não	apontam	que	a	balança	pode	ser	uma
motivação	nos	esforços	de	emagrecimento?
Sim,	mas	nossas	pesquisas	e	nossa	experiência	mostram	que	a	balança	aumenta	a	probabilidade
de	estimular	os	participantes	a	anteciparem	os	resultados	do	programa	e,	com	isso,	os	deixa
cegos	ao	progresso	não	relacionado	à	balança	que	estão	fazendo.	Uma	simples	leitura	em	uma
balança	digital	pode	levar	as	pessoas	a	reduzir	suas	refeições	a	porções	pouco	saudáveis,	passar
mais	tempo	na	academia	do	que	seus	níveis	de	energia	suportam,	derrotar	a	si	mesmas	com
pensamentos	negativos	ou	desistir	do	programa	porque	“não	está	funcionando”.	Se	você	é
daqueles	que	se	motivam	vendo	o	progresso	contínuo,	tudo	bem	–	mas	vamos	encontrar	uma
motivação	não	relacionada	ao	peso	para	mantê-lo	na	linha	dia	após	dia.	Experimente	fatores
como:	qualidade	do	sono,	níveis	de	energia,	humor	ou	autoestima	–	coisas	que	realmente	fazem
diferença	para	a	sua	saúde!	(E,	se	por	acaso	você	notar	que	suas	roupas	estão	vestindo	melhor,
pode	se	parabenizar!)

Mas	mesmo	assim	vou	emagrecer	no	programa	Whole30?
Nosso	plano	nutricional	vai	melhorar	sua	saúde	em	geral	e	isso	quase	sempre	se	reflete	na
melhora	da	composição	corporal.	O	que	significa	que,	se	você	se	concentrar	em	comer	melhor,
dormir	melhor	e	tornar-se	mais	saudável,	seu	corpo	vai	entrar	na	linha.	Portanto,	acredite	em	nós
e	tenha	paciência.	Você	vai	chegar	lá	da	maneira	mais	saudável	e	conseguirá	manter	isso	pelo
resto	da	vida.	Agora	vamos	realmente	responder	à	sua	pergunta.	Em	uma	pesquisa	realizada	com
mais	de	1.600	participantes	do	programa	Whole30,	96%	relataram	ter	emagrecido	e/ou	melhorado



a	composição	corporal	durante	o	programa.	A	maioria	perdeu	entre	6	e	15	quilos	em	30	dias.	Aí
está	a	prova	de	que	o	emagrecimento	faz	parte	do	programa,	sem	que	você	tenha	que	se
preocupar	com	ele.

Eu	me	pesei.	Isso	significa	que	desrespeitei	as	regras?	Tenho	que
recomeçar?
Eis	uma	pergunta	capciosa.	Veja	bem:	as	diretrizes	do	programa	são	bastante	claras.	Trata-se	de
um	programa	abrangente,	destinado	a	modificar	muitas	coisas	de	uma	só	vez.	O	objetivo	é
aumentar	a	consciência	do	que	você	está	comendo	e	os	hábitos	que	cercam	sua	vida	alimentar,	e
mudar	os	que	forem	prejudiciais	para	seu	corpo	e	para	seu	cérebro.	Se	você	violar	uma	regra,
recomendamos	sempre	que	reinicie	o	programa	do	zero.	(Já	pensou	se	você	tiver	que	voltar	ao
Dia	1	da	próxima	vez	que	a	balança	chamar	seu	nome?	Será	que	vale	a	pena?	Claro	que	não!)	No
entanto,	você	é	adulto	e	capaz	de	tomar	decisões	como	essas	por	conta	própria.	Vamos	apenas	lhe
pedir	que	seja	sincero	consigo	e	esforce-se	ao	máximo	para	romper	a	dependência	da	balança
como	forma	de	validação.

Emagrecer	é	importante	para	mim.	Como	saber	se	estou	no	caminho
certo?
Em	geral,	o	emagrecimento	ocorre	sem	esforço,	à	medida	que	a	saúde	melhora,	por	isso	o
estimulamos	a	buscar	marcadores	de	saúde	para	saber	se	está	no	caminho	certo.	Algumas	coisas
a	notar:	sua	vontade	de	comer	determinados	alimentos	está	diminuindo?	Você	se	sente	mais	no
controle	das	suas	escolhas	alimentares?	Consegue	confiar	mais	no	sinal	de	“fome”	do	seu	corpo?
Seus	níveis	de	energia	estão	melhores	ou	mais	estáveis?	Sua	digestão	melhorou,	você	se	sente
menos	inchado?	Os	sintomas	estão	sumindo?	Você	está	mais	feliz,	mais	autoconfiante,	concentra-
se	com	mais	facilidade?	Seu	desempenho	na	academia	está	melhor	ou	você	está	se	recuperando
mais	rápido?	Tudo	isso	é	sinal	de	que	você	está	no	caminho	certo	para	mudar	de	vida	e
desenvolver	novos	hábitos	saudáveis.

Tudo	bem,	não	posso	fixar	minha	atenção	na	balança.	Mas	então	o
que	fazer	para	manter	a	motivação?
Concentre-se	nas	suas	conquistas	dia	após	dia	–	o	que	chamamos	de	“pequenas	vitórias”.	Você
chegou	ao	fim	do	dia	comendo	apenas	alimentos	permitidos	no	programa?	Ótimo!	Resistiu	à
tentação,	ainda	que	com	dificuldade?	Bom	para	você!	Chegou	às	três	da	tarde	sem	precisar
daquele	café	a	mais?	Maravilha.	Encontrou	uma	maneira	de	recompensar-se	sem	comida?
Sensacional!	São	vitórias	a	comemorar	ao	longo	desse	processo	–	e,	se	você	se	permitir	perceber
essas	pequenas	vitórias,	ficará	impressionado	com	suas	conquistas	diárias.



Posso	monitorar	calorias	ou	macronutrientes?
Tecnicamente,	a	advertência	de	evitar	o	monitoramento	de	calorias	ou	macronutrientes	é	apenas
uma	recomendação,	não	uma	regra.	No	entanto,	não	indicamos	sua	prática,	assim	como	não
recomendamos	o	uso	da	balança.	Seu	corpo	sabe	de	quanta	comida	precisa	melhor	do	que
qualquer	calculadora	que	você	vai	encontrar	na	internet	e,	assim	que	você	tiver	adotado	uma
alimentação	saudável,	poderá	confiar	nos	sinais	que	seu	corpo	lhe	está	enviando.	Além	disso,
algumas	pessoas	ficaram	tão	condicionadas	a	restringir	calorias	ou	macronutrientes	que,	embora
se	sintam	fantásticas	comendo	a	quantidade	atual,	talvez	ainda	sintam	a	tentação	de	reduzir
ainda	mais	a	quantidade	de	comida	quando	virem	a	soma	dos	números.	Não	deixe	que	números
em	uma	planilha	baguncem	sua	cabeça	ou	os	resultados	do	programa.	Por	enquanto,	siga	nosso
plano	de	refeições	(página	200)	e	deixe	que	as	pistas	enviadas	pelo	seu	corpo	(fome,	energia,
vontade	de	comer,	humor,	desempenho	nos	esportes	e	capacidade	de	recuperação)	o	norteiem	na
hora	de	decidir	se	deve	comer	mais	ou	menos.



C

problemas	de	saúde

“Tenho	tireoidite	de	Hashimoto,	doença	de	Raynaud,	psoríase,	asma	e	alergias.
Por	 trabalhar	 na	 área	 da	 saúde,	 eu	 sabia	 que	 minhas	 doenças	 autoimunes
estavam	 em	 franca	 progressão.	 Com	 28	 anos,	 meus	 níveis	 de	 energia	 eram
baixos,	eu	tinha	sintomas	terríveis,	meus	cabelos	estavam	cada	vez	mais	ralos,
eu	sofria	de	dor	de	cabeça	quase	diariamente,	dores	nas	articulações,	manchas
cutâneas	frequentes	e	minha	digestão	era	ruim.	Os	marcadores	de	inflamação	no
sangue	 estavam	 aumentando,	 mas	 cheguei	 a	 um	 impasse	 com	 meu
reumatologista.	 Foi	 nessa	 época	 que	 segui	 o	 programa	Whole30	 pela	 primeira
vez.	De	lá	para	cá,	já	o	repeti	mais	duas	vezes	e	mantive	esse	estilo	de	vida	nos
últimos	 18	 meses.	 Tenho	 uma	 energia	 que	 nunca	 imaginei	 voltar	 a	 ter.	 Minha
digestão	melhorou.	Meu	cabelo	está	mais	cheio	e	minha	pele,	 livre	de	erupções.
Minhas	mãos	não	estão	mais	secas,	rachadas.	Não	tomo	medicação	alguma	para
o	 controle	 das	 doenças	 que	 foram	 diagnosticadas.	 Transmito	 a	 mensagem	 do
programa	Whole30	 a	 pacientes,	 amigos	 e	 familiares	 quase	 diariamente.	 Faço
isso	porque	acredito	que	esse	estilo	de	vida	ajuda	minha	saúde	de	uma	maneira
que	eu	nunca	poderia	ter	imaginado.”

–	MEGAN	M.,	NOVA	YORK	(EUA)

abe	aqui	um	breve	lembrete:	não	somos	médicos	e	esta	seção	não	é	uma	tentativa	de
dispensar	conselhos	de	um	profissional.	Consulte	sempre	seu	médico	antes	de	iniciar
qualquer	nova	dieta	ou	regime	de	suplementação.	Isto	se	aplica	em	especial	aos
portadores	de	problemas	de	saúde,	principalmente	àqueles	que	tomam	medicamentos

receitados	por	médicos	para	o	controle	da	doença.
Pedimos	ao	Dr.	Luc	Readinger	que	nos	ajudasse	a	responder	a	algumas	perguntas	a	partir	da

perspectiva	de	um	médico	que,	desde	2011,	vem	usando,	com	sucesso,	o	programa	Whole30	para
tratar	os	problemas	de	saúde	de	seus	pacientes.

Doenças	autoimunes	ou	crônicas



O	programa	Whole30	é	ideal	para	ajudar	a	normalizar	um	sistema	imunológico	hiperativo,
reduzir	a	inflamação	sistêmica	e	diminuir	ou	eliminar	os	sintomas	de	doenças	autoimunes,	dor
crônica	ou	doenças	relacionadas	ao	sistema	imunológico	(como	doença	de	Lyme).	No	entanto,
mencionarei	alguns	alimentos	aprovados	no	programa	Whole30	que	são	saudáveis	para	a	maior
parte	das	pessoas	mas	que	poderiam	exacerbar	seus	sintomas	ou	ativar	seu	sistema	imunológico.
O	problema	é	que	não	existe	uma	lista	de	alimentos	que	afetam	negativamente	todas	as	doenças
crônicas.

Cada	um	de	nós	é	um	ser	único.	Isto	significa	que	alimentos	que	podem	ser	perfeitamente
bons	para	outra	pessoa	com	o	mesmo	problema	de	saúde	podem	agravar	seus	sintomas	e	vice-
versa.	Com	isso,	é	extremamente	difícil	criar	um	protocolo	que	funcione	bem	para	todos	que
sofrem	de	doenças	autoimunes.	Ovos,	tomate,	pimentas	e	pimentões,	berinjela,	batatas,	café
solúvel,	nozes	e	sementes,	carne	de	boi,	de	carneiro,	laranja,	grapefruit,	limão…	Sabe-se	que	todos
esses	alimentos	costumam	ser	problemáticos	para	pessoas	com	doenças	autoimunes	ou
provocam	sensibilidade	alimentar	em	pessoas	com	maior	permeabilidade	intestinal.

E	a	lista	não	está	completa.
Continuar	comendo	alimentos	que	são	problemáticos	para	o	seu	corpo	provoca	(adivinhe	só)

inflamação	sistêmica	e	um	sistema	imunológico	hiperativo,	o	que	significa	que	seus	sintomas
não	vão	melhorar	tanto	quanto	você	gostaria	que	melhorassem.

Sendo	assim,	como	saber	se	alguns	desses	alimentos	saudáveis	do	programa	Whole30	não
vão	lhe	fazer	bem?	Quem	nos	dera	ter	uma	resposta.	É	difícil	saber	se	esses	alimentos	o
impactam	sem	eliminá-los	também,	mas	isso	torna	o	programa	muitíssimo	mais	restritivo.	Além
disso,	o	simples	acréscimo	desses	alimentos	da	lista	dos	proibidos	no	programa	é	como	tentar
acertar	um	alvo	no	escuro;	você	pode	acabar	restringindo	alimentos	que	não	precisaria	restringir
e	incluindo	outros	aos	quais,	de	fato,	é	sensível.

Se	tiver	uma	doença	autoimune,	ou	dor	crônica	ou	fadiga	crônica,	oferecemos	duas	opções
para	o	programa	Whole30:

OPÇÃO	1:	Conclua	os	protocolos	do	programa	Whole30	exatamente	da	maneira	que	foram
apresentados	(opcionalmente	eliminando	também	ovos	e	alimentos	da	família	das	solanáceas)	e
depois	avalie	e	tome	uma	decisão	quanto	ao	que	fazer	daí	em	diante.

OPÇÃO	2:	Esqueça	o	programa	Whole30	e	vá	direto	para	uma	dieta	de	eliminação,	sob
orientação	médica,	trabalhando	com	um	especialista	em	medicina	funcional	que	crie	um	plano
específico	para	você.

Vamos	discutir	os	prós	e	os	contras	dessas	duas	abordagens.

OPÇÃO	1:

Comece	com	o	programa	Whole30



Esta	abordagem	tem	alguns	benefícios.	Primeiro,	comparado	a	uma	dieta	de	eliminação
elaborada	por	médicos,	o	programa	Whole30	requer	muito	menos	mudanças	alimentares	em
geral,	o	que	significa	que	é	mais	fácil	de	seguir	e	menos	estressante.	Você	também	pode	começar
a	implementar	as	mudanças	imediatamente,	proporcionando	alívio	e	gerando	resultados	muito
mais	rápidos.	Além	disso,	é	bem	mais	barato	–	teoricamente,	você	poderia	fazer	o	programa
Whole30	inteiro	de	graça,	evitando	despesas	com	consultas	médicas	e	exames	de	laboratório.

O	lado	negativo	é	que	talvez	você	não	veja	todos	os	benefícios	que	esperava	ver,	pois	ainda
pode	estar	incluindo	alguns	itens	problemáticos	na	sua	alimentação.	O	programa	Whole30	não	é
uma	abordagem	de	eliminação	estruturada	baseada	em	seu	histórico	de	saúde,	sintomas	e
resultados	de	exames	laboratoriais,	o	que	significa	que	poderia	ser	menos	eficaz	no	seu	contexto
específico	do	que	é	para	a	maioria	das	pessoas.	Você	poderia	fazer	o	programa	inteiro,	até	o	fim,	e
pensar:	“Isso	não	está	funcionando!”

Garantimos	a	você:	está	funcionando,	sim.
Temos	certeza	de	que	você	vivenciará	todos	os	outros	benefícios	do	programa,	e	um	sistema

imunológico	mais	calmo	é	um	passo	enorme	na	direção	certa,	mesmo	que	você	ainda	não	tenha
chegado	ao	destino	desejado.	Assim	como	acontece	quando	o	programa	não	leva	seu	seguidor	a
emagrecer,	não	é	decepcionante	nem	é	considerado	um	fracasso	quando	você	presta	atenção	em
todas	as	mudanças	em	áreas	mais	subjetivas	da	sua	vida.	Mas	a	expectativa	de	obter	resultados
“milagrosos”	e	não	os	constatar	no	Dia	30	pode	ser	bastante	desanimadora,	o	que	talvez	seja	o
maior	risco	dessa	abordagem.

Dito	isso,	continuamos	acreditando	que	é	por	aqui	que	você	deve	começar.
Praticamente	todo	programa	de	eliminação	orientado	por	um	médico	excluirá	açúcar

refinado,	glúten,	laticínios	e	álcool	(além	de	outros	alimentos	específicos),	por	isso,	você	pode	ir
até	se	adiantando	antes	de	começar	a	trabalhar	sob	orientação	médica.	Além	disso,	há	um	lado
muito	positivo	em	ganhar	confiança	e	sentir-se	mais	saudável	para	só	então	adotar	algo	tão	rígido
e	restritivo	quanto	uma	dieta	de	eliminação	personalizada.	As	melhoras	que	você	constatará	ao
seguir	o	programa	Whole30	(porque,	sim,	você	vai	senti-las!)	aumentarão	sua	eficácia	pessoal,
ajudando-o	a	sentir-se	mais	preparado	e	motivado	a	adotar	uma	abordagem	mais	restritiva,	se	for
esse	o	caminho	que	escolher	seguir.

Se	optar	por	começar	com	o	programa	Whole30,	é	importante	seguir	o	protocolo	padrão	ao
pé	da	letra	e	fazer	um	diário	de	seus	sintomas	dia	após	dia.	Se,	ao	chegar	ao	Dia	30,	constatar
melhora,	você	saberá	que	está	no	caminho	certo!	Se	os	sintomas	desaparecerem	e	você	estiver
satisfeito	com	seu	progresso,	inicie	a	reintrodução	(veja	página	53).	Se	ainda	não	estiver	se
sentindo	tão	bem	quanto	esperava,	você	pode	prolongar	o	programa	Whole30	por	um	período
maior	(60	ou	até	90	dias,	para	ver	se	os	benefícios	vão	surgir)	ou	começar	a	trabalhar	com	um
especialista	em	medicina	funcional	para	saber	se	existe	algum	outro	gatilho	na	sua	alimentação.



OVOS	E	SOLANÁCEAS

Você	pode	melhorar	seus	resultados	restringindo	também	o	consumo	de	ovos	e
solanáceas.	Os	ovos	contêm	proteínas	que	podem,	indiretamente,	aumentar	a	atividade
imune	–	fator	de	peso	nas	doenças	autoimunes.	As	solanáceas,	um	grupo	de	plantas,
contêm	compostos	que	promovem	irritabilidade	intestinal,	inflamação,	dor	e/ou	rigidez
nas	articulações	em	pessoas	sensíveis.	As	solanáceas	incluem	batatas	(todas	as
variedades,	exceto	batata-doce),	tomate,	pimentões	e	pimentas,	berinjela,	tomatillos,
pepino	e	condimentos	como	curry	em	pó	e	páprica.	Esses	dois	grupos	são	os	mais
problemáticos	para	pessoas	que	sofrem	de	doenças	autoimunes,	dor	crônica	e	outros
problemas	de	saúde	mediados	pelo	sistema	imunológico,	por	isso,	se	esse	for	o	seu
caso,	pense	em	eliminar	esses	alimentos	do	seu	programa	Whole30.

UMA	PALAVRA	SOBRE	O	USO	DE	ANTI-INFLAMATÓRIOS

Tem	uma	coisa	que	você	precisa	saber	sobre	os	anti-inflamatórios	não	esteroides
(AINEs)	como	aspirina,	ibuprofeno,	naproxeno	e	celecoxibe.	Demonstrou-se	que	essa
classe	de	medicamentos	afeta	diretamente	o	revestimento	intestinal,	provocando
permeabilidade	intestinal,	fator	que	contribui	para	doenças	autoimunes	e	doenças
mediadas	pelo	sistema	imunológico.	Se	você	utilizar	um	desses	medicamentos	por
indicação	médica,	para	controle	da	dor,	lembre-se	de	que	as	ordens	do	médico	sempre
prevalecerão	sobre	as	recomendações	do	programa	Whole30.	Entretanto,	por	causa	do
impacto	dessas	medicações	sobre	a	integridade	intestinal	e	a	função	imune,
recomendamos	que	você	converse	com	seu	médico	sobre	métodos	alternativos	para
controle	da	dor.	Se	não	puder	interromper	o	uso	do	medicamento	anti-inflamatório	no
momento,	tudo	bem	–	continue	seguindo	o	restante	do	protocolo	Whole30	e	trabalhe
junto	com	o	médico	para	avaliar	os	sintomas	ao	longo	do	caminho.	Talvez	você	se	sinta
capaz	de	interromper	a	medicação	anti-inflamatória	à	medida	que	os	sintomas
começarem	a	ceder.

OPÇÃO	2:

Trabalhe	junto	com	um	médico
O	benefício	de	trabalhar	junto	com	um	médico	está	no	fato	de	que	ele	criará	um	plano	de
eliminação	desenvolvido	especificamente	de	acordo	com	seu	histórico	de	saúde,	sua	doença	e	as
metas,	o	que	significa	que	você	provavelmente	conseguirá	administrar	melhor	seus	sintomas	a
longo	prazo.	Além	disso,	você	terá	também	o	benefício	do	acompanhamento	de	um	especialista
ao	longo	do	caminho,	administrando	seu	problema	não	apenas	por	meio	da	dieta,	mas	com



suplementação,	medicação	e/ou	outras	importantes	recomendações	relacionadas	ao	estilo	de
vida.

O	lado	negativo	é	que	esse	protocolo	pode	ser	consideravelmente	mais	difícil	–	não	sobram
muitos	alimentos	considerados	“básicos”	no	programa	Whole30	e	aprender	a	cozinhar	sem
ingredientes	como	tomate	e	ghee	pode	ser	um	desafio.	Além	disso,	essa	opção	pode	sair	caro	–
basta	somar	o	preço	de	consultas	médicas,	exames	laboratoriais	e	suplementos.

Se	optar	por	essa	abordagem,	procure	um	profissional	experiente	em	medicina	funcional,
naturopata	ou	um	médico	com	a	mente	mais	aberta.	Além	disso,	comece	a	eliminar	agora	os
gatilhos	alimentares	mais	comuns	(como	glúten,	laticínios	e	soja),	pois	serão	os	primeiros
alimentos	sobre	os	quais	os	médicos	falarão.

Qualquer	que	seja	a	abordagem	escolhida,	aconselhamos	você	a	ser	paciente	e	a	lembrar-se
de	que,	no	que	diz	respeito	a	doenças	autoimunes,	as	melhoras	não	acontecem	de	uma	hora	para
outra.	Quando	o	sistema	imunológico	está	sobrecarregado	e	confuso,	podem	ser	necessários	seis
meses	ou	mais	de	dedicação	a	um	protocolo	como	o	programa	Whole30	ou	uma	dieta	de
eliminação	sob	orientação	médica	para	ver	os	resultados,	por	isso	não	desanime	se	seus
sintomas	não	diminuírem	em	apenas	um	mês.	Concentre-se	nas	melhoras	que	você	está
constatando	e	deixe	que	elas	sejam	sua	motivação	a	dar	continuidade	ao	regime	escolhido.

E	QUANTO	AO	AIP?

O	protocolo	AIP	(do	inglês	Paleo	Autoimmune	Protocol)	fica	entre	o	programa	Whole30
e	um	plano	de	alimentação	sob	orientação	médica.	Requer	a	eliminação	de	alguns
alimentos	permitidos	no	programa,	além	de	vários	outros	que	costumam	ser
problemáticos	para	quem	tem	doença	autoimune.	Essa	abordagem	pode	ser	um	meio-
termo	se	você	tiver	concluído	o	programa	Whole30	e,	ainda	assim,	seus	sintomas	não
tiverem	passado,	e	se	você	também	não	estiver	preparado	para	trabalhar	com
acompanhamento	médico.	Consulte	sites	sobre	o	assunto	ou	converse	com	um
nutricionista.

Diabetes
Primeiro,	não	deixe	de	experimentar	o	programa	Whole30	por	tomar	insulina	ou	medicação	para
diabetes.	Acreditamos	que	os	possíveis	benefícios	são	muito	maiores	do	que	o	ajuste	da
medicação	–	já	vimos	a	reversão	total	do	diabetes	tipo	2	em	apenas	30	dias.

Dito	isso,	é	fundamental	conversar	com	o	médico	antes	de	iniciar	o	programa	Whole30.
Embora	não	tenha	sido	elaborado	especificamente	para	proporcionar	uma	alimentação	com
poucos	carboidratos,	o	programa	Whole30	tende	a	ter	uma	quantidade	de	carboidratos	menor	do
que	a	alimentação	americana	padrão	e	menor	do	que	a	maioria	das	pessoas	come	em	uma	dieta



que	não	tenha	outras	restrições.	Se	você	toma	insulina	ou	medicamentos	de	sensibilização	à
insulina	e	reduz	radicalmente	a	quantidade	de	carboidratos	que	ingere	sem	ajustar	a	dose	de
insulina,	sua	glicose	pode	sofrer	uma	queda	abrupta,	com	graves	consequências	para	a	sua
saúde.

Isso	se	aplica	especificamente	a	diabéticos	do	tipo	1	–	na	verdade,	você	e	seu	médico	podem
decidir	iniciar	o	programa	Whole30	de	maneira	mais	gradual	em	vez	de	mergulhar	de	cabeça,
para	que	você	possa	monitorar	melhor	sua	glicose	sanguínea	e	ajustar	as	dosagens	de	insulina	de
ação	rápida	e	de	longa	duração.

Discuta	com	seu	médico	como	abordar	o	programa	Whole30	e	só	então	comece	a	adotá-lo,	e
agende	consultas	regulares	de	acompanhamento	para	garantir	que	sua	glicose	permaneça	dentro
de	uma	faixa	razoável.

Síndrome	do	Cólon	Irritável	(SCI)	e	Doença	Inflamatória
Intestinal	(DII)
Embora	o	programa	Whole30	seja	ideal	para	recuperar	o	intestino	e	melhorar	problemas
digestivos,	recomendamos	veementemente	que	portadores	de	SCI	ou	DII	trabalhem	em	conjunto
com	um	médico	qualificado	e	especializado,	pois	seu	problema	de	saúde	pode	exigir	a	realização
de	exames	laboratoriais	específicos	e	suplementação	de	probióticos.	Se	decidir	experimentar	o
programa	Whole30	sem	antes	buscar	ajuda	profissional,	pense	seriamente	em	restringir
alimentos	ricos	em	FODMAPs	(veja	página	136),	que	comprovadamente	afetam	as	bactérias
intestinais	e	agravam	os	sintomas	da	SCI	e	da	DII,	além	das	eliminações	normalmente
recomendadas	no	programa	Whole30.

Sabemos	que	parece	difícil.	Mas	lembre-se:	são	apenas	30	dias	e	você	vai	aprender	muito
sobre	si	mesmo,	seus	sintomas	e	os	gatilhos	da	sua	doença	graças	a	esse	sacrifício	de	curto	prazo
–	informações	que	lhe	serão	valiosas	se	você	optar	por	trabalhar	junto	com	um	profissional
durante	ou	depois	do	programa.	Aqui	estão	algumas	outras	recomendações	para	garantir	que	o
programa	Whole30	seja	o	mais	saudável	possível	para	você.

Hortaliças	ricas	em	fibras	são	ótimas	para	a	digestão,	mas	também	podem	ser	difíceis	de
processar,	em	especial	se	seu	intestino	estiver	comprometido.	Você	pode	facilitar	a	passagem
desses	alimentos	pelo	trato	intestinal	cozinhando-os	bem	e/ou	picando-os	em	pedaços	menores
antes	de	comê-los.	Experimente	cozinhá-los	lentamente	em	um	ensopado	ou	usar	um	processador
para	transformar	as	hortaliças	em	sopa	ou	purê.	Minimize	o	consumo	de	hortaliças	cruas	e
grandes	saladas,	em	especial	se	seguir	o	programa	Whole30	significa	aumentar	radicalmente	o
consumo	de	hortaliças.

Cuidado	também	com	as	frutas,	mesmos	as	pobres	em	FODMAPs,	pois	existem	fortes
associações	entre	má	absorção	de	frutose	e	SCI.	Descasque	todas	as	frutas	que	for	comer,	evite	as
que	não	puder	descascar	(como	uva	e	cereja)	e	coma-as	o	mais	maduras	possível,	o	que	facilita



sua	digestão.	Evite	também	frutas	que	tenham	sementes	e	sejam	ásperas	por	fora	(como	frutas
vermelhas),	que	podem	afetar	negativamente	o	trato	digestivo.	Embora	ninguém	saiba	ao	certo
por	quê,	muitas	pessoas	que	sofrem	de	SCI	relatam	o	agravamento	dos	sintomas	depois	que
ingerem	frutas	cítricas,	por	isso	é	bom	evitar	seu	consumo	também.

A	CURA	DO	VÍCIO	EM	CAFÉ

Parar	de	tomar	café	de	uma	hora	para	outra	pode	ser	estressante,	principalmente	se
você	é	daqueles	que	sempre	tomam	uma	caneca	de	café	em	vez	de	um	cafezinho.	O
Dr.	Readinger	oferece	a	seus	pacientes	duas	opções	para	parar	de	tomar	café	como
parte	de	um	protocolo	de	eliminação:	parar	de	uma	só	vez	ou	aos	poucos.	Parar	de
uma	só	vez	é	exatamente	isto	–	a	partir	de	amanhã	de	manhã,	nada	de	café.	Nos	três
primeiros	dias,	os	sintomas	da	abstinência	podem	ser	difíceis,	mas	logo	são	superados.
A	abordagem	gradual	é	mais	ou	menos	assim:	limite	o	consumo	de	café	a	uma	xícara
de	café	preto	durante	alguns	dias.	Em	seguida,	nos	três	a	cinco	dias	seguintes,	tome
uma	mistura,	meio	a	meio,	de	café	cafeinado	com	café	descafeinado.	Depois	disso,
reduza	a	proporção	para	um	quarto	de	café	comum	e	três	quartos	de	café
descafeinado	durante	mais	três	a	cinco	dias.	Por	último,	tome	apenas	café	descafeinado
durante	mais	três	a	cinco	dias.	A	partir	daí,	não	tome	mais	café	nenhum.	Isso	impede	a
ocorrência	dos	graves	sintomas	de	abstinência	provocados	quando	se	para	de	uma	só
vez.	Escolha	a	abordagem	mais	adequada	a	você,	seu	consumo	de	café	e	sua
personalidade.

Agora	a	pior	notícia:	evite	todas	as	formas	de	café,	até	mesmo	o	descafeinado.	Ocorre	que	o
café	é	um	poderoso	agente	irritante	do	trato	gastrointestinal	e,	em	pessoas	com	SCI	e	DII,
frequentemente	pode	provocar	espasmos	abdominais	e	diarreia.	Além	disso,	o	café	cafeinado
provoca	uma	combinação	de	efeitos	adversos,	pois	a	cafeína	acelera	todos	os	sistemas	do	corpo
(inclusive	o	cólon),	o	que	pode	levar	a	diarreia,	seguida	de	prisão	de	ventre.	O	café	também	pode
aumentar	a	produção	de	suco	gástrico,	que	pode	contribuir	para	a	inflamação	do	trato
gastrointestinal.	Experimente	tomar	chá	de	ervas	no	lugar	do	café	e	beba	muita	água	ao	longo	do
dia	–	mas	não	às	refeições,	prática	que	pode	inibir	a	digestão	adequada	diluindo	as	enzimas
digestivas.

Vesícula	biliar
Se	você	já	passou	por	uma	cirurgia	de	retirada	da	vesícula	biliar,	talvez	fique	intimidado	diante
da	ideia	de	seguir	uma	alimentação	“rica	em	gorduras”	como	a	proposta	pelo	programa	Whole30.
Garantimos,	porém,	que	este	programa	talvez	seja	uma	das	melhores	coisas	que	você	pode	fazer
pela	sua	digestão!



Primeiro,	vamos	saber	um	pouco	mais	sobre	a	vesícula	e	sua	função.	A	vesícula	funciona
como	um	tanque	de	armazenamento	e	concentração	de	bile	(fluido	que	auxilia	a	digestão),	que	é
produzida	pelo	fígado.	O	corpo	gosta	de	ter	um	reservatório	concentrado	desse	fluido,	pois	o
produz	muito	lentamente,	para	que	ele	“pingue”,	em	vez	de	“jorrar”.	Quando	você	faz	uma
refeição	com	uma	quantidade	razoável	de	gordura,	o	fígado	não	consegue	enviar	uma	quantidade
de	bile	suficiente	para	o	intestino	delgado	com	a	rapidez	necessária,	por	isso	envia	uma	grande
quantidade	do	reservatório	armazenado	na	vesícula	biliar	–	o	bastante	para	digerir
adequadamente	as	gorduras	que	você	acabou	de	consumir.

Quando	a	vesícula	é	retirada,	não	há	mais	um	reservatório	disponível	para	armazenar	bile	ao
qual	recorrer	durante	uma	refeição	rica	em	gordura.	Se	você	comer	muita	gordura	de	uma	só	vez
(exigindo	mais	bile	do	que	o	fígado	pode	enviar),	parte	da	gordura	não	será	digerida	e	passará
pelo	sistema	rapidamente,	provocando	fezes	oleosas,	diarreia	e	cólicas.	Sendo	assim,	talvez	seu
médico	o	tenha	instruído	a	seguir	uma	alimentação	com	pouca	gordura	e	rica	em	fibras	ou	a
ingerir	apenas	determinados	tipos	de	gordura	(geralmente	evitando	gordura	animal)	e,	acima	de
tudo,	a	ficar	longe	de	dietas	como	Atkins,	Paleo	ou	o	programa	Whole30.

No	entanto,	o	programa	Whole30	não	é	uma	dieta	rica	em	gordura.	Você	vai	comer	muito
menos	do	que	costumava	comer,	mas	é	bom	lembrar	que	antes	você	sobrevivia	apenas	com
alimentos	altamente	processados,	adoçados	e	com	baixo	teor	de	gordura.	Essa	alimentação	lhe
fazia	bem?	Nossas	recomendações	de	gordura	adicionada	na	verdade	são	bastante	moderadas,	o
que	significa	que	a	falta	da	vesícula	não	deve	afetar	muito	sua	estratégia	para	o	programa
Whole30.

Primeiro,	talvez	você	tenha	que	deixar	de	fazer	três	grandes	refeições	por	dia	e	passar	a
fazer	quatro	ou	cinco	refeições	menores,	principalmente	se	for	uma	pessoa	de	porte	grande	e
ativa	(o	que	significa	que	precisa	de	uma	quantidade	maior	de	gordura	para	gerar	energia).	Isso
o	ajudará	a	comer	gordura	suficiente	durante	o	dia	sem	sobrecarregar	o	fígado.	Entretanto,	é
importante	não	beliscar	o	tempo	todo,	principalmente	alimentos	ricos	em	gordura,	como	nozes	e
sementes,	pois	isso	pode	sobrecarregar	a	capacidade	do	fígado	de	enviar	bile	suficiente	para
realizar	o	trabalho.

E	nem	pense	em	jejum	intermitente.	Você	não	vai	conseguir	ingerir	calorias	suficientes	em
um	intervalo	reduzido	durante	o	qual	pode	comer	e,	ainda	assim,	digerir	adequadamente	toda
essa	gordura	sem	a	ajuda	da	vesícula.	(Se	não	souber	o	que	é	jejum	intermitente,	melhor	ainda.
Não	serve	para	você.)

Além	disso,	beba	muita	água	durante	o	dia,	mas	não	às	refeições.	Beber	água	durante	as
refeições	dilui	a	pequena	quantidade	de	bile	disponível	para	digestão,	tornando-a	ainda	menos
eficiente.

Talvez	seja	interessante	experimentar	também	diferentes	tipos	de	gordura.	Os	triglicerídeos
de	cadeia	média	encontrados	no	coco	(óleo,	flocos,	manteiga	ou	leite	de	coco)	são	mais	fáceis	de
digerir	e	o	óleo	de	coco,	em	particular,	é	digerido	sem	necessidade	de	bile.	Talvez	sua	digestão



seja	mais	fácil	se	você	comer	uma	menor	quantidade	de	gordura	animal	mas	acrescentar	mais
óleo	de	coco	às	refeições	ou	ao	seu	preparo.

Por	fim,	um	suplemento	de	bile	bovina	muitas	vezes	pode	lhe	proporcionar	a	ajuda	digestiva
necessária,	mesmo	que	você	esteja	fazendo	refeições	maiores,	mais	próximas	às	nossas
recomendações.	Além	disso,	você	pode	notar	que	sua	capacidade	de	digerir	gorduras	está
aumentando	depois	da	cirurgia	–	o	corpo	tem	uma	capacidade	impressionante	de	se	adaptar	a
novas	condições,	e	talvez	você	descubra	que,	um	ano	após	a	cirurgia,	conseguirá	fazer	refeições
maiores,	com	mais	gordura,	praticamente	sem	problemas	ou	sem	problema	algum.	Como	sempre,
converse	sobre	o	programa	Whole30	com	seu	médico	antes	de	iniciá-lo	e	trabalhe	junto	com	ele
ao	implementar	essas	mudanças	na	sua	alimentação.

Outros	problemas	de	saúde	que	exigem	o	uso	de
medicamentos
Outros	problemas	de	saúde	e	medicamentos	receitados	pelo	médico	podem	ser	afetados	pelas
modificações	alimentares	que	você	vai	fazer	no	programa	Whole30	–	às	vezes,	já	na	primeira
semana.

Se	você	estiver	tomando	algum	medicamento	para	hipertensão	arterial,	consulte	seu	médico
antes	de	iniciar	o	programa	Whole30.	Muitas	pessoas	testemunharam	ter	dispensado	o	uso	de
anti-hipertensivos	depois	de	seguirem	o	programa	Whole30,	o	que	significa	que	seu	médico	terá
que	monitorar	sua	pressão	arterial	e	a	dose	da	medicação	durante	todo	o	programa.	Se	seu
médico	concordar,	você	pode	comprar	um	medidor	de	pressão	e	verificar	sua	pressão	arterial
duas	vezes	ao	dia	enquanto	durar	o	programa.	Se	ela	estiver	abaixo	de	certo	nível	(que	deverá	ser
predeterminado	pelo	médico)	ou	se	surgirem	sintomas	de	pressão	baixa	(tontura,	principalmente
ao	se	levantar,	fadiga	generalizada,	etc.),	talvez	seu	médico	conclua	que	está	na	hora	de	reduzir	a
dose	do	medicamento.	Essas	mudanças	tendem	a	ocorrer	gradualmente,	não	de	uma	só	vez,	o
que	facilita	o	monitoramento	e	o	ajuste	da	medicação.

Quanto	a	problemas	de	tireoide	–	o	hipotireoidismo	crônico	responde	lentamente	a
mudanças	na	medicação	e	a	intervenções	alimentares	–	converse	com	seu	médico	antes	de
embarcar	no	programa	Whole30	e	realize	um	exame	para	avaliar	seus	níveis	de	hormônio	da
tireoide	antes	e	depois	do	programa.	Isso	é	especialmente	importante	se	você	tiver	um	problema
de	tireoide	autoimune,	como	tireoidite	de	Hashimoto,	que	pode	responder	bem	à	alimentação
proposta	no	programa,	sem	glúten	e	benéfica	para	o	intestino.

Por	fim,	se	estiver	tomando	algum	medicamento	à	base	de	estatina,	como	atorvastatina,
fique	à	vontade	para	continuar	durante	o	programa.	Não	sabemos	de	nenhum	risco	imediato	ou
de	longo	prazo	associado	à	combinação	de	estatinas	e	uma	dieta	baseada	em	alimentos
saudáveis	como	a	proposta	pelo	programa	Whole30,	mas,	se	você	ainda	não	conversou	com	seu
médico	sobre	os	motivos	pelos	quais	você	toma	estatinas,	talvez	tenha	chegado	a	hora	de	fazê-lo.



Tivemos	muitos	testemunhos	de	pessoas	cujos	níveis	de	colesterol	e	triglicerídeos	caíram	muito
mais	do	que	os	médicos	afirmaram	ser	possível	apenas	com	mudanças	alimentares	e	que,	depois
de	realizarem	o	programa	Whole30,	conseguiram	parar	de	usar	estatinas.

Com	certeza	não	chegamos	nem	perto	de	abordar	o	escopo	total	dos	problemas	de	saúde	e
dos	medicamentos	receitados	por	médicos	que	são	afetados	pelo	programa	Whole30	–	isso	seria
impossível,	pois	parece	não	haver	doença,	condição	ou	sintoma	que	não	seja	impactado	de
maneira	positiva	por	uma	alimentação	anti-inflamatória,	restauradora	do	intestino.	Em	geral,
estimulamos	as	pessoas	a	trabalharem	em	conjunto	com	o	médico	ou	profissional	de	saúde	antes
de	iniciar	o	programa	e	a	consultá-los	durante	sua	implantação,	em	especial	se	observarem
alguma	mudança	na	saúde	ou	nos	sintomas.

Transtornos	alimentares
Admiramos	sua	dedicação	em	busca	de	uma	relação	saudável	com	a	comida	e	acreditamos	que
comer	alimentos	de	verdade,	ricos	em	nutrientes	e	não	processados,	é	a	maneira	mais	saudável
de	nutrir	seu	corpo	e	romper	com	hábitos	pouco	saudáveis	e	desejos	alimentares	específicos.	No
entanto,	se	você	tiver	recebido	o	diagnóstico	de	um	transtorno	alimentar	(ou	se	tiver	história	de
transtorno	alimentar),	seja	cauteloso	ao	seguir	um	programa	como	o	Whole30.

Algumas	pessoas	com	transtornos	alimentares	(ativas	ou	em	recuperação)	encontraram	no
programa	Whole30	uma	impressionante	liberdade	em	relação	à	comida.	O	fato	de	não	contarmos
nem	restringirmos	calorias	estimula	a	ingestão	de	alimentos	com	a	finalidade	de	saciar-se,	e
eliminar	a	balança	e	a	fita	métrica	pode	ser	a	mudança	de	paradigma	necessária	para	voltar	a	ter
um	relacionamento	saudável	com	a	comida.

No	entanto,	um	número	igualmente	grande	de	pessoas	descobriu	que	a	rigidez,	as	regras	e	a
estrutura	do	programa	Whole30	as	remetem	diretamente	a	seus	transtornos	alimentares.	Para
essas	pessoas,	o	programa	Whole30,	conforme	recomendado,	na	realidade	funciona	como	um
gatilho	para	o	transtorno,	atrapalhando-as	mais	do	que	as	ajudando.	As	restrições	podem	levar	à
restrição	de	calorias	ou	macronutrientes	em	pessoas	anoréxicas	ou	podem	levar	a	exageros
alimentares	em	pessoas	com	histórico	de	compulsão	por	comida.

Se	você	tiver	um	histórico	de	transtorno	alimentar	e	estiver	se	perguntando	se	o	programa
Whole30	é	certo	para	você,	simplesmente	não	podemos	responder	a	essa	pergunta.	Na	verdade,
não	tente,	tampouco,	encontrar	a	resposta	sozinho.	Se	esse	for	o	seu	caso,	não	deixe	de	consultar
um	psicólogo	ou	um	profissional	de	saúde	qualificado	para	avaliar	se	o	programa	Whole30	é
certo	para	você	antes	de	iniciá-lo.

Se	você	e	seu	profissional	de	saúde	concluírem	que	o	programa	é	adequado,	vocês	podem
decidir	juntos,	também,	modificar	as	regras	ou	diminuir	as	restrições.	Sim,	sabemos	que	isso
basicamente	contraria	tudo	o	que	escrevemos	sobre	o	programa	e	a	necessidade	de	segui-lo	ao	pé
da	letra,	mas	não	se	trata	de	uma	situação	que	encontremos	habitualmente.	Apesar	da	insistência
para	que	o	programa	Whole30	seja	seguido	da	maneira	exata	apresentada	para	que	se	obtenham
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todos	os	seus	benefícios,	não	o	desenvolvemos	tendo	em	mente	transtornos	alimentares.	O
programa,	tal	como	é,	foi	desenvolvido	para	que	as	pessoas	não	pensem	que	podem	comer	um
pouco	disso	e	beber	um	pouco	daquilo	sem	que	isso	faça	diferença.	No	entanto,	na	sua	situação,
se	você	e	seu	profissional	de	saúde	precisarem	ajustar	as	regras,	a	duração	ou	a	estrutura	do
programa	para	que	ele	funcione	no	seu	caso,	fique	à	vontade.	Se	seguir	apenas	uma	parte
específica	do	seu	programa	alimentar	o	ajudar	a	fazer	progressos	rumo	à	recuperação,	ficaremos
felizes	em	tê-lo	conosco.

No	entanto,	mesmo	que	esteja	trabalhando	com	um	profissional	qualificado,	é	possível	que
seu	compromisso	com	o	programa	Whole30	entre	em	um	perigoso	território	psicológico.	Os
sinais	são	diferentes	para	cada	um	de	nós,	mas	você	pode	usar	as	perguntas	a	seguir	para	ajudar
a	verificar	se	o	programa	Whole30	lhe	será	ou	não	benéfico:

A	ideia	de	comer	acidentalmente	um	alimento	proibido	no	programa	ou	de	“trapacear”	lhe	tira
o	sono,	literalmente?

Você	sente	que	precisa	medir,	monitorar	e	analisar	todos	os	alimentos?	(E	fica	ansioso	quando
não	o	faz?)

É	excessivamente	seletivo	com	relação	à	quantidade	de	comida	ou	às	escolhas	alimentares
simplesmente	na	tentativa	de	ser	“mais	rígido”?	(A	cenoura	é	doce	demais,	frutas	e	nozes	são
proibidas…)

Modificou	intencionalmente	o	programa	(eliminando	calorias,	gramas	de	gordura,
carboidratos	ou	escolhas	alimentares)	a	ponto	de	ele	deixar	de	ser	saudável?

Sente-se	compelido	a	fazer	alterações	no	programa	por	qualquer	outro	motivo	além	da	saúde?

Se	tiver	respondido	afirmativamente	a	uma	dessas	perguntas,	reflita	seriamente	sobre	suas
motivações	para	seguir	o	programa	e	se	deseja,	de	fato,	continuar.	Se	tiver	respondido
afirmativamente	a	mais	de	uma	pergunta,	faça	uma	pausa	no	programa	e	converse	com	o
profissional	de	saúde	que	o	acompanha	antes	de	voltar	ao	Whole30.



S

gravidez	e	amamentação

“Sou	 médica	 quiroprática	 e	 mãe	 de	 duas	 crianças.	 O	 programa	 Whole30	 me
salvou	da	depressão	pós-parto.	Cerca	de	quatro	meses	após	o	parto,	eu	me	sentia
exausta	 por	 privação	 do	 sono	 e	 muito	 deprimida	 por	 ainda	 estar	 cerca	 de	 10
quilos	acima	do	peso.	Minha	alimentação	estava	descontrolada.	A	gota	d’água
foi	quando	meu	filho	de	3	anos	entrou	no	meu	quarto	louco	para	brincar	e	gritei
com	 ele	 porque	 estava	me	 sentindo	 péssima.	 Naquele	momento,	 me	 senti	 uma
mãe	tão	horrorosa	que	soube	que	alguma	coisa	tinha	que	mudar.	No	dia	seguinte,
meu	marido	e	eu	 iniciamos	o	programa	Whole30	e	nossa	vida	mudou.	Nós	dois
observamos	o	aumento	nos	níveis	de	energia,	uma	vitalidade	estável	ao	longo	do
dia,	 nosso	 sono	 melhorou	 e	 deixamos	 de	 sentir	 vontade	 de	 comer	 alimentos
‘ruins’.	A	 inflamação	das	minhas	articulações	desapareceu	e	agora	consigo	me
exercitar.	 Estou	 cabendo	 nas	 roupas	 que	 usava	 antes	 da	 gravidez.	 Nós	 dois
perdemos	 de	 6	 a	 7	 quilos.	 O	 programa	Whole30	 também	me	 ajudou	 a	 sair	 da
depressão,	 permitindo	que	 eu	 fosse	a	mãe,	 esposa	 e	médica	que	 sempre	desejei
ser.	 Além	 disso,	 a	 recuperação	 dos	 meus	 pacientes	 tem	 sido	 mais	 acelerada	 e
mais	duradoura	com	o	foco	adicional	na	alimentação.	O	programa	Whole30	me
ensinou	que	tudo	realmente	começa	pela	comida.”

–	DRA.	MICHAELA	MCCLURE,	WATERLOO	(EUA)

e	estiver	grávida	ou	amamentando,	você	sabe	como	a	nutrição	da	mãe	é	importante	para
a	saúde	e	o	desenvolvimento	do	bebê.	A	alimentação	que	for	mais	saudável	para	a	mãe
também	será	a	mais	saudável	para	o	bebê	–	quanto	mais	nutrição	ela	receber	por	meio
dos	alimentos,	mais	será	capaz	de	transmitir	ao	filho.	Não	conseguimos	imaginar	um

médico	lhe	propondo	uma	alimentação	mais	nutritiva	do	que	uma	dieta	focada	em	alimentos
integrais,	carnes	não	processadas,	frutos	do	mar	e	ovos,	grande	quantidade	de	frutas	e	hortaliças
e	gorduras	naturais	–	entretanto,	se	estiver	grávida	ou	amamentando,	antes	de	programar
qualquer	mudança	na	alimentação,	converse	com	seu	médico.

Consultamos	Stephanie	Greunke,	nutricionista	especializada	em	gestantes,	para	elaborar	as
recomendações	do	programa	Whole30	para	esse	momento	tão	especial	da	vida.



Gravidez
Embora	o	nosso	programa	não	precise	ser	modificado	para	lidar	com	o	bebê	que	cresce	na	sua
barriga,	é	importante	ter	cautela	com	algumas	de	nossas	recomendações	gerais.	Primeiro,	uma
dieta	muito	rica	em	proteína	não	é	a	coisa	mais	saudável	para	o	seu	bebê,	por	isso	o	consumo	de
proteína	pelas	gestantes	deve	ser	limitado	a	não	mais	do	que	20%	das	calorias	totais.

Se	você	seguir	a	opção	com	menor	quantidade	de	proteína	do	nosso	plano	de	refeições
(página	200),	estará	segura.	(A	natureza	normalmente	nos	ajuda	aqui	–	muitas	mulheres	relatam
aversão	a	proteínas	ou	falta	de	apetite	por	alimentos	mais	proteicos	durante	a	gravidez,	em
especial	no	primeiro	trimestre.)	No	entanto,	se	você	tende	a	consumir	uma	dieta	mais	rica	em
proteína,	terá	que	ingerir	conscientemente	uma	quantidade	maior	de	carboidratos	e	gordura	para
compensar	as	calorias	que	não	está	ingerindo.	Além	disso,	se	você	for	uma	mulher	de	sorte	e	tiver
aversão	a	proteína,	talvez	descubra	que	precisa	reduzir	conscientemente	a	quantidade	de	carne,
frutos	do	mar	e	ovos	que	ingere.	Monitorar	e	registrar	as	calorias	e	os	macronutrientes
consumidos	pode	ser	útil,	pelo	menos	até	ter	uma	noção	melhor	de	como	deve	ser	sua	nova
alimentação	com	menor	teor	proteico.

PROTEÍNAS:	MANUAL	BÁSICO

A	quebra	dos	aminoácidos	(da	proteína)	resulta	na	produção	de	amônia,	um	composto
tóxico.	Na	realidade,	caso	se	acumulasse	em	nosso	organismo,	a	amônia	poderia	ser
fatal!	Felizmente,	o	fígado	consegue	converter	amônia	em	ureia,	substância	muito
menos	tóxica,	que	é	então	eliminada	pelos	rins	e	excretada	na	urina.	Durante	a
gravidez,	porém,	a	capacidade	do	corpo	de	converter	a	amônia	em	ureia	é	menos
eficiente,	motivo	pelo	qual	uma	alimentação	rica	em	proteínas	durante	a	gravidez	pode
contribuir	para	baixo	peso	do	bebê	ao	nascer,	dificuldade	de	amamentação	e	outros
efeitos	negativos	sobre	a	saúde	que	podem	chegar	até	a	idade	adulta.

Além	disso,	embora	na	realidade	você	não	esteja	“comendo	por	dois”,	é	fundamental	que
consuma	calorias	suficientes.	Durante	o	primeiro	trimestre,	você	realmente	não	precisa	comer
mais	do	que	comia	antes	de	engravidar.	Nos	últimos	meses,	bastam	300	calorias	a	mais	por	dia
para	alimentar	vocês	dois	–	o	equivalente	a	comer	um	abacate	a	mais.	É	fácil	incorporar	mais
hortaliças	amiláceas	e	uma	quantidade	ligeiramente	maior	de	gorduras	saudáveis	à	sua	dieta
para	garantir	a	nutrição	adequada	tanto	para	você	quanto	para	o	bebê.	Não	é	hora	de	limitar
carboidratos	nem	de	tentar	seguir	uma	dieta	com	poucos	carboidratos	–	o	bebê	precisa	das
calorias	e	nutrientes	provenientes	das	frutas	e	hortaliças	que	você	está	ingerindo	e	seguir	uma
dieta	com	consumo	muito	baixo	de	calorias	durante	a	gravidez	é	muito	estressante.	Se	tiver
seguido	dietas	com	baixo	teor	de	gorduras	ou	tiver	um	histórico	de	seguir	dietas	em	geral,	talvez



precise	fazer	um	esforço	consciente	para	ingerir	gorduras	saudáveis	em	cada	refeição.	Se	estiver
praticando	exercícios	durante	a	gravidez,	não	deixe	de	incluir	intencionalmente	batata,	abóbora,
banana-da-terra	ou	outras	frutas	para	sustentar	seu	nível	de	atividade.

Finalmente,	talvez	tenha	que	ignorar	nossa	recomendação	de	“não	beliscar”,	principalmente
ao	se	aproximar	do	terceiro	trimestre	da	gravidez.	Qualquer	gestante	poderá	lhe	dizer	que,	à
medida	que	o	bebê	cresce	dentro	do	útero,	talvez	não	sobre	espaço	suficiente	no	seu	estômago
para	grandes	refeições.	Pode	ser	necessário	recorrer	a	refeições	menores	e	mais	frequentes	ao
longo	do	dia,	mas	tente	não	beliscar	o	tempo	todo.	Se	possível,	permita	um	intervalo	de	3	a	4
horas	entre	suas	refeições	menores	para	dar	uma	chance	de	os	hormônios	trabalharem.

Alimentos	a	evitar
Alguns	alimentos	ricos	em	nutrientes	que	recomendamos	como	parte	de	uma	alimentação
saudável	no	programa	Whole30	podem	não	ser	os	mais	saudáveis	durante	a	gravidez.	Os
especialistas	geralmente	recomendam	que	se	evite	consumir	peixes	que	possam	conter	mercúrio,
como	atum,	cavala,	espadarte	e	marlim;	ovos	ou	peixe	crus	(como	sushi	e	sashimi);	e	carne	crua
ou	malpassada.	Isso	significa	evitar	alguns	alimentos	básicos	do	programa	Whole30,	entre	eles
maionese	caseira,	e	preparar	o	bife	e	o	hambúrguer	bem-passados.

Em	última	análise,	são	decisões	pessoais	que	devem	ser	tomadas	em	conjunto	com	o	médico
que	a	está	acompanhando	–	não	temos	como	dizer	se	os	ovos	crus	orgânicos,	produzidos
localmente,	que	você	costuma	consumir,	são	seguros	para	consumo.	(A	boa	nova?	Se	optar	por
não	consumi-los,	você	ainda	assim	pode	preparar	nossa	Maionese	sem	ovos,	apresentada	na
página	186!)

UMA	PALAVRA	SOBRE	GANHO	DE	PESO

O	ganho	de	peso	normal	durante	a	gravidez	varia	de	11	a	22	quilos.	É	uma	margem
enorme,	mas	uma	mulher	é	diferente	de	outra	e	o	corpo	de	cada	mulher	responde	à
gravidez	de	maneira	diversa.	É	importante	não	tentar	limitar	seu	ganho	de	peso,	pois
fazer	dieta	durante	esse	período	não	é	saudável	nem	para	você	nem	para	o	bebê	–
entretanto,	não	pense	que	gravidez	é	um	sinal	verde	para	você	comer	junk	food	à
vontade.	A	boa	nutrição	é	fundamental	durante	esse	período	e	engordar	demais	é	tão
prejudicial	quanto	não	ganhar	peso	suficiente.	Se,	de	modo	geral,	você	estiver
ingerindo	alimentos	de	verdade,	ricos	em	nutrientes,	que	saciam	(como	aqueles	que
apresentamos	no	programa	Whole30),	poderá	confiar	nos	sinais	de	fome	do	seu	corpo.
Coma	quando	tiver	fome,	pare	quando	sentir-se	saciada	e	deixe	que	a	natureza	siga
seu	curso.	Quanto	mais	saudável	você	for	durante	a	gravidez,	mais	fácil	será,	depois
que	o	bebê	nascer,	perder	o	peso	que	ganhou.
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Enjoo	matinal	e	aversão	a	alimentos
Outro	desafio	das	gestantes	durante	o	programa	Whole30	pode	ser	o	fato	de	não	conseguirem
sequer	pensar	em	ovos,	carne,	determinados	temperos	ou	mesmo	hortaliças	que	antes	adoravam.
O	enjoo	matinal	(que,	infelizmente,	pode	acontecer	a	qualquer	hora	do	dia)	e	aversões	a
determinados	alimentos	podem	tornar	o	programa	Whole30	um	desafio	ainda	maior,	por	isso
apresentamos	aqui	nossas	estratégias	para	conseguir	manter-se	fiel	ao	programa	durante	esse
momento	tão	delicado.	(E	não	desanime,	pois,	na	maioria	dos	casos,	esses	sintomas	melhoram
muito	depois	do	primeiro	trimestre	de	gravidez.)

ABASTEÇA	A	DESPENSA.	As	aversões	podem	variar	de	uma	semana	para	outra,	mas,	se
você	puder	encontrar	um	pouco	de	tudo	na	sua	despensa	ou	geladeira,	vai	acabar	achando
algo	que	queira	comer.	É	verdade,	isso	vai	exigir	idas	mais	frequentes	ao	supermercado	–
mas	são	apenas	três	meses	e	é	para	isso	que	servem	os	maridos/parceiros/membros	da
família.

SEJA	FLEXÍVEL.	Talvez	você	descubra	que	não	consegue	comer	ovos	assim	que	acorda,
mas,	lá	pelas	onze	da	manhã,	eles	voltam	a	se	tornar	palatáveis.	Sendo	assim,	encontre	outra
coisa	para	comer	na	Refeição	1	(hambúrguer,	atum	em	lata,	salmão	defumado	–	você	ficará
surpresa	com	seus	desejos	durante	essa	fase).	Seja	criteriosa	em	relação	às	avaliações	que
faz	dos	alimentos	–	o	fato	de	ter	recusado	a	almôndega	de	frango	na	hora	do	almoço	não	quer
dizer	que	não	queira	comê-la	às	três	da	tarde.	Acostume-se	a	planejar	suas	refeições	em	cima
da	hora	(e	avise	à	família	que	as	refeições	deles	também	serão	assim),	pois	há	uma	boa
chance	de	você	só	saber	o	que	vai	querer	comer	no	jantar	10	minutos	antes	de	prepará-lo.

RELAXE	QUANTO	A	PORÇÕES	IDEAIS.	A	esta	altura	do	campeonato,	não	se	trata	de
criar	refeições	balanceadas	três	vezes	por	dia	–	trata-se	de	colocar	calorias	para	dentro,	para
que	você	não	fique	ainda	mais	esgotada	e	exausta.	Se	não	houver	uma	porção	de	proteína	do
tamanho	da	palma	da	mão,	não	se	preocupe.	Se	há	três	dias	seguidos	cenouras	são	as	únicas
hortaliças	do	seu	prato,	tudo	bem.	Se	precisar	bater	tudo	no	liquidificador	porque	é	a	única
maneira	de	segurar	alguma	coisa	no	estômago,	vá	em	frente.	Faça	o	melhor	que	puder	com	o
que	você	tem	e	lembre-se	de	que	tudo	que	está	comendo	é	rico	em	nutrientes	e	saudável	para
o	bebê,	o	que	é	o	mais	importante	de	tudo.

SAIBA	QUANDO	ESTÁ	NA	HORA	DE	FAZER	UMA	PAUSA	NO	PROGRAMA
WHOLE30.	Se	estiver	sentindo	terríveis	enjoos	matinais	ou	se	tiver	aversão	tão	intensa	a



determinados	alimentos	que	não	está	comendo	o	suficiente	e	sente-se	exausta,	talvez	seja
melhor	fazer	uma	pausa	no	programa	Whole30.	Encontre	alimentos	não	processados,
saudáveis,	ricos	em	nutrientes,	que	possa	comer	(o	ideal	é	que	sejam	grãos	sem	glúten;
laticínios	integrais	e	alimentos	não	processados	que	você	saiba,	por	experiência	própria,	que
não	a	deixarão	enjoada)	e	recupere	sua	força	e	energia.	Em	seguida,	assim	que	se	sentir	capaz
e	seu	médico	aprovar,	volte	ao	programa	Whole30.

Suplementação	durante	a	gravidez
Em	primeiro	lugar,	é	importante	conversar	com	seu	médico	antes	de	tomar	qualquer	novo
suplemento,	e	isso	se	aplica	especialmente	às	gestantes.	Dito	isso,	acreditamos	que	existam
alguns	suplementos	que	podem	ser	benéficos	à	sua	saúde	e	à	saúde	do	bebê	durante	a	gravidez.

VITAMINAS	PRÉ-NATAIS.	Uma	alimentação	balanceada	e	variada	deve	suprir	a	maior	parte
de	suas	necessidades	nutricionais,	mesmo	durante	a	gravidez	e	a	amamentação.	Porém,	é	preciso
acrescentar	que	é	difícil	obter	somente	por	meio	dos	alimentos	a	quantidade	recomendada	de
determinados	nutrientes,	como	folato,	vitamina	K	e	vitamina	D3.	Assim,	tomar	uma	vitamina	pré-
natal	contendo	os	nutrientes	apropriados,	nas	doses	e	formas	certas,	pode	ser	uma	boa	garantia.	É
importante	tomar	pelo	menos	1.000	UI	de	vitamina	D3,	500mcg	de	vitamina	K	(forma	MK-4)	e
800mcg	de	folato	(não	ácido	fólico).

ÁCIDOS	GRAXOS	ÔMEGA-3.	Os	ácidos	graxos	anti-inflamatórios	EPA	e,	em	especial,	DHA
proporcionam	excelentes	benefícios	ao	desenvolvimento	neurológico	e	visual	inicial	do	bebê,	e
podem	reduzir	o	risco	de	complicações	na	gravidez,	como	pré-eclâmpsia,	diabetes	gestacional,
depressão	pós-parto	e	parto	prematuro.	Se	estiver	comendo	grande	quantidade	de	peixes
gordurosos	de	água	fria	(como	salmão	selvagem,	cavala,	sardinha	ou	arenque),	talvez	não	precise
de	suplemento	nenhum.	No	entanto,	se	não	estiver,	recomendamos	a	suplementação	com	200mg
a	600mg	de	DHA	por	dia	durante	a	gestação,	não	excedendo	ao	todo	1	grama	de	EPA	e	DHA
juntos.	A	maneira	mais	fácil	de	realizar	a	suplementação	com	EPA	e	DHA	é	com	óleo	de	peixe	de
alta	qualidade;	o	rótulo	do	produto	detalha	a	quantidade	de	EPA	e	DHA	por	pílula	ou	colher	de
chá.

ÓLEO	DE	FÍGADO	DE	BACALHAU	FERMENTADO.	Esta	fonte	saudável	de	gorduras
ômega-3	também	contém	vitaminas	A,	K	e	D,	ajudando-a	a	suprir	algumas	de	suas	outras
necessidades	nutricionais.	Alterne	a	suplementação	com	300mg	de	DHA	de	óleo	de	peixe	com	1
a	2	colheres	de	chá	de	óleo	de	fígado	de	bacalhau	fermentado.	(Lembre-se:	independentemente
da	fonte,	restrinja	a	ingestão	total	de	ômega-3	a	menos	de	1	grama	ao	dia.)

VITAMINA	D3.	A	vitamina	D3	não	é,	de	fato,	uma	vitamina	–	na	realidade,	é	um	hormônio,	e



desempenha	uma	função	fundamental	na	saúde,	principalmente	durante	a	gravidez.	Estudos
mostram	que	mães	que	tomam	suplementos	de	vitamina	D3	têm	um	risco	menor	de	diabetes
gestacional,	parto	prematuro,	complicações	relacionadas	à	gravidez	e	depressão	pós-parto.
Normalmente,	a	vitamina	D3	é	produzida	quando	expomos	a	pele	ao	sol,	mas	quanto	mais	longe
da	linha	do	Equador	você	morar	e	quanto	mais	escura	for	a	sua	pele,	mais	difícil	torna-se	essa
produção	no	início	e	no	fim	do	dia,	e	nos	meses	de	inverno.	Os	médicos	afirmam	que,	no	caso	de
deficiência,	as	gestantes	podem	tomar	com	segurança	até	10.000	UI	(Unidades	Internacionais)	de
vitamina	D,	embora	algumas	instituições	recomendem	entre	4.000	e	6.000	UI	por	dia	durante	a
gravidez.

CALDO	DE	OSSOS.	Talvez	você	não	imagine	que	um	caldo	de	ossos	(veja	página	182)	feito	em
casa	possa	ser	um	suplemento,	mas	é	uma	excelente	fonte	de	cálcio,	magnésio,	fósforo,	colágeno
e	aminoácidos	que	não	são	encontrados	na	carne	de	músculo.	Considerando-se	que	25g	a	30g	de
cálcio	são	transferidos	para	o	feto	no	último	trimestre	da	gravidez,	o	acréscimo	de	uma	ou	duas
xícaras	de	caldo	de	ossos	por	dia	à	alimentação	da	mãe	pode	ajudar	a	garantir	que	o	bebê	cresça
forte	e	saudável	sem	deixá-la	com	deficiência	de	minerais.

CRÉDITO	EXTRA	DURANTE	A	GRAVIDEZ

Recomendamos	que	você	faça	um	exame	para	medir	os	níveis	de	vitamina	D	antes	de
engravidar,	durante	o	primeiro	trimestre	e	no	início	do	terceiro	trimestre,	quando	o
esqueleto	do	feto	está	se	desenvolvendo	rapidamente	e	a	necessidade	de	vitamina	D	da
gestante	é	maior.	O	ideal	é	que	seus	níveis	de	vitamina	D	estejam	na	faixa	de	40	a
70ng/ml;	se	estiverem	baixos,	consulte	seu	médico	quanto	à	recomendação	da
quantidade	adequada	do	suplemento.

VITAMINAS	DO	COMPLEXO	B.	As	oito	vitaminas	do	complexo	B	são	essenciais	para	o
crescimento	do	bebê	e	para	seu	desenvolvimento	cerebral,	mas	as	gestantes	também	podem	se
beneficiar	do	complexo	em	caso	de	enjoos	matinais	e	fadiga,	especialmente	no	primeiro	trimestre
de	gravidez.

PÍLULAS	DE	FÍGADO.	Os	benefícios	de	comer	miúdos	na	gravidez	são	enormes.	O	fígado	é
uma	fonte	particularmente	rica	de	vitaminas	como	A,	D	e	E,	ferro	e	colina,	todos	essenciais	para
uma	gravidez	saudável.	Se	não	suporta	a	ideia	de	comer	fígado,	um	suplemento	de	fígado
dessecado	de	animais	alimentados	no	pasto	pode	proporcionar	todos	os	benefícios	sem	o	fator
repulsa.	Tente	tomar	seis	cápsulas	algumas	vezes	por	semana	e	prefira	fontes	orgânicas.



Finalmente,	entenda	que,	durante	a	gravidez,	a	suplementação	de	alta	qualidade	é	mais
importante	que	as	regras	do	programa	Whole30,	em	especial	quando	os	suplementos	tiverem
sido	receitados	por	seu	médico.	Alguns	dos	melhores	suplementos	existentes	infelizmente
incluem	traços	de	soja	ou	laticínios	na	cápsula.	Cabe	a	você	e	seu	médico	decidirem	se	os
benefícios	de	tomar	qualquer	suplemento	ou	medicação	superam	os	benefícios	de	evitar	esses
ingredientes	menos	saudáveis.	(Nesse	caso,	acreditamos	que	sim,	e	só	estamos	recomendando
suplementos	com	quantidades-traço	desses	ingredientes	em	formas	que	em	geral	não	são
problemáticas.)

Amamentação
O	programa	Whole30	é	uma	das	melhores	coisas	que	as	mães	que	estão	amamentando	podem
fazer	pela	saúde	e	felicidade	de	seus	bebês,	mas	também	as	mantém	saudáveis,	cheias	de
energia,	dormindo	bem	(na	medida	do	possível)	e	com	o	sistema	imunológico	forte.	A	saúde	do
bebê	é	a	maior	prioridade	do	organismo	da	lactante.	Isso	significa	que	os	micronutrientes
armazenados	no	seu	corpo	e	encontrados	nos	alimentos	que	você	come	estão	contidos	no	leite	do
qual	o	bebê	se	alimenta.	E	isso	é	tão	importante	que	seu	corpo	vai	sacrificar	a	própria	saúde	e
seus	depósitos	de	nutrientes	para	garantir	que	o	bebê	os	tenha	em	quantidade	suficiente.	Ter
uma	alimentação	rica	em	vitaminas,	minerais,	fitonutrientes	e	gorduras	saudáveis	com	o
programa	Whole30	garante	que	haja	o	bastante	para	manter	bem	nutridos	tanto	a	mãe	quanto	o
bebê.

Além	disso,	se	a	mãe	não	estiver	comendo	alimentos	potencialmente	inflamatórios,	o	bebê
também	não	estará!	As	mães	relatam	que	os	bebês	ficam	menos	agitados,	mamam	melhor,	têm
menos	problemas	digestivos	e	de	pele	e	dormem	mais	quando	elas	seguem	o	programa	Whole30.

Esse	último	argumento,	isoladamente,	deve	ser	suficiente	para	convencê-la	a	tentar.	Melissa
Hartwig,	coautora	do	livro,	com	um	filho	de	2	anos,	lembra-se	muito	bem	da	época	em	que
amamentava	o	tempo	inteiro	e	dormia	muito	pouco.	Quando	o	filho	tinha	4	meses,	ela	seguiu	o
programa	Whole30	e	constatou	que	não	só	a	alimentação	proposta	em	nada	afetou	sua	produção
de	leite	como	também	ela	e	o	bebê	passaram	a	dormir	melhor	–	o	que	significava	menos	estresse
da	mãe	e	até	maior	facilidade	de	manter	uma	oferta	saudável	de	leite.

PESQUISA	SOBRE	AMAMENTAÇÃO

A	pergunta	mais	comum	que	as	lactantes	nos	fazem	é:	“Será	que	vou	ter	leite	durante	o
programa	Whole30?”	Na	verdade,	em	uma	pesquisa	realizada	em	2014	com	600
mulheres	que	iniciaram	o	programa	Whole30	enquanto	amamentavam,	90%	afirmaram
que	a	quantidade	de	leite	ou	permaneceu	estável,	ou	aumentou	durante	o	programa
Whole30!



Mantendo	a	oferta	de	leite	materno	durante	o	programa	Whole30
A	coisa	mais	importante	que	você	pode	fazer	para	ter	bastante	leite	para	amamentar	seu	filho	é
simples:	quanto	mais	vezes	o	bebê	mamar,	mais	leite	você	vai	ter.	Durante	a	gravidez	e	os
primeiros	dias	após	o	parto,	a	oferta	de	leite	é	definida	pelos	hormônios,	o	que	significa	que	você
produz	leite	de	acordo	com	as	mudanças	hormonais	que	ocorrem	após	o	parto.	A	oferta	de	leite
regula-se	entre	seis	e	doze	semanas	e,	aos	três	meses,	está	basicamente	definida	com	base	na
demanda	anterior.

Sendo	assim,	o	melhor	conselho	que	podemos	lhe	dar	para	manter	a	oferta	de	leite	materno,
esteja	você	seguindo	ou	não	o	programa	Whole30,	é	amamentar	o	bebê	quando	ele	quiser	desde
o	primeiro	dia!	Não	se	prenda	a	um	“horário”	predeterminado	–	deixe	seu	bebê	decidir	quando	e
com	que	frequência	deseja	mamar.	Além	disso,	se	o	peito	tiver	sido	esvaziado,	mais	rápida	será	a
produção	de	leite,	por	isso	é	importante	esvaziar	as	duas	mamas,	seja	pela	amamentação,	pelo
uso	de	uma	bomba	ou	por	uma	combinação	das	duas	coisas	sempre	que	amamentar	o	bebê.

Calorias,	macronutrientes	e	nutrição	também	desempenham	um	papel	fundamental	na	oferta
de	leite	materno.	Uma	queda	repentina	na	ingestão	calórica	ou	de	carboidratos	pode	colocar	em
risco	a	oferta	de	leite.	É	fácil	as	pessoas	novatas	no	programa	Whole30	comerem	de	menos.	As
refeições	saciam	mais,	você	pode	ficar	com	medo	de	consumir	gordura	e	talvez	esteja	comendo
tantas	folhas	que	se	esquece	de	incluir	amiláceos	e	frutas.	Em	situações	como	essa,	talvez	seja
recomendável	monitorar	a	ingestão	de	calorias	e	macronutrientes	durante	alguns	dias,	em
especial	se	você	for	nova	no	programa.	O	consumo	de	menos	de	1.800	calorias	por	dia	pode
colocar	em	risco	a	oferta	de	leite	materno,	por	isso	é	importante	comer	o	suficiente	e	garantir	a
ingestão	de,	no	mínimo,	100	gramas	de	carboidratos	por	dia.

Os	níveis	de	hidratação	também	podem	afetar	significativamente	a	oferta	de	leite.	Você
pode	perceber	que	sente	uma	sede	fora	do	comum	enquanto	está	amamentando,	mas,	mesmo
que	não	sinta,	ao	amamentar,	tenha	sempre	uma	garrafa	grande	de	água	à	mão	e	beba-a	aos
poucos	ao	longo	do	dia.

Além	disso,	com	a	amamentação	e	os	horários	do	sono	do	bebê	talvez	seja	impossível	fazer
apenas	três	refeições	ao	dia,	conforme	estipula	o	programa	(página	200),	por	isso,	prepare-se	para
fazer	quatro,	cinco	ou	seis	refeições	mais	leves,	nos	horários	que	lhe	forem	convenientes.	Toda
refeição	deve	incluir	um	pedaço	grande	de	proteína	e	uma	quantidade	adequada	de	gordura	e
carboidratos.	Lembre-se:	não	há	necessidade	de	limitar	o	consumo	de	proteína	depois	que	o	bebê
nascer;	na	verdade,	para	crescer,	o	bebê	precisa	da	proteína	que	você	secreta	no	leite	materno,	por
isso	não	deixe	de	lado	a	carne,	os	frutos	do	mar	ou	os	ovos!	Modere	o	consumo	de	gorduras	(coma
a	quantidade	mínima	recomendada)	para	garantir	a	ingestão	da	quantidade	adequada	e	lembre-
se	de	incluir	intencionalmente	algumas	hortaliças	amiláceas,	como	batata-inglesa	e	abóbora,
além	de	uma	variedade	de	frutas,	a	fim	de	garantir	a	ingestão	de	quantidade	suficiente	de
carboidratos.



Por	fim,	entenda	que	um	número	enorme	de	fatores	contribui	para	a	boa	amamentação	do
bebê	e	para	a	produção	adequada	de	leite	materno,	entre	eles	sono,	níveis	de	estresse,	outros
medicamentos	que	você	possa	estar	tomando,	a	capacidade	do	bebê	ou	da	bomba	de	esvaziar
cada	mama	–	até	mesmo	coisas	como	dormir	de	barriga	para	baixo	ou	usar	um	sutiã	apertado
demais	podem	inibir	a	oferta	de	leite.	Com	tantos	fatores	em	jogo,	é	melhor	trabalhar	com	um
médico	experiente	que	possa	aconselhá-la	e,	juntos,	desenvolver	uma	estratégia	abrangente	para
manter	a	saúde	(e	a	oferta	abundante	de	leite	materno)	na	amamentação	durante	o	programa
Whole30.

Suplementação	durante	a	amamentação
Em	primeiro	lugar,	é	importante	conversar	com	o	médico	antes	de	tomar	qualquer	suplemento,
em	especial	se	você	estiver	grávida	ou	amamentando.	Dito	isso,	acreditamos	que	existam	alguns
suplementos	que	podem	ser	benéficos	à	sua	saúde	e	à	saúde	do	bebê	durante	esses	períodos	tão
especiais.

ÁCIDOS	GRAXOS	ÔMEGA-3.	É	importante	dar	continuidade	à	suplementação	de	DHA,	em
particular	após	o	parto,	pois,	ao	amamentar,	a	mãe	transmite	ao	bebê	suas	reservas	de	DHA
através	do	leite	materno.	(O	DHA	permanece	sendo	essencial	para	o	desenvolvimento	do	cérebro
do	bebê.)	Continue	a	suplementação	de	200mg	a	600mg	de	DHA	por	dia	e	de	óleo	de	peixe	ou
óleo	de	fígado	de	bacalhau,	sem	exceder	o	total	de	1	grama	de	EPA	e	DHA	juntos.

VITAMINA	D3.	Continue	com	4.000-6.000	UI	por	dia	enquanto	estiver	amamentando,	pois
assim	conseguirá	transmitir	uma	quantidade	saudável	de	vitamina	D	para	o	bebê	através	do	leite
materno.	(Nos	dias	de	verão,	quando	puder	expor	o	corpo	ao	sol,	entretanto,	pode	deixar	de	tomar
o	suplemento.)

CALDO	DE	OSSOS.	Enquanto	estiver	amamentando,	o	caldo	pode	mantê-la	saudável	ao
fortalecer	o	sistema	imunológico	e	manter	altos	seus	níveis	de	minerais.	Beba	uma	a	duas	xícaras
de	caldo	de	ossos	por	dia	como	parte	de	um	plano	alimentar	saudável.

FENO-GREGO.	Esse	tempero,	usado	no	curry	em	pó	ou	no	xarope	de	bordo	(ou	maple)
processado,	é	uma	maneira	de	baixo	risco	de	aumentar	ou	manter	a	oferta	de	leite	materno.
(Melissa	Hartwig	teve	ótimos	resultados	com	feno-grego	durante	o	programa	Whole30.)	O	feno-
grego	pode	estimular	a	produção	de	leite	em	um	curto	espaço	de	tempo	(até	24	horas)	e,	uma	vez
que	você	tenha	alcançado	a	oferta	desejada,	talvez	possa	interromper	a	suplementação	sem	que
haja	queda	na	quantidade	de	leite	produzida.	Alguns	estudos	mostram,	porém,	que	tomar	menos
de	3-5	gramas	por	dia	pode	não	proporcionar	benefício	algum,	e	os	especialistas	em	lactação
recomendam	a	ingestão	diária	de	6	gramas,	o	que	pode	significar	ter	que	tomar	12	cápsulas	por
dia	–	quantidade	muito	maior	do	que	a	recomendada	no	rótulo	do	suplemento.	Doses	mais	altas



podem	provocar	hipoglicemia	e	problemas	gástricos,	por	isso	você	e	seu	médico	terão	que	definir
a	dose	mais	adequada	para	você.

OUTROS	GALACTOGÊNIOS.	Outros	suplementos	que	se	acredita	aumentarem	a	quantidade
de	leite	materno	ou	estimularem	sua	produção	são	Rescue	Remedy,	cápsulas	de	alfafa	e	Chá	da
Mamãe.	Consulte	seu	médico	para	criar	um	plano	de	lactação	personalizado	e	seguro,
principalmente	ao	incluir	suplementos.



crianças

“O	 programa	 Whole30	 transformou	 a	 minha	 vida	 –	 não	 sofro	 mais	 de
hipertensão	 arterial	 nem	 de	 apneia	 do	 sono	 e	 perdi	 mais	 de	 45	 quilos!	 O
programa	 mudou	 também	 a	 vida	 da	 minha	 esposa;	 ela	 conseguiu	 reverter	 o
diabetes	 tipo	 2	 e	 emagrecer	 muito.	 O	 mais	 importante,	 porém,	 foi	 o
desenvolvimento	de	uma	sólida	base	nutricional	e	de	saúde	para	os	nossos	filhos,
algo	que	os	beneficiará	para	o	resto	da	vida.	Para	isso,	não	tenho	palavras.”

–	STEPHEN	S.,	DUNNE	(EUA)

O	programa	Whole30	é	saudável	para	crianças?
Em	primeiro	lugar,	não	somos	médicos,	por	isso	aconselhamos	que	você	converse	com	o	pediatra
dos	seus	filhos	ou	com	o	médico	da	família	antes	de	modificar	a	alimentação	deles,
principalmente	se	eles	tiverem	algum	problema	de	saúde,	transtornos	comportamentais	ou
transtornos	do	processamento	sensorial.	Mas,	já	que	perguntou,	acreditamos	que	o	programa
Whole30	é	perfeitamente	saudável	para	as	crianças!	Basta	pensar	em	todos	os	alimentos	ricos	em
nutrientes	que	elas	vão	comer:	proteína,	vitamina	B12	e	ferro	heme	das	carnes	de	qualidade,	além
de	vitaminas,	minerais	(como	cálcio	e	magnésio),	antioxidantes	e	fibras	de	frutas	e	hortaliças;
enquanto	isso,	gorduras	naturais,	como	abacate,	óleo	de	coco	e	ghee,	promoverão	o
desenvolvimento	cerebral	e	a	estabilidade	dos	níveis	de	energia.	Nosso	programa	elimina
alimentos	muito	calóricos	mas	pobres	em	nutrientes,	que	saciam	porém	não	nutrem,	os	açúcares
que	ocasionam	oscilação	nos	níveis	de	energia	e	acessos	de	raiva,	e	alimentos	potencialmente
problemáticos	que	podem	estar	contribuindo	para	asma,	problemas	de	pele,	alergias	ou
transtorno	do	déficit	de	atenção.	Se	o	plano	for	abordado	como	um	experimento	familiar,	e	não
como	uma	forma	de	restrição	ou	punição,	pode	acabar	se	tornando	uma	maneira	de	unir	ainda
mais	a	família.

Mas	crianças	não	precisam	de	leite?
Crianças	precisam	de	alimentos	ricos	em	nutrientes	para	crescer	saudáveis,	mas	não	há	nada	no
leite	de	vaca	que	as	crianças	não	possam	obter	de	formas	biologicamente	mais	apropriadas	em
carnes,	hortaliças,	frutas	e	gorduras.	Sim,	o	cálcio	é	um	fator	fundamental	para	o	desenvolvimento



de	ossos	fortes	e	saudáveis,	mas	é	importante	lembrar	que	não	é	o	único.	Outras	vitaminas	e
minerais	desempenham	um	papel	muito	importante	no	desenvolvimento	ósseo,	bem	como	as
escolhas	de	estilo	de	vida,	como	nível	de	atividade	física	e	estresse.	Sua	família	inteira	obterá
cálcio	suficiente	e	os	outros	minerais	e	vitaminas	necessários	por	meio	de	uma	ampla	variedade
de	alimentos	permitidos	no	programa	Whole30.

Quais	benefícios	devo	esperar	para	meus	filhos?
Assim	como	acontece	com	os	adultos,	os	resultados	do	programa	Whole30	nas	crianças	varia	de
um	indivíduo	para	outro,	mas	os	pais	têm	relatado	resultados	muito	consistentes	em	algumas
áreas.	Em	geral,	as	crianças	que	seguem	nosso	plano	têm	níveis	mais	estáveis	de	energia,	menos
acessos	de	raiva	(especialmente	em	crianças	com	hiperatividade),	maior	capacidade	de
concentração	na	escola,	redução	de	faltas	por	doença	e	um	sono	melhor.	A	digestão	melhora
muito,	também	–	os	relatos	são	de	menos	gases,	inchaço	e	dor	de	barriga.	Tivemos	também
vários	depoimentos	de	melhora	radical	de	problemas	de	saúde	como	asma,	alergias,	diabetes	tipo
1	e	transtorno	do	déficit	de	atenção.	As	crianças	também	obtêm	todos	os	benefícios	menos
visíveis	do	programa,	como	regulação	dos	hormônios	e	estabilidade	dos	níveis	de	glicose	no
sangue.

A	implementação	do	programa	Whole30	para	crianças	deve	ser
gradual	ou	imediata?
Não	existe	uma	resposta	simples	para	essa	pergunta.	Cada	criança	é	diferente	–	algumas
respondem	bem	à	mudança,	outras	adoram	um	desafio,	algumas	já	nascem	gostando	de
experimentar	e	outras	não	querem	saber	de	mudança	nenhuma.	Para	responder	a	essa	pergunta,
você	precisa	conhecer	bem	seu	filho,	mas	nós	lhe	oferecemos	uma	das	três	abordagens	a	seguir.
A	primeira	é	“ou	tudo	ou	nada”;	você	diz:	“Daqui	em	diante	só	vamos	comer	isso	e	ponto	final.”
Depois	de	uma	breve	rebelião,	as	crianças	normalmente	se	adaptam	e	pronto,	problema
resolvido.	Essa	abordagem	é	difícil	durante	uma	ou	duas	semanas,	mas	concretiza	rapidamente
sua	meta	e	muito	provavelmente	produzirá	resultados	radicais.	Além	disso,	fique	sossegado,	pois
seu	filho	não	vai	passar	fome	mesmo	que	se	recuse	a	comer	uma	ou	duas	refeições.	A	segunda
abordagem	é	uma	transição	gradual,	porém	firme,	na	qual	você	simplesmente	não	repõe	os
alimentos	proibidos	no	plano	depois	que	eles	acabam.	Seu	nível	de	confrontação	é	muito	menor
com	essa	estratégia,	embora	também	demore	mais	para	realmente	ingressar	no	programa
Whole30	e	para	ver	seus	resultados.	Por	fim,	você	pode	oferecer	aos	seus	filhos	melhores	opções,
mas	não	lutar	com	eles	caso	recusem.	Isso	provavelmente	não	os	fará	seguir	à	risca	o	programa
Whole30	nem	gerará	nossos	resultados	radicais,	mas	não	haverá	brigas,	e,	se	eles	fizerem
mudanças	voltadas	para	si,	provavelmente	as	adotarão.	Escolha	a	abordagem	que	for	mais
acertada	para	os	seus	filhos,	a	sua	família	e	os	seus	níveis	de	estresse.



As	crianças	devem	desenvolver	o	mesmo	plano	de	refeições?
O	prato	do	seu	filho	deve	ser	semelhante	ao	seu	–	alguma	proteína,	gordura	natural,	muitas
hortaliças	e	algumas	frutas.	Você	pode	usar	nosso	plano	de	refeições	como	ponto	de	partida,	mas
não	se	estresse	se	seus	filhos	não	quiserem	seguir	o	plano	ao	pé	da	letra.	Ofereça-lhes	grande
quantidade	de	comida	de	qualidade	em	cada	refeição,	deixe	que	eles	decidam	o	que	vão	colocar
no	prato	e	seu	organismo	(que	ainda	é	muito	eficiente	em	comunicar	coisas	como	sinais	de	fome
e	saciedade)	vai	dar	um	jeito.	No	entanto,	as	crianças	provavelmente	precisam	fazer	mais	de	três
refeições	por	dia	–	têm	o	estômago	pequeno	e	o	metabolismo	acelerado!	Esteja	disposto	a	lhes
oferecer	lanchinhos	(que	devem	ser	semelhantes	a	pequenas	refeições)	nos	intervalos	entre	café
da	manhã,	almoço	e	jantar,	mas	não	permita	que	eles	belisquem	o	dia	inteiro.

Meus	filhos	são	chatos	para	comer.	Como	fazer	com	que	eles	se
acostumem	a	comer	hortaliças?
Pesquisas	mostram	que	crianças	em	geral	precisam	de	cinco	a	dez	exposições	a	um	novo
alimento	para	aprová-lo,	portanto,	continue	lhes	oferecendo	hortaliças	e	seja	paciente.	Além	disso,
alimentos	coloridos	são	muito	mais	atraentes	para	crianças	do	que	para	adultos,	por	isso,	coloque
vários	alimentos	diferentes	(de	várias	cores)	no	prato	do	seu	filho.	Não	tenha	medo	de	usar
nossos	molhos	(página	308)	para	tornar	as	verduras	mais	atraentes	e	lembre-se:	eles	ficam	de
olho	em	cada	movimento	seu,	por	isso,	ao	comer	as	suas	hortaliças,	mostre	que	está	achando	tudo
delicioso!

Meus	filhos	continuam	querendo	comer	panquecas.
Essa	é	difícil	de	resolver.	Em	última	análise,	é	você	quem	vai	decidir	se	respeita	ou	não	as	regras
de	não	comer	ou	oferecer	guloseimas	aos	seus	filhos.	Por	um	lado,	é	mais	importante	que	você
descubra	se	os	alimentos	que	eles	costumavam	comer	são	responsáveis	por	seus	problemas	de
pele,	acessos	de	raiva,	alergias	ou	asma	do	que	abordar	a	relação	emocional	deles	com	a	comida,
principalmente	se	eles	ainda	forem	pequenos.	Nesse	caso,	faça	o	que	for	necessário	para	que
seus	filhos	sigam	o	programa,	mesmo	que	isso	signifique	fazer	panquecas	de	ovos	com	banana
na	manhã	de	domingo.	Por	outro	lado,	crianças	mais	velhas	já	podem	ter	uma	associação	pouco
saudável	com	doces	e	guloseimas	e	talvez	seja	hora	de	abordar	todos	esses	fatores	(os
emocionais	e	os	físicos)	com	o	programa	Whole30	em	família.	Por	fim,	tome	sua	decisão	com
base	na	idade	dos	seus	filhos,	no	motivo	pelo	qual	eles	estão	no	programa	Whole30,	em	primeiro
lugar,	e	em	seus	objetivos	para	o	programa	em	família.	Saiba	apenas	que,	mesmo	que	você
prepare	panquecas	para	os	seus	filhos,	continuaremos	insistindo	para	que	você	não	as	coma.

E	se,	quando	estiverem	longe	de	casa,	eles	comerem	algum	alimento
proibido	no	programa	Whole30?



Fazer	com	que	as	crianças	sigam	rigidamente	o	programa	Whole30	pode	ser	difícil	por	diversos
motivos.	Professores,	parentes	e	pais	de	colegas	muito	provavelmente	vão	oferecer	alguma
guloseima	aos	seus	filhos.	Antes	de	iniciar	o	programa	Whole30,	informe	às	pessoas	que	cuidam
deles,	a	seus	professores	e	aos	pais	dos	coleguinhas	quais	são	seus	novos	planos	alimentares
para	a	família.	Seja	educado,	ofereça-se	para	levar	alternativas	para	os	filhos	deles	e	peça	a	ajuda
para	manter	seus	filhos	na	linha.	Restrições	alimentares	podem	ser	inconvenientes,	mas,	se
estiver	tentando	melhorar	um	problema	de	saúde,	de	comportamento	ou	digestivo,	os	próximos
30	dias	serão	importantes.	Dito	isso,	a	não	ser	que	haja	uma	sensibilidade	ou	alergia	significativa
envolvida	(ou	que	você	esteja	seguindo	um	protocolo	médico	para	testá-las),	não	se	aborreça
muito	se	eles	comerem	algo	proibido.	Converse	com	seus	filhos	sobre	a	experiência	e	sobre	os
efeitos	que	você	observou	na	saúde,	no	comportamento	ou	no	humor	deles;	lembre-os	de	que
alguns	alimentos	(a	qualquer	momento)	são	escolhas	mais	saudáveis	e	outros	são	escolhas
menos	saudáveis	(às	vezes	ou	nunca);	e	veja	se	consegue	fazê-los	aderir	a	essas	mudanças	de
curto	prazo	como	parte	de	uma	experiência	em	família.	Depois,	simplesmente	siga	em	frente	com
seu	programa	Whole30.

Posso	ajudar	meus	filhos	a	entenderem	de	que	maneira	os	alimentos
menos	saudáveis	afetam	sua	saúde	ou	seu	comportamento?
Depende	da	idade	da	criança	e	de	seu	nível	de	consciência.	Uma	criança	de	2	anos	terá
dificuldade	de	reconhecer	verbalmente	a	associação	entre	comida	e	saúde,	comportamento	ou
humor,	mas	crianças	mais	velhas	devem	ser	capazes	de	fazer	essas	associações.	Reintroduza	os
alimentos	em	um	ambiente	descontraído,	mas	controlado,	no	qual	você	seja	capaz	de	observar
seus	filhos	durante	algumas	horas.	Faça	anotações	mentais	de	qualquer	mudança	que	observar
na	digestão,	níveis	de	energia,	humor,	temperamento,	tempo	de	atenção	ou	problema	de	saúde	de
seus	filhos.	Em	seguida,	estabeleça	uma	associação	entre	o	alimento	proibido	e	o	resultado
observado.	Ajude	seus	filhos	a	ver	que	os	alimentos	mais	saudáveis	que	eles	vêm	comendo	os
estão	ajudando	a	se	comportar	melhor,	brincar	durante	mais	tempo	e	sentir-se	bem;	isso	vai
aumentar	as	chances	de	eles	fazerem	melhores	escolhas	daí	por	diante.



V

vegetarianos	e	veganos

“Durante	meu	primeiro	Whole30	vegetariano,	 comecei	a	 ter,	pela	primeira	vez
na	 vida,	 uma	 perspectiva	 diferente	 em	 relação	 à	 comida.	 Eu	 estava	 rompendo
com	 o	 hábito	 antigo	 de	 querer	 comer	 para	 comemorar	 ou	 reprimir	 qualquer
emoção.	Constatei	que	o	que	eu	estava	comendo	desempenhava	um	papel	enorme
na	 minha	 depressão.	 Nos	 meus	 primeiros	 30	 dias	 meu	 humor	 melhorou	 e	 se
estabilizou	mais	do	que	em	qualquer	outra	fase	da	vida.	Meus	desejos	de	comer
determinados	 alimentos	 diminuíram	 e	 passei	 a	 sentir	 uma	 liberdade
impressionante.	 Antes	 do	 Whole30	 vegetariano,	 eu	 tinha	 acne	 cística,	 mas,
durante	o	programa,	minha	acne	desapareceu	totalmente.	Além	disso,	emagreci
7	quilos.”

–	LAURICE	B.,	LONG	BEACH	(EUA)

egetarianos	e	veganos	são	bem-vindos	ao	nosso	programa	e	desejamos	que	obtenham
muitos	dos	benefícios	de	nosso	plano	alimentar	saudável,	sem	deixar	de	respeitar
seus	princípios	éticos	ou	religiosos.	Na	verdade,	há	vários	anos	temos	um	fiel	grupo
de	seguidores	vegetarianos/veganos	e	criamos	uma	seção	especial	em	nosso	fórum

especialmente	para	eles.	Apesar	das	escolhas	de	estilo	de	vida	de	vegetarianos	e	veganos
aparentemente	conflitarem	com	nossas	recomendações	de	alimentação	saudável	(que	incluem
uma	quantidade	moderada	de	proteína	animal),	não	desista	de	nosso	programa!	Acreditamos	que
o	Whole30	tem	muito	a	lhe	oferecer,	mesmo	que	você	opte	por	evitar	o	consumo	de	produtos
animais	ou	limitá-los	em	sua	alimentação.

Na	realidade,	vamos	falar	sobre	todas	as	coisas	que	o	programa	Whole30	tem	em	comum
com	vegetarianos	e	veganos	preocupados	com	a	saúde.	Todos	nós	temos	a	preocupação	de
escolher	os	alimentos	de	maneira	ética,	responsável	e	saudável.	Adotamos	um	plano	que	inclui
uma	fartura	de	alimentos	de	origem	vegetal	ricos	em	nutrientes.	Evitamos	alimentos	processados,
com	baixo	teor	nutritivo	mas	ricos	em	açúcar,	gordura	e	sal.

Sinceramente,	nossas	abordagens	têm	muito	em	comum	–	e	é	nesse	espírito	de	positividade
e	conexão	que	nos	concentramos	aqui.



Pronto	para	mudar?
Se	a	saúde	tiver	sido	a	sua	principal	motivação	para	tornar-se	vegetariano	ou	vegano,
gostaríamos	de	convidá-lo	a	reconsiderar	sua	abordagem	durante	os	próximos	30	dias.
Acreditamos	que	é	necessário	incluir	alguma	proteína	animal	(laticínios	não	contam)	na
alimentação	para	que	se	alcance	a	saúde	ideal	e	apresentamos	argumentos	bem	fundamentados
e	de	fontes	confiáveis	(no	livro	It	Starts	With	Food)	para	sustentar	nossa	posição.	Sendo	assim,	se
for	esse	o	seu	caso,	dê	uma	chance	ao	nosso	plano!	Considere-o	uma	experiência	que	você	fará
consigo	mesmo:	volte	a	comer	proteína	animal	de	alta	qualidade	como	parte	do	programa
Whole30.	Ficaríamos	chocados	se	a	sua	saúde,	composição	corporal	e	qualidade	de	vida	não
melhorassem,	mas,	se	você	não	constatar	os	benefícios	que	espera,	poderá	simplesmente	voltar
ao	seu	estilo	de	vida	vegetariano	ou	vegano	tendo	aprendido	um	pouco	mais	sobre	a	ação	de
determinados	alimentos	sobre	o	seu	organismo.

Se	suas	preocupações	forem	fundamentalmente	éticas	–	bem-estar	dos	animais,
sustentabilidade,	a	economia	local	ou	os	fatores	econômicos	globais	–,	saiba	que	existem
maneiras	de	comprar	carne,	frutos	do	mar	e	ovos	de	maneira	responsável	e	ética.	Na	verdade,
apoiar	esses	esforços	envia	uma	forte	mensagem	(financeira	e	em	outras	áreas)	para	as	grandes
corporações	envolvidas	em	fazendas	de	produção	intensiva;	você	terá	mais	impacto	votando	com
o	bolso	do	que	saindo	completamente	do	sistema.

Para	quem	tem	problemas	conceituais	com	a	carne	ou	relacionados	à	sua	textura,	mas	deseja
tentar	incorporá-la	de	volta	à	alimentação,	aqui	vão	as	nossas	melhores	dicas:

Primeiro,	opte	por	carnes	(ou	cortes	de	carne)	que	não	sejam	tão	“suculentas”	ou	gordurosas,
tanto	em	textura	quanto	em	formato.	Peixes	mais	claros,	menos	gordurosos,	costumam	ser	uma
opção	neutra	no	que	diz	respeito	à	textura.	Talvez	seu	estômago	aceite	melhor	carne	moída	do
que	bife.	Cortes	magros	de	carne	também	podem	ter	um	cheiro	(e	sabor)	melhor	para	quem	não
tem	o	costume	de	comer	carne.

Evite	carnes	com	ossos,	como	costeleta	ou	asa	de	frango	–	os	ossos	só	servem	para	lembrá-lo
exatamente	do	que	você	está	comendo.	Ao	preparar	o	peito	de	frango,	amacie-o	com	um	martelo
de	carne	para	que	ele	fique	mais	fininho.	Corte	a	carne	em	pedacinhos	ou	em	pedaços	maiores
antes	de	prepará-la,	mas	não	deixe	cozinhar	demais;	o	excesso	de	cozimento	deixa	a	carne	dura,
com	consistência	de	borracha,	podendo	ser	difícil	de	engolir.

Você	também	pode	recorrer	a	alguns	truques	para	incorporar	uma	quantidade	maior	de
carne	à	sua	dieta.	“Esconda”	a	carne	em	outras	partes	das	refeições;	por	exemplo,	misture-a	a
sopas,	ensopados,	pratos	feitos	em	panela	elétrica	ou	saladas.	Essa	técnica	funciona
especialmente	bem	em	refeições	preparadas	na	panela	elétrica,	pois	a	carne	ficará	ao	mesmo
tempo	escondida	na	mistura	e	muito,	muito	macia.

Por	fim,	comece	com	pequenas	porções	–	um	filé	de	450	gramas	pode	ser	demais,	mas	um
hambúrguer	de	115	gramas	pode	ser	mais	palatável.



TECNICAMENTE,	NÃO	É	O	PROGRAMA	WHOLE30

Observe	que,	tecnicamente,	o	plano	apresentado	aqui	não	é	o	programa	Whole30.
(Como	vegano,	você	não	poderia	fazer	o	programa	Whole30	conforme	apresentado;
não	teria	mais	nada	para	comer	além	de	hortaliças,	nozes	e	sementes!)	Ainda	assim,
estamos	emocionados	por	você	querer	se	juntar	à	nossa	comunidade.	Elaboramos	essas
recomendações	e	mudamos	as	regras	especialmente	para	que	você	se	sinta	bem-vindo,
para	que	o	nosso	plano	alimentar	saudável	funcione	com	suas	restrições	alimentares
autoimpostas.	Agora,	porém,	é	hora	de	sermos	francos:	isso	não	é	uma	permissão	para
fazer	um	“Whole30	vegano	acompanhado	de	uma	cerveja”.	(Sim,	tecnicamente	a
cerveja	é	vegana,	mas	jamais	faria	parte	do	programa	Whole30.)	Ainda	esperamos
que	os	adeptos	vegetarianos	e	veganos	do	programa	Whole30	sigam	todas	as	nossas
regras	relacionadas	a	açúcar	adicionado,	álcool	e	guloseimas,	mesmo	que	tenham	que
incluir	alguma	proteína	baseada	em	grãos,	laticínios	ou	leguminosas	em	seu	programa.

Se	quiser	seguir	em	frente	com	o	programa	Whole30	usando	suas	preferências	vegetarianas
ou	veganas	como	base,	aqui	estão	algumas	dicas	que	podem	ajudá-lo	a	tirar	o	máximo	da
experiência.

Pescetarianismo	e	vegetarianismo
Se	você	comer	alguns	produtos	de	origem	animal	(como	ovos	ou	peixe),	recomendamos	que	a
maior	parte	da	proteína	seja	obtida	dessas	fontes	e	suplementadas	o	mínimo	possível	por	fontes
de	proteína	de	origem	vegetal.	Sim,	você	vai	se	cansar	de	ovos,	salmão	e	bacalhau,	mas	lembre-
se:	trata-se	apenas	de	um	experimento	com	duração	de	30	dias.	Tenha	em	mente	também	que	as
informações	obtidas	ao	fim	do	experimento	compensarão	a	semana	(ou	semanas)	de	tédio
alimentar.

ENZIMAS	DIGESTIVAS

Talvez	fosse	interessante	tomar	uma	enzima	digestiva.	A	noção	de	que	os	vegetarianos
perdem	permanentemente	a	capacidade	de	digerir	carne	é	infundada,	mas	isso	não
quer	dizer	que	os	primeiros	dias	de	uma	dieta	que	inclua	carne	não	vão	provocar
problemas	digestivos.	Os	níveis	de	enzimas	que	digerem	proteína	e	gordura	diminuem
quando	paramos	de	comer	carne,	mas	logo	voltam	a	subir	quando	o	organismo	se
acostuma.	No	entanto,	quando	existe	algum	tipo	de	comprometimento	ou	dano	ao
intestino,	como	costuma	ocorrer	com	uma	dieta	contendo	grãos,	leguminosas	e
laticínios,	o	uso	de	uma	enzima	digestiva	pode	ajudar	até	que	as	enzimas	do	próprio
intestino	voltem	a	ser	produzidas.



Se	os	laticínios	forem	uma	fonte	viável	de	proteína	para	você	(não	causando	problemas
digestivos,	alergias	de	pele	ou	outras	consequências	negativas	óbvias),	recomendamos	que
coloque	fontes	orgânicas	de	laticínios	fermentados,	como	iogurte	ou	quefir,	no	topo	da	sua	lista.
Você	também	poderia	usar	proteína	do	soro	do	leite	(whey	protein)	de	fontes	orgânicas,	de	gado
alimentado	no	pasto,	que	proporcionaria	a	proteína	necessária	com	menos	aspectos	negativos	do
que	outros	produtos	derivados	do	leite	(incluindo	todas	as	formas	de	leite	e	queijo).

A	não	ser	que	você	se	exercite	muito	na	academia	ou	no	seu	esporte	de	escolha,	limite-se	à
quantidade	mínima	de	proteína	recomendada	por	nós	(página	200).	Não	há	necessidade	de
estabelecer	um	número	arbitrário	como	“1	grama	para	cada	½	quilo	de	peso	corporal”	com	fontes
de	proteína	tão	limitadas,	a	não	ser	que	sua	situação	e	seu	nível	de	atividade	realmente	exijam
essa	quantidade	de	comida.	Compense	as	calorias	de	proteína	que	podem	estar	faltando
acrescentando	um	pouco	mais	de	gordura	às	refeições.	Estudos	mostram	que	uma	dieta	mais	rica
em	gordura	pode	poupar	os	músculos,	e	você	precisa	garantir	a	ingestão	de	calorias	suficientes
para	sustentar	seus	níveis	de	atividade.

Veganos
Se	for	esse	o	seu	caso,	é	importante	deixar	bem	claras	as	nossas	expectativas.	O	programa
Whole30	pode	ajudá-lo	a	ter	uma	saúde	melhor,	mas	não	uma	saúde	ideal.	A	inclusão	de	fontes	de
proteína	vegetal	que	comprovadamente	têm	efeitos	prejudiciais	sobre	o	equilíbrio	hormonal,	o
trato	digestivo	e	o	sistema	imunológico,	aliada	à	falta	de	nutrientes	(como	vitamina	B12	e	ferro
heme)	encontrados	apenas	em	fontes	de	proteína	animal	significa,	em	nossa	experiência,	que	seu
potencial	de	saúde	é	limitado.	Neste	capítulo,	faremos	o	possível	para	ajudá-lo	a	implementar	a
estrutura	conceitual	do	programa	Whole30	de	maneira	a	extrair	o	máximo	de	suas	escolhas
alimentares,	mas	é	importante	avisar	que	você	não	deve	esperar	os	mesmos	resultados
impressionantes	que	os	onívoros	costumam	relatar.

Não	queremos	com	isso	tecer	julgamentos	de	valor.	Saiba	que,	mesmo	que	discordemos
quanto	ao	que	significa	ser	“saudável”,	respeitamos	sua	escolha	e	trabalharemos	juntos	para
ajudá-lo	a	encontrar	uma	forma	de	tornar-se	a	versão	mais	saudável	de	si	mesmo.	Como	você	está
nos	procurando	em	busca	de	conselhos	sobre	alimentação	saudável,	porém,	estaríamos	sendo
omissos	se	não	compartilhássemos	o	que	acreditamos	ser	verdade.	Sendo	assim,	continue	lendo,
pois	acreditamos	que	você	vai	gostar	do	nosso	plano	para	realizar	o	ajuste	fino	de	sua	dieta
baseada	em	alimentos	de	origem	vegetal.

Primeiro,	a	ideia	de	“combinar	proteínas”	(especificamente,	associar	duas	fontes	de	proteína
de	origem	vegetal	em	uma	refeição	para	alcançar	o	perfil	completo	de	aminoácidos)	é	obsoleta	–
o	corpo	tem	capacidade	de	armazenar	aminoácidos	dos	alimentos	que	ingerimos	ao	longo	de	um
ou	dois	dias.	Simplesmente	coma	uma	ampla	variedade	de	fontes	de	proteína	vegetal	e	não	se



preocupe	em	ter	uma	“proteína	completa”	nas	refeições.	As	melhores	opções	são	produtos
minimamente	processados	de	soja	fermentada,	como	tempeh	ou	natto,	ou	edamame	orgânico.
Você	também	pode	incluir	soja	orgânica	não	fermentada	(como	tofu	extrafirme)	e	várias
leguminosas,	fazendo	um	rodízio	entre	eles.	Pseudocereais	como	quinoa	são	outra	fonte	de
proteína	sem	glúten,	com	menor	probabilidade	do	que	outros	grãos	de	causar	problemas	no
intestino	ou	no	sistema	imunológico.

PREPARAÇÃO	ADEQUADA

Se	for	incluir	grãos	e	feijões	na	alimentação	diária,	lembre-se	de	deixá-los	de	molho
durante	12	a	24	horas,	escorrer	a	água	e	ferver	durante	pelo	menos	15	minutos	para
reduzir	os	compostos	inflamatórios	e	antinutrientes.

O	pó	de	proteína	de	ervilha	ou	a	proteína	de	cânhamo	em	pó	são	outras	opções	para	você,
embora	seja	necessário	incluí-los	em	enormes	porções	na	sua	alimentação	para	obter	uma
quantidade	substancial	de	proteína.	(Leia	cuidadosamente	os	rótulos	para	garantir	que	essas
proteínas	em	pó	incluam	a	menor	quantidade	possível	de	ingredientes	inflamatórios.)

Continuamos	a	encorajá-lo	veementemente	a	evitar	todos	os	grãos	contendo	glúten,	inclusive
seitan	(feito	da	proteína	do	glúten	do	trigo),	soja	não	orgânica,	produtos	de	soja	processados
(como	“hambúrguer”	e	“queijo”	de	soja)	e	amendoim.	A	boa	notícia?	Você	ainda	poderá	preparar
nossa	Maionese	sem	ovos	(página	186),	abrindo	diante	de	si	um	mundo	de	molhos	para	as	suas
hortaliças.

Uma	última	coisa:	almeje	comer	a	menor	quantidade	possível	de	proteína,	pois	não
queremos	que	você	coma	mais	fontes	de	proteína	vegetal	do	que	precisa.	Se	tiver	que	monitorar	a
ingestão	de	proteína	vegetal	durante	alguns	dias	para	verificar	a	quantidade	que	está	ingerindo,
tudo	bem.	Tente	seguir	a	quantidade	diária	recomendada:	46	gramas	por	dia	para	mulheres,	56
gramas	por	dia	para	homens.	Você	provavelmente	não	vai	virar	levantador	de	peso	com	essas
quantidades,	mas	elas	são	suficientes	para	manter	o	mais	saudável	possível	um	vegano
moderadamente	ativo.

Você	também	terá	que	comer	mais	carboidratos	e	gorduras	para	compensar	as	calorias	a
menos	de	sua	dieta	relativamente	pobre	em	calorias.	(Os	carboidratos	a	mais	na	verdade	devem
ser	provenientes	dos	alimentos	de	origem	vegetal	que	você	come,	muitos	dos	quais	contêm	muito
mais	carboidratos	do	que	proteína.)

VITAMINA	B12



Os	veganos	correm	o	risco	de	apresentar	deficiência	de	vitamina	B12,	encontrada
apenas	em	produtos	de	origem	animal	como	carne	vermelha,	fígado,	laticínios,	ovos,
peixes	e	frutos	do	mar.	Você	já	deve	ter	ouvido	falar	que	algas	e	alguns	tubérculos
contêm	vitamina	B12,	o	que	não	é	totalmente	verdadeiro.	(Essas	plantas	sintetizam
“primos”	da	vitamina	B12,	que	não	são	usados	da	mesma	maneira	pelo	organismo.)	A
deficiência	dessa	importante	vitamina	pode	resultar	em	anemia	perniciosa,	doença
cardíaca,	danos	aos	nervos	periféricos	e	da	coluna,	sintomas	neuropsiquiátricos	e
fadiga	geral.	O	corpo	é	capaz	de	armazenar	vitamina	B12,	por	isso	pessoas	que
costumavam	comer	carne	podem	passar	anos	sem	apresentar	sintomas,	mas	os	veganos
devem	pensar	seriamente	em	suplementação	de	B12.	Os	suplementos	vendidos	sem
receita	médica	não	são	eficazes,	pois	a	capacidade	do	corpo	de	absorver	a	vitamina
dessa	forma	é	limitada,	por	isso	sua	melhor	opção	é	uma	injeção	aplicada	pelo	médico,
gel	ou	gotas	sublinguais,	vendidos	com	receita	médica.	Peça	ao	médico	que	solicite	um
exame	para	medir	seus	níveis	de	vitamina	B12	e	pergunte	quais	são	os	tratamentos
recomendados.



resolvendo	problemas	no	programa	whole30

“Há	oito	meses,	a	saúde	do	meu	marido	começou	a	se	deteriorar.	Inicialmente,	os
problemas	eram	apenas	superficiais,	com	inflamação	na	pele	e	queda	de	cabelo,
mas	depois	de	inúmeras	biópsias,	culturas	e	exames	de	sangue,	o	dermatologista
detectou	 enzimas	 hepáticas	 extremamente	 elevadas	 e	 fígado	 gorduroso	 não
relacionado	 ao	 consumo	 de	 álcool.	 Na	 época,	 seus	 níveis	 de	 ALT	 (alanina
aminotransferase)	 eram	 superiores	 a	 600.	 Depois	 de	 algumas	 pesquisas,
iniciamos	o	programa	Whole30.	Tínhamos	esperança	de	constatar	melhora	nas
enzimas	hepáticas	até	a	 consulta	médica	 seguinte,	mas	não	 tínhamos	a	menor
ideia	de	que	seus	níveis	de	ALT	cairiam	de	660	para	106	depois	de	apenas	23	dias
no	programa!	Até	o	médico	 ficou	 impressionado	com	uma	queda	tão	radical.	O
programa	salvou	meu	marido	da	provável	insuficiência	hepática.”

–	REBECCA	C.,	CIDADE	NÃO	REVELADA	(EUA)

Tenho	alergia	a	alguns	alimentos.	Como	lidar	com	isso	no	programa
Whole30?	Como	posso	criar	meu	plano	de	refeições?
É	simples.	Pegue	a	nossa	lista	de	compras	(página	198)	e	risque	todos	os	alimentos	aos	quais	tem
alergia.	Agora,	planeje	suas	refeições	com	base	no	que	sobrou	da	lista,	escolhendo	pratos	que	não
levem	esses	ingredientes	ou	receitas	nas	quais	seria	fácil	deixar	de	fora	aquele	ingrediente
específico	ou	substituir	por	outro	que	você	possa	consumir.	(Por	exemplo,	se	tiver	alergia	a
oleaginosas,	o	Picadinho	de	frango	da	Melissa,	na	página	234,	fica	delicioso	mesmo	sem	levar
nozes.)

A	boa	notícia	é	que	algumas	pessoas	relatam	a	reversão	de	alergias	alimentares	depois	que
o	intestino	se	recupera	e	o	sistema	imunológico	se	acalma	com	o	programa	Whole30.	(Mas
atenção!	A	reintrodução	de	alimentos	alergênicos	deve	ser	sempre	realizada	sob	supervisão
médica.)



Estou	me	sentindo	como	se	tivesse	sido	atropelada	por	um	caminhão
(primeira	semana).	É	a	tal	“gripe	do	carboidrato”	da	qual	todos	estão
falando?
A	“gripe	do	carboidrato”	(um	período	com	dores	de	cabeça,	fadiga,	desejos,	tontura	e	confusão
mental)	na	realidade	não	é	uma	gripe	–	trata-se	de	uma	questão	de	energia.	Sua	antiga
alimentação	incluía	grande	quantidade	de	carboidratos	de	grãos,	leguminosas,	açúcar	adicionado
e	alimentos	processados.	Uma	vez	ingeridos,	esses	carboidratos	eram	transformados	em	açúcar,
que	o	corpo	usava	para	gerar	energia.	Na	verdade,	você	ficou	tão	acostumado	com	o	uso	de
açúcar	para	manter	seus	níveis	de	energia	que	seu	corpo	ficou	totalmente	dependente	dele.
Agora,	você	iniciou	o	programa	Whole30.	Sua	ingestão	de	carboidratos	(açúcar)	é	naturalmente
baixa	porque	você	deixou	de	comer	pão	e	biscoito	para	comer	hortaliças	e	frutas.	O	corpo	não
está	mais	obtendo	a	quantidade	de	açúcar	que	recebia	antes.	O	que	acontece?	Você	fica	sem
combustível.	Sem	todo	aquele	açúcar	(energia),	você	se	cansa,	tem	dor	de	cabeça,	confusão
mental	e	sente	fome.	Muita	fome.	Basicamente	de	doces.	Há	quem	descreva	o	processo	como
“abstinência”,	o	que	não	deve	estar	muito	longe	da	verdade.

Você	agora	tem	outra	excelente	fonte	de	energia	disponível:	gordura!	A	gordura	dos
alimentos	e	a	gordura	corporal	também	podem	abastecê-lo	enquanto	você	trabalha,	brinca	com	os
filhos,	estuda	ou	corre	de	um	lado	para	outro	nas	atividades	cotidianas.	O	problema	é	que	seu
corpo	não	sabe	como	usá-la,	pois	vinha	recebendo	uma	quantidade	enorme	de	açúcar	o	tempo
todo.	(Pense	nas	mitocôndrias	–	as	usinas	de	energia	das	células	–	como	se	fossem	crianças	de	6
anos	de	idade.	Se	você	oferecer	a	uma	criança	um	doce	ou	um	abacate,	qual	dos	dois	ela
escolherá?	O	doce,	100%	das	vezes.)	Se	o	seu	organismo	tiver	açúcar	o	tempo	todo,	preferirá
funcionar	com	açúcar	o	tempo	todo.	Somente	na	ausência	relativa	de	todo	tipo	de	açúcar	é	que	ele
vai	começar	a	funcionar	eficientemente	usando	a	gordura	como	combustível.

Em	suma,	o	corpo	não	está	obtendo	a	fonte	de	energia	da	qual	dependia	e	não	é	muito
eficiente	em	usar	a	fonte	de	energia	mais	estável	que	você	está	lhe	oferecendo	agora.	Assim,
durante	alguns	dias	(ou	talvez	até	uma	semana),	você	ficará	nesse	estado,	como	se	tivesse
pegado	uma	gripe.

A	boa	nova	é	que	essa	gripe	passa	rápido.	O	processo	de	“adaptação	à	gordura”	(conseguir
usar	as	gorduras	corporal	e	alimentar	como	combustível)	começa	em	apenas	alguns	dias,	embora
leve	algumas	semanas	para	operar	com	força	total	(normalmente,	lá	pelo	Dia	14);	então	essas
dores	de	cabeça	serão	coisa	do	passado.

	DICA:	Elabore	um	bom	plano	para	esses	dias	iniciais,	que	podem	ser	difíceis	para	algumas
pessoas.	Faça	uma	pausa	na	academia	ou	nas	corridas	mais	longas,	vá	para	a	cama	cedo,
elimine	da	despensa	todos	os	alimentos	proibidos	(porque	você	vai	sentir	vontade	de	comê-los)	e
não	economize	na	gordura!	Use	nosso	plano	de	refeições	(página	200)	para	garantir	que	está
oferecendo	ao	seu	corpo	quantidade	suficiente	da	fonte	de	energia	que	ele	agora	está	sendo



solicitado	a	usar.

Por	que	minha	digestão	piorou	durante	o	programa	Whole30?
Qualquer	mudança	significativa	na	alimentação	pode	provocar	alterações	de	curto	prazo	na
função	digestiva.	Você	pode	facilmente	imaginar	como	a	ingestão	de	alimentos	que	prejudicam
seu	intestino	consegue	afetar	sua	digestão,	mas	até	mesmo	a	eliminação	desses	alimentos	pode
criar	problemas,	mesmo	que	temporários.	É	impossível	saber	ao	certo	quais	mudanças
alimentares	são	responsáveis	por	qual	sintoma	durante	o	programa	Whole30,	mas	é	comum
haver	períodos	de	prisão	de	ventre,	inchaço	e/ou	diarreia	enquanto	o	organismo	se	adapta	à	nova
alimentação.

Essas	mudanças	de	curto	prazo	não	são	sinal	de	que	a	ingestão	de	alimentos	ricos	em
nutrientes	seja	prejudicial	para	você!	Quase	sempre,	essas	questões	de	transição	se	resolvem	em
algumas	semanas,	à	medida	que	o	organismo	se	adapta	à	ausência	de	componentes	alimentares
problemáticos	e/ou	inflamatórios.

O	estresse	crônico	também	tem	efeitos	diretos	sobre	a	digestão	e	pode	contribuir	para
indigestão	e	inchaço,	especialmente	se	você	estiver	comendo	mais	fontes	de	proteínas	nutritivas
e	de	gorduras	naturais	do	que	comia	antes.	O	bom	é	que	a	ingestão	de	alimentos	nutritivos
durante	o	programa	Whole30	e	os	benefícios	que	eles	oferecem	(melhora	do	sono,	aumento	da
energia,	aumento	da	autoconfiança)	é	um	grande	passo	rumo	à	redução	da	resposta	de	estresse
crônico,	ajudando	sua	digestão	a	voltar	ao	normal.

	DICA:	Há	um	pequeno	subconjunto	de	pessoas	que,	devido	às	consequências	de	suas
escolhas	alimentares	de	longo	prazo	e	à	atual	condição	de	seu	trato	digestivo,	podem	não	tolerar
muito	bem	até	mesmo	alimentos	“saudáveis”.	Entre	estes	estão	alimentos	ricos	em	fibras	e/ou
amiláceos,	geralmente	hortaliças	e	frutas.	Cozinhar	bem	as	hortaliças	e	introduzir	novos
alimentos	em	pequenas	quantidades	ao	longo	do	tempo	costuma	ajudar.	Além	disso,	como	já
mencionamos,	a	nutrição	não	é	o	único	fator	na	saúde	digestiva.	Se	você	continuar	tendo
problemas	digestivos	mesmo	depois	de	concluir	o	programa	Whole30,	é	hora	de	procurar	um
profissional	para	avaliar	sua	alimentação,	seu	estilo	de	vida	e	seus	indicadores	de	saúde.

Por	que	meus	sintomas	e/ou	problema	de	saúde	estão	piorando?
A	resposta	a	essa	pergunta	tem	muito	a	ver	com	o	modo	de	funcionamento	do	seu	sistema
imunológico	e	como	ele	“aprende”	com	a	exposição	repetida	a	alimentos	potencialmente
problemáticos	(ou,	no	caso	de	permeabilidade	intestinal,	alimentos	que	atravessam	a	barreira
intestinal	quando	não	deveriam).	Se	o	seu	sistema	imunológico	tiver	formado	anticorpos	contra
determinados	alimentos,	serão	necessárias	várias	semanas	sem	exposição	alguma	a	esses	itens
para	que	os	níveis	de	anticorpos	diminuam	significativamente.

Se	você	tiver	se	empanturrado	de	alimentos	que	servem	de	gatilho	para	esses	anticorpos



pouco	antes	de	iniciar	o	programa	Whole30,	muitas	vezes	ocorre	uma	piora	dos	sintomas
inflamatórios	entre	as	semanas	dois	e	três	do	programa.	(Sim,	a	reação	é	um	pouco	atrasada	aqui
–	tem	a	ver	com	a	maneira	pela	qual	esses	anticorpos	e	seus	“gatilhos”	se	ligam	e	estimulam	uma
resposta	imune	ao	longo	do	tempo.)	Isso	significa	que	a	noitada	da	véspera	de	iniciar	o	programa
Whole30,	regada	a	pizza,	cerveja	e	sorvete,	pode	voltar	para	assombrar	seu	intestino	(ou	qualquer
outra	parte	do	seu	corpo)	no	meio	do	programa.

Como	esse	tipo	de	reação	é	relativamente	comum,	a	boa	notícia	é	que	os	sintomas	quase
sempre	melhoram	por	volta	da	terceira	ou	quarta	semanas,	mas	só	se	você	tiver	mantido
exposição	zero	a	possíveis	gatilhos	(se	tiver	permanecido	cem	por	cento	comprometido	com	as
diretrizes	do	programa).	Lembre-se:	nada	de	escorregadas,	nada	de	trapaças,	nada	de	desculpas.

Em	suma,	encher-se	de	alimentos	pouco	saudáveis	na	véspera	de	iniciar	o	programa	pode
interferir	seriamente	em	seu	bem-estar	no	meio	dele;	na	verdade,	pode	fazer	os	sintomas	ou	o
problema	de	saúde	que	você	espera	aliviar	piorarem,	antes	de	melhorar.	Por	isso,	por	favor,	não	se
empanturre	de	junk	food	na	véspera	de	iniciar	o	Whole30.	(E,	se	fizer,	depois	não	diga	que	não
avisamos.)

No	início	do	programa,	eu	estava	me	sentindo	ótimo;	agora,	estou
exausto.	Por	quê?
Essa	pergunta	pode	estar	associada	à	anterior,	relacionada	aos	“sintomas/problemas	de	saúde”,	já
que	a	inflamação	contribui	diretamente	para	a	fadiga	e	o	mal-estar.	Mas	uma	explicação	mais
comum	é	que	você	não	está	ingerindo	quantidade	suficiente	de	alimentos	nutritivos	–
particularmente	carboidratos.	Observamos	isso	mais	em	pessoas	ativas	(que	se	exercitam	ou
participam	de	atividades	esportivas).	Você	está	levando	a	sério	a	recomendação	de	“encher	o
prato	de	hortaliças”	e	elas	com	certeza	são	muito	nutritivas,	mas	brócolis,	espinafre,	aspargos	e
couve	não	são	um	combustível	apropriado	para	sessões	de	exercícios.	Suas	escolhas	com	baixo
teor	de	carboidratos	fazem	com	que	você	desacelere.	Muito.

O	lado	bom	é	que	é	fácil	saber	se	é	isso	que	está	acontecendo	com	você.	Coma	mais
carboidratos!	Faça	questão	de	acrescentar	imediatamente	hortaliças	e	frutas	mais	ricas	em
carboidratos	a	todas	as	refeições.	No	café	da	manhã,	coma	um	prato	de	frutas	vermelhas	e	uma
banana	junto	com	a	fritada,	uma	batata-doce	assada	e	uma	maçã	para	acompanhar	a	salada	de
proteína	do	almoço	e	uma	sopa	de	abóbora	e	uma	salada	com	peras	fatiadas	como
acompanhamento	no	jantar.	Logo	você	vai	começar	a	se	sentir	melhor!	(Agora,	vamos	em	frente!
Seu	corpo	obviamente	precisa	de	mais	carboidratos	do	que	você	vem	lhe	oferecendo.)

Isso	pode	acontecer	também	se	você	estiver	hesitando	em	acrescentar	quantidade	suficiente
de	gorduras	naturais	às	suas	refeições.	(Quantidade	insuficiente	significa	calorias	insuficientes,	o
que	resulta	em	energia	insuficiente.)	Analise	nosso	plano	de	refeições	(página	200)	e	verifique	se
está	realmente	obtendo	energia	suficiente	de	alimentos	ricos	em	nutrientes	(proteína,	carboidrato
e	gordura)	para	servir	de	combustível	às	atividades	e	aos	exercícios	que	pratica	no	dia	a	dia.



Por	fim,	se	estiver	iniciando	outras	estratégias	nutricionais	junto	com	o	programa	Whole30
(como	jejum	intermitente	ou	rodízio	de	carboidratos),	pare	agora.	Mudar	muita	coisa	ao	mesmo
tempo	significa	que	você	nunca	vai	saber	qual	comportamento	é	responsável	por	qual	resultado,	e
o	programa	Whole30	tem	como	objetivo,	antes	de	tudo,	ser	uma	experiência	de	aprendizado	e	um
protocolo	de	eliminação.	Deixe	os	outros	experimentos	para	depois	de	concluir	o	programa,
quando	você	será	mais	capaz	de	avaliar	seu	impacto	em	sua	saúde,	seus	níveis	de	energia	e	sua
composição	corporal.

	DICA:	Trata-se	mais	de	um	lembrete	do	que	de	uma	dica:	o	programa	Whole30	não	é	uma
solução	rápida	para	emagrecimento.	Se	você	estiver	restringindo	calorias,	carboidratos	ou
gordura	de	propósito	durante	o	programa,	isso	só	vai	dificultar	seu	sucesso	na	administração	da
composição	corporal	a	longo	prazo.	Simplesmente	siga	o	plano	e	acredite	que	funcionará	para
você,	como	tem	funcionado	para	centenas	de	milhares	de	pessoas.

Por	que	a	qualidade	do	meu	sono	piorou	durante	o	programa
Whole30?
Sentir	dificuldade	de	pegar	no	sono	normalmente	é	um	problema	bem	diferente	de	acordar	no
meio	da	noite,	que	é	diferente	de	acordar	muito	cedo	pela	manhã	e	não	conseguir	voltar	a	dormir.
A	questão	que	pode	estar	relacionada	ao	programa	Whole30	é	acordar	no	meio	da	noite.	Se	você
dormia	relativamente	bem	antes	de	iniciar	o	programa,	mas,	durante	os	30	dias	acorda	às	duas	da
manhã,	muito	provavelmente	isso	se	deve	à	volatilidade	dos	níveis	de	glicose	no	sangue.	(Seu
organismo	ainda	não	está	administrando	bem	sua	glicose,	o	que	provoca	flutuações	nos	seus
níveis,	até	no	meio	da	noite.)	Fazer	um	lanchinho	com	uma	pequena	porção	de	proteína,	como
ovo,	frango	ou	salmão,	cerca	de	uma	hora	antes	de	ir	para	a	cama	ajuda	a	estabilizar	os	níveis	de
glicose	no	sangue	durante	a	noite.	(Embora	normalmente	não	recomendemos	comer	pouco	antes
de	ir	para	a	cama,	trata-se	de	uma	estratégia	útil	durante	o	período	de	transição.)	Experimente-a
consistentemente	por	uma	semana	e	veja	se	então	consegue	ter	um	sono	mais	repousante	sem	o
lanchinho	antes	de	dormir.

Se	a	estratégia	não	funcionar	ou	se	seus	problemas	de	sono	envolvem	estar	“cansado,	mas
ligado”	à	noite,	ou	acordar	cedo	demais	pela	manhã,	temos	uma	má	notícia	para	você:	vamos	tirar
seu	café.	Se	ainda	estiver	consumindo	cafeína,	esses	problemas	de	sono	são	um	bom	sinal	de	que
é	hora	de	deixá-la	de	lado,	pelo	menos	durante	algumas	semanas.	Problemas	de	sono	que	teimam
em	não	melhorar	podem	ser	exacerbados	até	por	pequenas	quantidades	de	cafeína	muitas	horas
antes	da	hora	de	dormir.	Embora	não	seja	uma	regra	oficial	do	programa	Whole30,	você	nos
perguntou	o	que	poderia	fazer	para	dormir	melhor	e	nós	estamos	respondendo.	(Arrependido	por
ter	perguntado?)

	DICA:	A	nutrição	não	é	o	único	fator	que	determina	a	qualidade	do	sono.	Na	verdade,	o	sono
ruim	durante	o	programa	Whole30	não	ocorre	necessariamente	em	função	das	suas	atuais



escolhas	alimentares.	Você	está	preocupado	com	suas	finanças	ou	com	a	aproximação	do	prazo
para	conclusão	de	um	projeto?	Faz	exercícios	intensos	ou	corre	tarde	da	noite?	Fica	no
computador	ou	no	smartphone	antes	de	dormir,	ou	assiste	à	TV	até	pegar	no	sono?	Tudo	isso
pode	ter	um	impacto	negativo	sobre	a	qualidade	do	seu	sono.

Por	que	meu	desempenho	atlético	está	caindo?
Por	motivos	que	já	explicamos,	isso	é	comum	nas	primeiras	semanas.	Se	você	estiver	nos	10
primeiros	dias	do	programa	Whole30,	não	alimente	a	expectativa	de	fazer	desafios	pessoais	ou
inscrever-se	em	corridas	longas.	Na	verdade,	talvez	seja	uma	boa	hora	para	tirar	uma	semana	de
folga	ou	passar	uma	semana	concentrando-se	em	exercícios	de	baixa	intensidade.

Se	seus	níveis	de	energia	tiverem	melhorado	de	um	modo	geral,	mas	você	ainda	enfrentar
dificuldade	com	corridas,	exercícios	ou	esportes,	podemos	apostar	que	não	está	ingerindo
carboidratos	suficientes	(ou	simplesmente	não	está	comendo	o	suficiente).	Adoramos	o	fato	de
você	estar	comendo	toda	essa	quantidade	de	brócolis,	aspargos	e	espinafre,	mas	as	hortaliças	não
são	um	combustível	eficaz	para	exercícios	mais	pesados	–	os	exercícios	de	alta	intensidade
demandam	carboidratos.	Se	você	for	uma	pessoa	muito	ativa,	precisa	incorporar
intencionalmente	hortaliças	amiláceas	(batata,	abóbora	ou	inhame)	e	uma	variedade	de	frutas	à
sua	alimentação	diária	para	garantir	a	boa	manutenção	de	suas	reservas	de	energia.

Além	disso,	talvez	você	observe	outros	benefícios	antes	de	notar	ganhos	de	desempenho.
Fique	de	olho	em	outros	acontecimentos	relacionados	ao	condicionamento	físico	e	saiba	que	um
sono	mais	repousante,	maior	mobilidade,	menos	dor	muscular	e	nas	articulações	e	recuperação
mais	rápida	de	exercícios	extenuantes	são	sinais	de	que	o	programa	Whole30	está	exercendo	sua
magia	e,	logo,	logo	vai	se	transformar	em	melhor	desempenho.

Estou	seguindo	o	programa	Whole30	há	uma	ou	duas	semanas	e
ainda	não	emagreci	nada.	Por	que	o	programa	não	está	funcionando?
Antes	de	respondermos,	temos	uma	pergunta:	por	que	você	está	se	pesando?	As	regras	do
programa	Whole30	deixam	claro	que	você	não	deve	pisar	na	balança	durante	o	programa	e	é
exatamente	por	isso!	Você	fica	tão	focado	no	número	na	balança	que	não	presta	atenção	em
nenhum	outro	aspecto	do	programa.	O	peso	na	balança	não	diz	quase	nada	sobre	a	sua	saúde	de
modo	geral	e	o	programa	Whole30	não	é	uma	dieta	de	emagrecimento	–	foi	desenvolvido	para
dar	o	pontapé	inicial	para	que	você	tenha	a	saúde	ideal	pelo	resto	da	vida.	Sendo	assim,	permita-
se	uma	pausa,	há	muito	devida	e	merecida,	das	preocupações	com	o	peso	corporal	e	concentre-se
na	sua	saúde.	Consulte	a	lista	de	Vitórias	que	vão	além	da	balança	(página	51),	observe	o	que	está
funcionando	e	acredite	que,	com	a	melhora	da	saúde,	virá	o	emagrecimento	natural,	duradouro,
sem	esforço.	(Agora,	faça	o	favor	de	descer	da	balança.)

	DICA:	Em	uma	pesquisa	realizada	recentemente	com	mais	de	1.600	participantes	do



programa	Whole30,	96%	relataram	ter	emagrecido	e/ou	melhorado	sua	composição	corporal.	A
maioria	emagreceu	entre	2,7	e	6,8	quilos	em	apenas	30	dias.	Aí	está	a	prova	de	que	o
emagrecimento	faz	parte	do	programa,	sem	que	você	tenha	que	se	preocupar	com	ele.

Não	posso	me	dar	ao	luxo	de	emagrecer.
Se	esse	for	o	seu	caso,	nossa	primeira	dica	pode	parecer	óbvia,	mas	realmente	precisamos	dizer
isso	–	coma	mais.	Talvez	você	acredite	estar	comendo	o	suficiente,	mas	pode	estar	precisando	de
mais.	Trocar	grãos	e	alimentos	refinados	e	açucarados	por	hortaliças	e	frutas	pode	ocasionar	um
grave	déficit	calórico.	É	preciso	compensar	essas	calorias	perdidas	de	alguma	maneira	–	ou	seja,
com	gorduras	saudáveis	e	hortaliças	amiláceas.	Por	outro	lado,	se	tiver	medo	de	comer
carboidratos	(porque	lhe	disseram	que	o	consumo	de	carboidratos	pode	engordar	e	deixá-lo
diabético),	talvez	você	esteja	limitando	intencionalmente	o	consumo	de	batata,	abóbora	e	frutas.
Se	você	já	for	uma	pessoa	magra,	não	pode	se	dar	ao	luxo	de	sobreviver	apenas	à	base	de	folhas	e
hortaliças	com	baixo	teor	de	carboidratos.

É	preciso	fazer	pelo	menos	três	refeições	ao	dia,	mesmo	que	sinta	vontade	de	pular
refeições.	Se	sentir	fome	entre	as	refeições,	faça	um	lanche	–	o	ideal	é	que	esse	lanche	inclua	uma
boa	quantidade	de	proteína	e	gordura.	(Comer	uma	maçã	de	lanche	não	vai	fazer	muito	por	você.)
Coma	mais	gordura,	de	modo	a	alcançar	ou	superar	o	limite	superior	das	recomendações	sobre	o
consumo	de	gordura	em	nosso	plano	de	refeições.	Coma	mais	carboidratos;	não	se	encha	de
salada	e	brócolis,	deixando	pouco	espaço	no	estômago	para	carne	e	gordura.	Coma	mais	proteína,
priorizando	carnes	ricas	em	proteína	como	um	filé,	em	lugar	de	itens	com	menor	teor	de	proteína,
como	ovos.	E	nem	pense	em	fazer	jejum	intermitente.

Outros	fatores	relacionados	ao	estilo	de	vida,	como	atividade	física	e	estresse,	também
impactam	diretamente	a	sua	capacidade	de	manter	ou	ganhar	peso.	Se	estiver	correndo	16
quilômetros	por	dia,	dormindo	seis	horas	por	noite	e	sofrer	de	estresse	crônico	com	trabalho,
escola,	família	ou	preocupações	financeiras,	sua	alimentação	pode	não	ser	o	principal	fator	para	a
manutenção	da	massa	muscular.	(Além	disso,	não	custa	repetir…	tem	o	café.	A	cafeína	tira	a	fome,
por	isso	não	é	sua	aliada	se	você	tiver	dificuldade	de	consumir	uma	quantidade	suficiente	de
comida	nutritiva.)	Seria	interessante	procurar	um	especialista	em	medicina	funcional	para
analisar	fatores	como	hormônios	do	estresse,	função	da	tireoide	e	saúde	do	intestino	para	ajudá-lo
a	abordar	a	administração	do	peso	de	uma	perspectiva	mais	abrangente.

É	normal	sentir	muita	sede?
Pode	ser,	sobretudo	no	começo,	mas	é	difícil	saber	exatamente	por	quê.	A	sede	excessiva	poderia
estar	relacionada	ao	sódio:	quando	você	elimina	todos	os	alimentos	processados,	elimina	também
uma	quantidade	significativa	de	sódio	da	alimentação	diária.	O	sódio	ajuda	o	corpo	a	reter
líquido,	por	isso,	adotar	uma	alimentação	mais	saudável,	com	pouco	sódio,	pode	levar	seu
organismo	a	fazer	alguns	ajustes	na	sua	ingestão.	Talvez	você	tenha	eliminado	as	bebidas



proibidas	no	programa	(como	sucos	ou	refrigerantes)	e	não	as	substituiu	por	água.	Mudanças	na
ingestão	e	no	metabolismo	de	carboidratos	e	gorduras	podem	levar	a	uma	queda	de	curto	prazo
na	quantidade	de	líquido	no	seu	corpo.	Se	você	não	estiver	ingerindo	a	quantidade	de	hortaliças	e
frutas	(alimentos	“molhados”)	que	recomendamos,	talvez	também	não	esteja	se	hidratando	bem.
Independentemente	do	motivo	da	sua	sede,	escute	seu	corpo.	Faça	um	esforço	consciente	para
beber	mais	água	e	bebidas	permitidas	(página	78)	ao	longo	do	dia,	coma	hortaliças	e	adicione	sal
de	mesa	e/ou	sal	marinho	ao	preparo	dos	alimentos.	E	não	se	preocupe	–	o	corpo	costuma	resolver
seu	equilíbrio	hídrico	rapidamente	e	você	não	vai	precisar	ficar	levando	um	garrafão	de	água
para	lá	e	para	cá	durante	muito	tempo.

Minha	vontade	de	comer	doce	está	acabando	comigo!	O	que	posso
fazer?
Primeiro:	respire	fundo.	Vamos	analisar	se	você	está	com	desejo	ou	se	é	apenas	fome.	Eis	o	nosso
truque	favorito.	Pergunte-se:	“Estou	com	fome	suficiente	para	comer	peixe	cozido	no	vapor	e
brócolis?”	(Se	essa	opção	não	lhe	pareceu	muito	atraente,	escolha	outra	fonte	de	proteína,	como
ovos	cozidos.)	Se	a	resposta	for	afirmativa,	então	você	realmente	está	com	fome!	Hora	de	fazer
sua	próxima	refeição	ou	um	lanchinho	para	aguentar	até	a	próxima	refeição.

Se	a	resposta	for	negativa,	“Não,	mas	eu	comeria	(algo	salgado/doce/crocante)”,	está
confirmado:	é	um	desejo.	Com	base	em	estudos	de	fumantes	que	resistem	à	vontade	de	acender
um	cigarro,	ela	dura	apenas	3	a	5	minutos.	Seu	cérebro	gritará	que	você	precisa	de	açúcar,	mas,	se
puder	se	distrair	durante	alguns	minutos,	verá	que	o	desejo	passa.	Saia	para	uma	breve
caminhada,	telefone	para	um	amigo,	cheque	o	placar	do	jogo	ou	coloque	a	roupa	suja	para	lavar	–
faça	o	que	for	necessário	para	distrair	sua	mente.	Ufa!

Não	saia	em	busca	de	uma	guloseima	aprovada	no	programa	Whole30	para	satisfazer	seu
desejo.	Se	estiver	acostumado	a	comer	algo	doce	todo	dia	às	três	da	tarde,	ele	passou	a	esperar
essa	recompensa.	Mas	ele	não	sabe	a	diferença	entre	uma	barra	de	chocolate	e	uma	de	frutas	e
nozes.	Apenas	sabe	que	são	três	da	tarde	e	está	na	hora	de	receber	aquela	recompensa	doce!	Isso
não	o	ajuda	a	mudar	seus	hábitos	–	ao	contrário,	reforça-os.	Lembre-se:	sempre	que	você	resiste	a
um	desejo,	seu	Dragão	do	Açúcar	perde	força,	por	isso	não	use	frutas	ou	manteiga	de	nozes	como
muleta.

	DICA:	Você	costuma	“fuçar”	a	despensa	depois	do	jantar	à	procura	de	“uma	coisinha	a
mais”?	Fomos	condicionados	a	comer	sobremesa	e,	embora	trocar	aquela	taça	de	sorvete	por	um
prato	de	frutas	vermelhas	com	leite	de	coco	seja	uma	escolha	mais	saudável,	você	continua
oferecendo	ao	seu	cérebro	uma	guloseima	após	o	jantar.	Um	ritual	pós-jantar	que	não	vai
alimentar	seu	Dragão	do	Açúcar	é	tomar	uma	xícara	de	chá	de	rooibos.	É	naturalmente
descafeinado,	tem	um	sabor	adocicado,	mas	não	se	assemelha	em	nada	às	guloseimas	que	você
sente	vontade	de	comer,	por	isso	não	vai	funcionar	como	muleta.



Concluí	o	programa	Whole30,	mas	minha	digestão	ainda	não	está
boa.
Existem	outros	grupos	de	alimentos	que	podem	ser	inflamatórios	ou	prejudicar	a	digestão.	Dois
dos	mais	comuns	são	os	alimentos	ricos	em	FODMAPs	ou	os	ricos	em	histamina.

FODMAPS:	É	a	sigla	em	inglês	para	Fermentable	Oilgosaccharides,	Disaccharides,
Monosaccharides	and	Polyols	(Oligossacarídeos,	dissacarídeos,	monossacarídeos	e	polióis)	–	um
grupo	de	alcoóis	de	açúcares	e	carboidratos	fermentáveis	encontrados	em	diversos	alimentos,
como	grãos,	feijões,	hortaliças	e	frutas.	Incluem	frutose	(encontrada	em	quantidades	variadas	em
todas	as	frutas),	lactose	(nos	laticínios),	fructanos	(no	trigo,	alho,	cebola,	alcachofra,	aspargo	e	no
adoçante	agave),	galactanos	(nas	leguminosas,	couve	e	couve-de-bruxelas)	e	polióis	(encontrados
em	muitas	frutas,	como	maçã,	pêra	e	pêssego;	e	em	adoçantes	como	sorbitol	e	xilitol).	Esses
FODMAPs	não	são	bem	absorvidos	e,	quando	ingeridos	em	excesso,	podem	“alimentar”	bactérias
no	trato	intestinal.	Em	indivíduos	sensíveis,	essa	fermentação	causa	gases,	inchaço,	cólicas	e
problemas	digestivos,	desequilibra	a	população	de	bactérias	intestinais	e	promove	inflamação
sistêmica.

ALIMENTOS	RICOS	EM	HISTAMINA:	Alguns	alimentos	podem	conter	uma	substância
química	natural	chamada	“histamina”	ou	estimular	a	secreção	natural	dessa	substância	no	corpo.
A	histamina	também	é	secretada	no	corpo	como	parte	de	uma	reação	alérgica,	causando	os
sintomas	típicos	da	alergia,	como	coceira,	espirros,	chiados	e	inchaço.	(Muitos	medicamentos
para	alergias	contêm	anti-histamínicos.)	Quando	ingerem	uma	quantidade	muito	grande	de
alimentos	ricos	em	histamina,	pessoas	sensíveis	podem	apresentar	sintomas	semelhantes	aos	de
uma	alergia,	como	dor	de	cabeça,	manchas	na	pele,	urticária,	coceira,	problemas	gastrointestinais,
asma	ou	eczema.	A	reação	tem	o	nome	de	intolerância	à	histamina.

Seus	problemas	digestivos	também	podem	resultar	de	uma	sensibilidade	alimentar	não
diagnosticada	(ou	de	várias	sensibilidades	alimentares)	que	não	foram	incluídas	nessa	lista.	Se
você	vem	seguindo	o	protocolo	do	programa	Whole30	há	60	dias	e	continua	apresentando
problemas	digestivos	ou	outros	sintomas	relacionados	ao	sistema	imunológico,	é	hora	de	procurar
um	especialista	em	medicina	funcional	para	ajudá-lo	a	traçar	um	plano	de	tratamento	(inclusive
exames	laboratoriais	e	suplementação)	que	funcione	para	seus	problemas	ou	sintomas
específicos.

	DICA:	Manter	um	diário	de	tudo	que	você	come	também	pode	ajudar	a	identificar	alimentos
potencialmente	“saudáveis”	que	estejam	provocando	sintomas	desagradáveis.	Anote	tudo	que
você	come	em	cada	refeição	e	lanche	durante	uma	semana	e	observe	a	gravidade	e	o	tipo	de
sintoma	que	você	apresenta	para	tentar	identificar	o(s)	culpado(s).	Essa	informação	será
especialmente	útil	se	você	optar	por	trabalhar	com	um	especialista.



•

•

•

E	se	o	programa	Whole30	não	funcionar	para	mim?
Talvez	você	esperasse	constatar	melhoras	em	uma	área	específica	(um	problema	de	saúde,
desempenho	nos	esportes,	uma	determinada	área	da	sua	composição	corporal	ou	suas	ondas	de
calor),	mas,	ao	chegar	ao	Dia	30,	simplesmente	não	vê	melhora	e	a	decepção	toma	conta	de	você.
Entendemos	e	sentimos	muito.	Embora	funcione	muito	bem	para	a	maioria	das	pessoas	que	o
seguem,	o	programa	não	é	perfeito	(nenhuma	dieta	é	universalmente	perfeita)	e	não	resolve	tudo
para	todos.

O	que	gostaríamos	que	você	guardasse	dessa	experiência	é	que,	se	o	programa	Whole30
não	tiver	funcionado	para	você,	a	culpa	não	é	sua,	não	há	nada	de	errado	com	você.	Esperamos
que,	a	esta	altura,	você	reconheça	os	outros	benefícios	do	programa	(as	coisas	que	de	fato
melhoraram	no	seu	organismo)	e	consiga	ver	todo	o	progresso	que	fez	ao	longo	dos	últimos	30
dias.	Reserve	um	minuto	para	ter	orgulho	de	si	e	comemore	os	progressos	alcançados!

Agora,	vamos	aos	motivos	pelos	quais	o	programa	pode	não	ter	funcionado	tão	bem	quanto
você	esperava,	qualquer	que	seja	a	área	na	qual	você	tivesse	expectativa	de	melhorar:

VOCÊ	NÃO	FEZ	O	PROGRAMA	CORRETAMENTE.	É	difícil	ouvir	isso,	mas	essa	é
também	a	principal	razão	para	as	dietas	de	eliminação	como	o	Whole30	não	serem	bem-
sucedidas.	Você	seguiu	as	regras,	mas	não	entrou	no	espírito	ou	na	intenção	do	programa.
Escorregou,	ou	permitiu-se	exceções,	ou	modificou	nossas	regras	porque
precisou/quis/concluiu	que	não	faria	muita	diferença.	Você	ajustou	o	programa	para	dar
conta	dos	seus	desejos,	sua	vida	social,	sua	noção	de	“saudável”.	Seguiu	o	programa	durante
apenas	duas	semanas	antes	de	concluir	que	não	estava	funcionando.

TRINTA	DIAS	NÃO	FORAM	SUFICIENTES.	Embora	melhoras	radicais	na	saúde	possam
ocorrer	em	apenas	um	mês,	décadas	de	comportamentos	pouco	saudáveis	muitas	vezes	não
conseguem	competir	com	apenas	30	dias	do	programa.	Superar	o	estresse	crônico,
problemas	de	saúde	e	anos	de	vontade	de	comer	alimentos	pouco	saudáveis	e	lidar	com
hábitos	e	ligações	emocionais	com	os	alimentos	em	geral	são	as	batalhas	mais	difíceis.
Muitos	seguidores	do	programa	com	histórico	semelhante	relatam	que	só	começaram	a
sentir	“a	mágica”	acontecer	depois	de	45,	60	dias	ou	mais.

VOCÊ	AINDA	ESTÁ	COMENDO	ALIMENTOS	QUE	NÃO	SÃO	SAUDÁVEIS	PARA
VOCÊ.	É	possível	que	alguns	alimentos	‘”saudáveis”	incluídos	no	programa	Whole30	não
lhe	façam	bem.	Sensibilidades	alimentares	não	diagnosticadas	ou	uma	intolerância	a
FODMAPs	ou	a	histamina	podem	exigir	a	eliminação	de	outros	alimentos	para	identificar	os
gatilhos	dos	seus	sintomas.	É	hora	de	procurar	um	especialista	em	medicina	funcional	para



•

•

ajudá-lo	a	elaborar	um	plano	específico	para	você	e	suas	condições	de	saúde.

VOCÊ	NÃO	ESTÁ	PRESTANDO	ATENÇÃO	NA	COISA	CERTA.	Você	queria	muito
emagrecer	no	programa	Whole30,	mas	não	emagreceu	(ou	pelo	menos	não	emagreceu	tanto
quanto	desejava),	por	isso	considerou	o	programa	um	fracasso.	Mas	será	que	estava
prestando	atenção	no	que	mais	aconteceu?	Sono,	níveis	de	energia,	desempenho	esportivo,
recuperação,	sintomas	de	problemas	de	saúde,	desejos,	humor	e	autoestima	melhoraram?
Um	mero	número	no	visor	da	balança	não	é	a	única	medida	do	sucesso	do	programa	–	na
verdade,	nós	nos	arriscaríamos	a	afirmar	que	o	peso	ocupa	um	lugar	nada	prioritário	na	lista
de	resultados	capazes	de	mudar	a	sua	vida.	(Confira	a	nossa	longa	lista	na	página	51.)

OUTROS	FATORES	DO	SEU	ESTILO	DE	VIDA	ESTÃO	ATRAPALHANDO	SEU
PROGRESSO.	Nem	que	você	seguisse	o	programa	Whole365	conseguiria	resolver	seus
problemas	depois	de	anos	e	anos	de	estresse	físico,	mental	e	emocional	crônico.	Privação	do
sono,	alimentação	inadequada,	excesso	de	exercícios	(ou	falta	total	de	exercícios),	um
problema	de	saúde	crônico,	estresse	financeiro,	estresse	no	casamento,	no	trabalho,	traumas
não	resolvidos…	Tudo	isso	tem	um	enorme	impacto	nos	hormônios,	no	intestino	e	no	sistema
imunológico.	Se	o	programa	Whole30	não	gerou	os	resultados	que	você	esperava,	talvez	seu
maior	problema	não	seja	a	alimentação.	Como	dissemos	em	dezenas	de	seminários:	“Não
busque	uma	solução	nutricional	para	um	problema	de	estilo	de	vida.”	É	hora	de	trabalhar
com	um	profissional	para	analisar	que	outros	fatores	de	estilo	de	vida	e/ou	problemas	de
saúde	você	precisa	priorizar	para	começar	a	caminhar	na	direção	certa.	(Mas,	por	favor,	não
abandone	o	programa	Whole30	–	a	primeira	coisa	sobre	a	qual	qualquer	bom	profissional	de
medicina	funcional	vai	conversar	com	você	será	sobre	sua	alimentação.	E	eles	geralmente
adoram	nosso	programa.)



perguntas	sobre	a	reintrodução	de	alimentos

“Quando	 iniciei	 o	 programa	 Whole30,	 eu	 pesava	 188	 quilos.	 Não	 conseguia
andar	 mais	 de	 cinco	 minutos	 sem	 que	 minha	 lombar	 doesse	 e	 queimasse
alucinadamente.	Desde	 que	me	 entendo	por	 gente,	meu	 corpo	 sofria	até	 com	a
pressão	mais	leve.	Eu	tinha	vários	outros	problemas	de	saúde,	como	síndrome	do
ovário	 policístico,	 menstruação	 irregular,	 inchaço,	 fadiga	 e	 dor	 de	 cabeça
constantes.	 Iniciei	 o	 programa	 Whole30	 no	 dia	 5	 de	 maio	 de	 2014.	 Apenas
quatro	 meses	 depois,	 posso	 caminhar	 mais	 de	 8	 quilômetros	 sem	 sentir	 dor
nenhuma.	 Comecei	 até	 a	 dar	 pequenas	 corridas	 de	 15-20	 segundos	 durante
minha	 caminhada.	 Perdi	 quase	 30	 quilos	 e	 tenho	mais	 energia	 do	 que	 tive	 nos
últimos	20	anos.	Isso	mudou	minha	vida!”

–ANN	MARIE	L.,	FREDERICK	(EUA)

Acabo	de	passar	30	dias	sem	minhas	comidas	preferidas.	Agora	vocês
me	dizem	que	preciso	continuar	seguindo	o	programa	Whole30	por
mais	10	dias?
Isso	mesmo.	E	você	ainda	vai	nos	agradecer	por	isso.	O	objetivo	do	programa	Whole30	é
descobrir	como	os	alimentos	que	você	costumava	comer	o	estão	afetando	realmente	–	sua
digestão,	energia,	sono,	humor,	foco,	desejos,	desempenho	esportivo	e	os	sintomas	de	algum
problema	de	saúde	que	você	possa	ter.	Se	você	se	encher	de	pizza,	cerveja	e	sorvete	no	Dia	31,
como	vai	saber	o	que	causou	os	sintomas	depois?	A	reintrodução	cuidadosa	e	sistemática	é	o
segredo	para	identificar	quais	alimentos	específicos	não	lhe	fazem	bem	(e	os	efeitos	que	eles	têm
no	seu	corpo	e	no	seu	cérebro),	por	isso,	não	pule	esse	passo	nem	tente	acelerá-lo.	Você	chegou
até	aqui,	depois	de	30	dias	de	esforço	para	tentar	mudar	sua	vida	–	o	que	são	mais	dez	dias?

	DICA:	A	reintrodução,	na	realidade,	é	um	processo	que	dura	a	vida	toda.	Quanto	mais	você
prestar	atenção	na	sua	aparência,	em	como	se	sente,	em	seu	desempenho	e	sua	vida	depois	de
comer	determinados	alimentos,	mais	observará	seus	efeitos	sutis.	O	glúten	causa	tristeza	em
certas	pessoas.	Em	outras,	os	laticínios	dão	espinhas	–	mas	apenas	dois	ou	três	dias	depois	da
exposição.	Em	alguns	casos,	comer	um	pedaço	de	pão	tem	poucos	efeitos	colaterais	discerníveis,
mas	comer	pão	três	dias	seguidos	faz	com	que	algumas	pessoas	pareçam	estar	grávidas.



Continue	prestando	atenção	ao	seu	corpo,	cérebro	e	sintomas	ao	ingerir	alimentos	proibidos	no
programa,	mesmo	depois	que	o	período	de	reintrodução	chegar	ao	fim.

Preciso	reintroduzir	grupos	de	alimentos	na	ordem	apresentada?
Precisar,	não	precisa,	mas	recomendamos	que	o	faça.	Organizamos	os	grupos	de	alimentos	para
reintrodução	em	uma	ordem	específica:	dos	alimentos	com	menor	probabilidade	de	serem
problemáticos	aos	de	maior	probabilidade,	segundo	a	literatura	científica	e	o	feedback	de
milhares	de	participantes	do	programa	Whole30.	O	glúten	vem	por	último	porque	tende	a	ter	os
efeitos	mais	graves	e	mais	duradouros	no	corpo	e	no	cérebro.	Se	começar	pelos	cereais	contendo
glúten,	talvez	tenha	que	esperar	mais	alguns	dias	para	permitir	que	o	corpo	se	acostume	antes	de
reintroduzir	o	próximo	grupo	de	alimentos.

Já	se	passaram	três	dias	e	ainda	estou	me	sentindo	um	lixo	depois	da
última	reintrodução.	Devo	esperar	mais	um	pouco	antes	de	começar	a
comer	o	próximo	grupo	de	alimentos?
Sim,	deve.	O	objetivo	da	reintrodução	é	avaliar	cuidadosamente	os	efeitos	de	um	grupo	de
alimentos	de	cada	vez.	Se	ainda	tiver	urticária,	alergias	ou	inchaço	abdominal	três	dias	depois	da
exposição	a	derivados	do	leite,	isso	significa	que	o	intestino	e	o	sistema	imunológico	ainda	estão
em	alerta	–	por	isso,	não	seria	uma	boa	ideia	introduzir	ainda	outros	alimentos	potencialmente
inflamatórios	em	um	sistema	já	inflamado.	Mantenha	a	alimentação	recomendada	no	programa
Whole30	até	não	apresentar	mais	sintoma	algum,	depois	espere	mais	um	dia	e	só	então,	em	um
ambiente	“limpo”,	reintroduza	o	próximo	grupo	de	alimentos.	Você	só	vai	ter	uma	chance	de
reintroduzir	e	avaliar	os	efeitos,	por	isso	seja	paciente	e	faça	a	coisa	certa.

E	quanto	à	reintrodução	do	açúcar?
Esta	é	uma	pergunta	difícil,	pois	muitos	dos	alimentos	dos	outros	grupos	também	conterão
açúcar.	Se	você	optar	por	reintroduzir	panquecas	no	dia	do	glúten,	por	exemplo,	talvez	tenha
muita	dificuldade	de	saber	se	a	letargia,	o	mau	humor	e	a	confusão	mental	são	provenientes	da
panqueca,	do	xarope	de	bordo	(maple)	ou	(o	mais	provável)	da	combinação	de	ambos.	É	seguro
afirmar	que	reintroduzir	açúcar	em	quantidades	significativas	costuma	trazer	de	volta	desejos	e
queda	de	energia	–	mas	você	provavelmente	não	vai	notar	os	3	gramas	de	açúcar	do	ketchup.	Se
quiser	avaliar	especificamente	o	açúcar,	sim,	faça-o	primeiro	e	acrescente	uma	etapa	(e	mais	três
dias)	ao	seu	protocolo	de	reintrodução.	Os	outros	alimentos	devem	obedecer	às	recomendações	e
proibições	do	programa	Whole30,	mas	acrescente	açúcar	ao	café	pela	manhã,	tome	um	suco	de
fruta	no	meio	da	manhã,	coloque	ghee	e	mel	na	batata-doce	do	almoço	e	uma	porção	generosa	de
xarope	de	bordo	sobre	a	pera	cozida	na	sobremesa	depois	do	jantar.	Veja	como	o	açúcar
adicionado	faz	você	se	sentir	–	avalie	energia,	humor,	fome	e,	em	especial,	os	desejos.



Avançando	na	reintrodução,	não	se	estresse	com	alguns	gramas	de	açúcar	aqui	e	ali	(por
exemplo,	nos	condimentos,	na	linguiça	de	frango	ou	no	molho	da	salada).	No	entanto,	é	bom	estar
ciente	de	que	os	fabricantes	muitas	vezes	adicionam	açúcar	em	lugares	que	jamais
imaginaríamos,	por	isso,	continue	lendo	os	rótulos	dos	alimentos.

	DICA:	Se	voltar	a	colocar	açúcar	no	café	o	fizer	sentir	vontade	de	tomar	muito	mais	café,
pergunte-se:	será	que	isso	é	bom?

Que	tipo	de	álcool	posso	reintroduzir	na	primeira	fase?
Antes	de	tudo,	se	não	estiver	sentindo	falta	de	álcool,	fique	à	vontade	para	pular	essa	fase	–
muitos	seguidores	do	programa	Whole30	comentaram	que,	na	verdade,	não	sentem	muita	falta
do	álcool.	Se	optar	por	reintroduzir	bebidas	alcoólicas,	evite	as	que	contêm	glúten	(como	cerveja,
centeio	ou	uísque)	durante	essa	fase,	pois	seu	objetivo	é	avaliar	o	álcool,	não	o	glúten,	e	os
especialistas	não	sabem	ao	certo	se	as	bebidas	destiladas	realmente	não	contêm	glúten.	Deixe
essas	outras	bebidas	para	os	dias	em	que	reintroduzir	o	glúten,	se	quiser.	(Você	já	sabe	que	efeito
o	álcool	tem	em	você,	por	isso,	se	desenvolver	um	novo	sintoma	como	inchaço,	problemas
digestivos	ou	de	pele,	terá	que	colocar	a	culpa	no	glúten,	não	no	álcool.)	Você	pode	beber	coisas
como	vinho,	tequila	ou	vodca	de	batata	nessa	fase	para	avaliar	os	efeitos	do	álcool	em	sua
aparência	e	bem-estar.	Preste	atenção	para	ver	se	você	se	sente	tentado	a	fazer	escolhas
alimentares	inadequadas	sob	a	influência	do	álcool.	É	importante	reconhecer	a	“redução	da
inibição”	promovida	pelas	bebidas!

	DICA:	Se	beber	vinho,	você	também	estará	ingerindo	uma	dose	de	sulfitos,	a	não	ser	que
escolha	vinhos	produzidos	organicamente.	Se	tiver	dor	de	cabeça,	rubor	facial	e	outros	efeitos
desagradáveis,	talvez	seja	difícil	identificar	de	quem	é	a	culpa,	do	álcool	ou	dos	sulfitos.	Você
pode	sempre	realizar	outros	testes	tomando	uma	bebida	que	não	tenha	sulfito	(como	tequila
feita	100%	de	agave)	e	comparar	os	efeitos.	Lembre-se	apenas	de	esperar	pelo	menos	três	dias
entre	os	experimentos.

É	possível	separar	mais	ainda	alguns	alimentos,	por	exemplo,	como	a
soja,	das	outras	leguminosas?
Não	é	necessário,	mas	quanto	mais	cuidadosa	e	sistemática	for	sua	abordagem	à	reintrodução,
mais	você	terá	consciência	dos	efeitos	específicos	de	um	determinado	alimento.	Se	você	já
desconfiar	que	tem	sensibilidade	a	um	alimento	específico	(como	milho,	soja,	amendoim,	etc.),
pense	em	isolá-lo	e	acrescentar	mais	um	passo	ao	protocolo	de	reintrodução.	Isso	alteraria	o
protocolo	original,	tornando-o	semelhante	a	algo	mais	ou	menos	assim,	se	você	decidisse	avaliar	o
milho	isoladamente:

DIA	1:	Avalie	bebidas	alcoólicas	sem	glúten	(opcional),	mantendo	o	restante	da	dieta	dentro	das



regras	do	programa.

DIA	4:	Avalie	as	leguminosas,	mantendo	o	restante	da	dieta	dentro	das	regras	do	programa.

DIA	7:	Avalie	o	milho,	mantendo	o	restante	da	dieta	dentro	das	regras	do	programa.

DIA	10:	Avalie	outros	grãos	que	não	contenham	glúten	(arroz,	aveia	sem	glúten,	quinoa,	etc.),
mantendo	o	restante	da	dieta	dentro	das	regras	do	programa.

DIA	13:	Avalie	os	laticínios,	mantendo	o	restante	da	dieta	dentro	das	regras	do	programa.

DIA	16:	Avalie	os	grãos	contendo	glúten,	mantendo	o	restante	da	dieta	dentro	das	regras	do
programa.

Você	também	pode	“testar”	determinados	alimentos	mais	adiante	se	continuar	se
alimentando	basicamente	de	refeições	do	programa	Whole30;	basta	prestar	atenção	quando	os
come.	(No	entanto,	isso	não	funciona	tão	bem	se	você	tiver	voltado	a	fazer	regularmente	refeições
que	incluem	glúten,	laticínios,	soja,	etc.).

Já	tive	reações	alérgicas	a	alguns	alimentos	(laranja,	abacate	e	ovo)
antes.	Agora	que	meu	intestino	e	o	sistema	imunológico	estão	mais
saudáveis,	posso	tentar	reintroduzir	esses	alimentos?
Em	primeiro	lugar,	antes	de	reintroduzir	qualquer	alimento	ao	qual	você	tenha	tido	uma	reação
alérgica	no	passado,	consulte	seu	médico.	As	alergias	devem	ser	levadas	a	sério,	por	isso	não
tente	fazer	isso	sozinho.	Em	segundo,	30	dias	provavelmente	não	são	suficientes	para	o	seu
sistema	imunológico	se	acalmar	a	fim	de	permitir	a	reintrodução	de	um	alimento	ao	qual	você
teve	uma	reação	alérgica	grave.	Nossa	regra	geral	é	que	você	fique	um	ano	inteiro	sem	qualquer
exposição	àquele	alimento	para	só	então	pensar	em	reintroduzi-lo.	(E	estamos	falando	de
exposição	zero	–	não	comer	nem	um	pedacinho	da	substância	problemática	durante	um	ano
inteiro.)	Depois	que	tiver	se	esforçado	para	recuperar	seu	intestino	e	tiver	evitado	o	alimento
ofensor	durante	um	ano	inteiro,	aí	então	será	hora	de	conversar	com	seu	médico	sobre	a
reintrodução	dele,	se	isso	for	importante	para	você.

	DICA:	Se	você	não	tiver	uma	alergia	diagnosticada,	mas	já	tiver	apresentado	efeitos
negativos	ao	comer	determinados	alimentos	(como	inchaço	quando	come	certas	frutas	ou
urticária	quando	come	ovo),	seu	médico	pode	chegar	à	conclusão	de	que	há	uma	margem	de
segurança	maior	para	testar	novamente	esses	alimentos.	Observe,	porém,	que	talvez	sejam
necessários	mais	de	30	dias	de	cura	do	intestino	para	notar	qualquer	diferença	e	você	talvez
note	que	quantidades	maiores	ou	a	exposição	repetida	àquele	alimento	não	lhe	fazem	bem.



A	que	devo	estar	atento	ao	reintroduzir	alimentos?
É	difícil	elaborar	uma	lista	abrangente,	pois	cada	pessoa	tem	uma	experiência	diferente	ao
ingerir	alimentos	que	seu	corpo	não	tolera	bem.	No	entanto,	aqui	estão	alguns	sintomas	gerais
aos	quais	você	deve	estar	atento	durante	o	protocolo	de	reintrodução	de	alimentos:

DIGESTÃO:	Sua	digestão	está	rápida	ou	lenta	demais?	Você	tem	gases,	inchaço,	dor	ou	cólicas
abdominais?	Sua	azia	ou	o	refluxo	voltaram?

ENERGIA:	Você	voltou	a	sentir	um	sono	incontrolável	às	três	da	tarde,	arrasta-se	para	levantar
da	cama	pela	manhã	ou	simplesmente	sente-se	letárgico?	Você	sofre	para	fazer	exercícios	ou
perdeu	a	motivação	para	praticá-los?

SONO:	Seu	sono	está	mais	agitado?	Você	tem	dificuldade	de	pegar	no	sono?	Acorda	no	meio	da
noite	ou	cedo	demais	e	não	consegue	voltar	a	dormir?

DESEJOS:	Seu	Dragão	do	Açúcar	voltou,	a	todo	vapor?	Você	tem	dificuldade	de	resistir	ao
chamado	do	açúcar	ou	dos	carboidratos?	Está	comendo	alimentos	simplesmente	porque	estão	na
sua	frente?

HUMOR	E	PSICOLOGIA:	Anda	de	mau	humor,	rabugento,	ou	menos	feliz	do	que	costumava
estar?	Sua	ansiedade,	depressão,	déficit	de	atenção	ou	hábitos	compulsivos	voltaram?

COMPORTAMENTO	(Principalmente	EM	CRIANÇAS):	Você	vem	notando	mais	acessos
de	raiva,	discussões,	incapacidade	de	controlar	emoções	ou	comportamentos,	ou	falta	de	foco	e
capacidade	reduzida	de	atenção?

PELE:	Sua	pele	piorou,	você	apresentou	manchas	na	pele	ou	urticária	ou	observou	o
reaparecimento	de	eczema,	psoríase	ou	outros	problemas?

RESPIRAÇÃO:	Você	anda	congestionado	ou	com	sinusite?	Suas	“alergias	sazonais”
ressurgiram?	Está	com	a	respiração	curta	ou	asma?

DOR	E	INFLAMAÇÃO:	Teve	alguma	crise	de	enxaqueca	ou	dor	de	cabeça?	Sua	dor	crônica,
fadiga,	tendinite	ou	artrite	voltaram?	Suas	articulações	estão	mais	doloridas,	rígidas	ou	inchadas?
Você	apresenta	outros	sintomas	tangíveis	de	inflamação?

PROBLEMAS	DE	SAÚDE:	Seus	sintomas	reapareceram	ou	pioraram?

Será	difícil	ignorar	alguns	sintomas;	outros	serão	mais	sutis	e	podem	exigir	mais	alguns



“testes”	para	que	você	realmente	consiga	estabelecer	uma	relação	de	causa	e	efeito.	O	segredo
está	na	consciência	–	é	preciso	prestar	atenção	em	todas	essas	áreas	imediatamente	depois	de
ingerir	o	alimento,	mais	tarde	no	mesmo	dia	e	nos	dias	seguintes.

Eu	costumava	comer	(insira	aqui	o	alimento),	mas	agora,	quando
como,	fico	péssimo.	Será	que	o	programa	Whole30	criou	alguma
sensibilidade?
O	programa	Whole30	não	cria	sensibilidade.	Existem	alguns	motivos	pelos	quais	esse	alimento
pode	incomodá-lo	agora	de	maneiras	que	(você	acredita)	não	fazia	antes.	Primeiro,	depois	de
mais	de	30	dias	no	programa,	você	tem	muito	mais	consciência	de	como	os	alimentos	o	afetam.	É
altamente	provável	que	esse	alimento	afetasse	negativamente	a	sua	digestão,	provocasse
problemas	de	pele	ou	sinusite,	mas	você	simplesmente	não	notasse	nada	disso.	(É	como	um
fumante	que	afirma	sentir-se	ótimo.	Será	que	ele	realmente	se	sente	ótimo	ou	os	efeitos	do	cigarro
em	seus	pulmões	tornaram-se	o	seu	“normal”,	a	ponto	de	ele	nem	os	notar	mais?)	Você	tem	se
sentido	tão	bem	nas	últimas	semanas	que	qualquer	perturbação	no	seu	sistema	é	uma	distração,
em	relação	ao	seu	novo	normal,	que	não	pode	ser	ignorada.	Assim,	ao	reintroduzir	esse	alimento,
ele	afeta	sua	digestão,	pele	ou	seios	da	face,	e	você	realmente	consegue	perceber,	pois	já	há
algum	tempo	não	os	sentia.

Em	segundo	lugar,	quando	você	está	comendo	alimentos	de	que	seu	corpo	não	gosta,	ele	cria
todo	tipo	de	mecanismo	de	defesa	para	ajudar	a	protegê-lo.	A	sua	flora	bacteriana	intestinal
muda,	você	acumula	uma	mucosa	maior	(uma	“zona	de	amortecimento”)	no	intestino	e	seu
sistema	imunológico	entra	em	estado	de	alerta.	Quando	você	elimina	esses	gatilhos,	o	corpo	volta
a	se	adaptar.	Não	precisa	mais	protegê-lo	dos	alimentos	que	você	vem	ingerindo,	por	isso	seu
intestino	e	o	sistema	imunológico	conseguem	“relaxar”	e	começar	a	se	recuperar.	É	um	estado
mais	saudável,	mas	também	significa	que	as	mesmas	defesas	não	estarão	a	postos	quando	você
reintroduzir	o	alimento.	É	mais	ou	menos	assim:	se	uma	pessoa	lhe	desse	um	pontapé	na	canela
sempre	que	o	visse	pela	frente,	você	provavelmente	usaria	caneleiras,	certo?	Mas,	se	a	pessoa
parasse	de	lhe	dar	pontapés	durante	um	mês,	você	provavelmente	relaxaria	e	pensaria:	“Ótimo,
agora	não	preciso	mais	usar	essas	caneleiras.”	Imagine	como	doeria	se,	no	dia	seguinte,	essa
pessoa	chegasse	e	lhe	desse	um	chute	na	canela	de	novo,	depois	de	você	ter	tido	um	tempo	para
se	recuperar	(parcialmente)	dos	danos!

Em	suma,	o	programa	Whole30	simplesmente	lhe	mostrou	o	que	já	estava	lá,	de	maneira
amplificada,	para	que	você	de	fato	prestasse	atenção.	Se	um	alimento	reintroduzido	afetá-lo
negativamente,	você	pode	ter	certeza	de	que	já	o	estava	fazendo	em	alguma	intensidade.



Notei	que,	quando	como	(insira	aqui	o	alimento),	sinto	(insira	aqui	o
efeito	negativo).	Isto	significa	que	não	posso	mais	comer	esse
alimento?
Não	temos	essa	resposta	–	caberá	a	você	decidir.	Podemos	afirmar	que,	se	o	seu	corpo	estiver
claramente	lhe	dizendo	“Não	gosto	desse	alimento”,	seria	bom	ouvir	e	deixá-lo	fora	do	prato.
Afinal,	foi	por	ignorar	esses	sinais	que	você	chegou	a	todos	os	sintomas	e	problemas	que	agora
está	tentando	reverter	com	o	programa	Whole30.	No	entanto,	se	descobrir	que	sorvete	lhe	dá
gases	e	inchaço,	mas	você	ama	sorvete,	sinta-se	livre	para	saboreá-lo.	Só	você	pode	tomar	essa
decisão	–	mas	lembre-se:	vai	ter	que	arcar	com	as	consequências.

Notei	que,	quando	como	(insira	aqui	o	alimento),	não	sinto
absolutamente	nenhum	efeito	negativo.	Isto	significa	que	o	alimento
é	saudável	para	mim?
Talvez.	Lembre-se:	a	reintrodução	não	é	apenas	um	processo	de	10	dias,	e,	às	vezes,	é	necessário
um	tempo	maior	(ou	mais	exposição)	para	notarmos	os	efeitos	negativos	dos	alimentos	em	nosso
sistema.	Por	exemplo,	Melissa	pode	comer	um	pedacinho	de	pão	no	jantar	e	não	apresentar
problema	algum,	mas,	se	comer	três	fatias	de	pão,	fica	letárgica	e	um	pouco	deprimida.	Em	outros
casos,	os	efeitos	negativos	dos	alimentos	são	cumulativos	–	você	não	percebe	seus	efeitos	no
primeiro	dia,	mas,	lá	pelo	quarto	dia	seguido,	os	sintomas	começam	a	surgir.	Você	também	pode
apresentar	as	consequências	“silenciosas”	(inicialmente)	–	nada	que	possa	ser	notado	no	dia	a
dia,	até	que,	uma	semana	depois,	você	acorda	e	percebe	que	seus	níveis	de	energia	estão	lá
embaixo	e	seu	joelho	voltou	a	doer.	Lição?	Continue	prestando	atenção	nos	efeitos	dos	alimentos
proibidos	no	programa	Whole30	sobre	você	(tanto	do	ponto	de	vista	físico	quanto	psicológico);
quando	se	trata	de	reincorporar	esses	alimentos	à	sua	rotina,	é	melhor	pecar	pelo	excesso	de	zelo.

	DICA:	A	literatura	científica	que	condena	glúten,	amendoim	e	açúcar	adicionado	é	tão
convincente	que	acreditamos	que	esses	alimentos	devam	ser	abolidos	da	alimentação	cotidiana
para	sempre,	apresente	você	algum	sintoma	ou	não.	Não	precisa	se	estressar	por	causa	de
alguns	gramas	de	açúcar	no	ketchup	ou	dos	biscoitos	que	a	sua	mãe	faz	no	Natal,	mas,	em	geral,
acreditamos	que	esses	itens	tornam	todos	nós	menos	saudáveis	–	por	isso,	leia	os	rótulos	mesmo
depois	de	ter	concluído	o	programa	Whole30	e	vá	com	calma	(se	é	que	vai	resolver	reintroduzi-
los).

Posso	incluir	sobremesas	ou	guloseimas	Paleo	no	meu	protocolo	de
reintrodução?
Claro,	mas	recomendamos	que	você	desvincule	esses	alimentos	do	restante	do	seu	protocolo	de
reintrodução	e	preste	a	mesma	atenção	em	como	eles	fazem	você	se	sentir.	Por	exemplo,	quando



sua	reintrodução	geral	terminar,	vá	em	frente	e	coma	panquecas	feitas	de	banana	e	ovo	no	café
da	manhã	e	biscoitos	feitos	de	farinha	de	amêndoa	de	noite,	mas	seja	igualmente	rigoroso	ao
avaliar	como	se	sente	e	vive	depois	de	comer	essas	sobremesas.	Em	muitas	pessoas,	elas
despertam	o	Dragão	do	Açúcar,	levando-as	a	desejar	comer	alimentos	proibidos	que	já	haviam
decidido	que	não	lhes	fazem	bem	no	dia	a	dia.	Em	outras,	o	açúcar	adicional	(mesmo	sendo	de
uma	fonte	“natural”)	impacta	sua	fome,	seu	humor	e	seus	níveis	de	energia.

Vou	sair	de	férias/me	casar/estar	em	lua	de	mel	no	Dia	31.	Como	faço
com	a	reintrodução?
Essa	é	difícil,	pois	o	ideal	seria	você	ter	se	programado	para	iniciar	o	programa	Whole30	de
maneira	um	pouco	diferente.	(Volte	à	página	26	e	confira	como	planejar	a	data	de	início.)	Seria
melhor	você	ter	tempo	para	concluir	o	programa	e	a	reintrodução	antes	de	se	encontrar	em	uma
situação	na	qual	seja	tentado	a	comer	de	tudo.	No	entanto,	não	foi	o	que	aconteceu,	e	agora	temos
que	lidar	com	a	situação	em	questão.

Sejamos	francos,	você	não	vai	concluir	a	reintrodução	aqui	apresentada	durante	aquela
viagem	à	Itália.	Simplesmente	não	vai.	E	nós	jamais	desejaríamos	que	você	deixasse	de
aproveitar	uma	experiência	única	na	vida	por	causa	da	reintrodução	de	alimentos	no	programa
Whole30.	Isso,	porém,	não	significa	que	você	tenha	sinal	verde	para	se	encher	de	gelato.	Se	você
decidir	comer	tudo	que	não	estava	comendo	de	uma	vez	só,	muito	provavelmente	vai	estragar
suas	férias	(pelo	menos	naquele	dia),	por	isso,	vá	com	calma.	Tente	restringir	as	guloseimas	a	um
grupo	alimentar	por	vez,	se	possível,	e	coma	apenas	o	necessário	para	satisfazer	suas	papilas
gustativas.	(Você	não	precisa	comer	quatro	fatias	de	pão	quentinho	se	uma	bastar.)	Preste
atenção	em	como	os	alimentos	fazem	você	se	sentir,	e	escolha	a	próxima	refeição	com	base	nas
consequências	da	última.	Se	o	sorvete	faz	você	se	sentir	mal,	não	há	necessidade	de	repetir	essa
experiência.	Por	fim,	planeje	retornar	ao	programa	Whole30	(mesmo	que	seja	apenas	por	uma	ou
duas	semanas)	assim	que	voltar	para	casa,	pois	seu	cérebro	provavelmente	vai	estar	de	volta	aos
“antigos	hábitos”	–	e	você	não	vai	querer	que	suas	“férias”	da	alimentação	saudável	continuem
por	meses	depois	que	a	viagem	terminou.

	DICA:	Muitas	pessoas	relatam	que	o	pão	que	comem	na	Europa	não	lhes	causa	tantos
problemas	quanto	o	pão	que	comem	em	seu	país.	Especula-se	que	as	variedades	de	trigo	mais
híbridas	tornam	o	glúten	mais	problemático	para	o	trato	intestinal.	Não	dispomos	de	indícios
científicos	que	comprovem	isso,	mas	fique	atento.
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fundamentos	culinários

is	 um	 dos	 princípios	 básicos	 do	 preparo	 dos	 alimentos	 no
programa	 Whole30:	 você	 não	 precisa	 preparar	 refeições
complicadas,	com	receitas	sofisticadas	–	basta	usar	ingredientes
frescos	e	 lançar	mão	de	técnicas	culinárias	básicas.	Na	verdade,

alguns	 dos	 pratos	mais	 gostosos	 que	 já	 fizemos	 eram	 refeições	 simples,
preparadas	com	alimentos	comuns,	sem	necessidade	de	receita.

Imagine	um	hambúrguer	e,	por	cima,	um	ovo	frito,	lascas	de	batata-doce	assada	e
uma	salada	verde;	frango	grelhado,	pimentão	e	cebola	com	molho	salsa	e	guacamole,
acompanhados	de	manga	fatiada;	ou	atum	em	lata	sobre	um	leito	de	folhas	frescas,
jicama,	mirtilos	e	amêndoas	fatiadas,	regados	com	um	vinagrete	cremoso	feito	em
casa.

Podemos	ouvir	seu	estômago	roncar	daqui.
Se	você	fica	nervoso	só	de	pensar	em	seguir	uma	receita,	pode	fazer	o	programa

inteiro	recorrendo	apenas	a	esta	seção.	(No	entanto,	talvez	queira	testar	como	se	sai
no	preparo	de	molhos	e	pastinhas,	só	para	tornar	os	pratos	um	pouco	mais
interessantes	–	veja	a	página	308.)	Aqui	ensinamos	as	técnicas	culinárias	básicas:
como	preparar	carne,	frutos	do	mar	e	ovos,	quatro	técnicas	diferentes	para	cozinhar
hortaliças,	itens	básicos	do	programa	Whole30	como	caldos	e	condimentos	feitos	em
casa	e	dicas	culinárias	úteis.

Mesmo	que	não	seja	sua	estreia	no	programa	Whole30,	esta	seção	lhe	será
proveitosa.	Apresentamos	orientações	sobre	tempos	e	temperaturas	de	cozimento,
tabelas	detalhadas	para	ajudá-lo	a	aproveitar	ao	máximo	o	termômetro	para	carne	e
algumas	receitas	(simples)	que	um	cozinheiro	experiente	poderá	personalizar	com
facilidade	de	dezenas	de	maneiras	diferentes.

Além	disso,	se	você	quer	apenas	aprender	a	fazer	bacon	do	jeito	certo,	já	vale	a
leitura.

Vamos	começar	examinando	sua	cozinha	e	os	utensílios	que	tornarão	os



próximos	30	dias	muito	mais	divertidos.



V

utensílios	essenciais	para	o	programa	whole30

“Tenho	50	anos	e	fazia	tratamento	para	desequilíbrio	hormonal,	hipotireoidismo
e	 espondilite	 anquilosante.	 Tenho	 espondilite	 desde	 1998	 e	 vinha	 usando	 um
medicamento	do	qual	queria	desesperadamente	me	livrar.	Estava	convencida	de
que	era	ele	a	causa	de	vários	efeitos	colaterais	que	eu	sentia,	como	fadiga,	ganho
de	 peso,	 pele	 acinzentada,	 insônia,	 apetite	 descontrolado,	 perda	 de	 massa
muscular	 e	 dores	 no	 corpo.	 Fiz	 o	 programa	 Whole30	 pela	 primeira	 vez	 em
fevereiro	 de	 2013.	 Depois	 de	 30	 dias,	meus	 níveis	 de	 colesterol	 e	 triglicerídeos
haviam	melhorado,	emagreci	9	quilos,	minha	pele	não	estava	mais	acinzentada,
eu	conseguia	me	exercitar	por	mais	tempo	e	me	sentir	ótima	depois,	sem	falar	na
qualidade	do	sono!	Só	tive	ganhos,	então	eu	continuei.	Uns	90	dias	depois,	deixei
de	usar	o	medicamento.	E	foi	isso:	vocês	mudaram	minha	vida!”

–	DIANE	W.,	EVANSVILLE	(EUA)

amos	começar	pelo	que	consideramos	necessidades	básicas.	Você	provavelmente	já
tem	a	maior	parte	dessas	coisas	em	sua	cozinha,	a	não	ser	que	na	última	década
tenha	se	alimentado	apenas	de	refeições	semiprontas	aquecidas	no	micro-ondas.	(O
que,	graças	à	cultura	da	fast-food,	da	comida	de	conveniência,	do	“coma	no	carro	a

caminho	de	casa/do	trabalho”,	não	é	assim	tão	incomum.)	Se	for	esse	o	seu	caso,	não	o	estamos
julgando.	Ao	contrário,	estamos	muito	felizes	de	tê-lo	aqui	conosco.

Se	você	está	pronto	para	investir	na	experiência	Whole30	agora,	mas	não	sabe	ao	certo	do
que	vai	precisar,	aqui	está	uma	lista	detalhada	de	utensílios	de	cozinha	essenciais	e	úteis.
Entendemos,	porém,	que	talvez	você	não	possa	comprar	um	monte	de	itens	novos	antes	de	iniciar
o	programa	Whole30,	e	está	tudo	bem,	não	tem	problema.	Você	pode	se	virar	na	cozinha	com	o	que
tiver	em	casa	e	pular	as	receitas	que	exijam	algo	específico	(como	um	processador	de	alimentos)
que	você	não	tenha.	Foi	justamente	para	que	ninguém	ficasse	de	fora	que	desenvolvemos	receitas
simples	de	preparar,	cozinhar	e	servir.	Aquela	tábua	de	corte	que	você	tem	já	está	bastante	usada,
mas	a	questão	é:	vai	servir.

Então,	não	se	preocupe	com	isso,	está	bem?	Você	está	aqui,	comprometeu-se	a	seguir	o
programa	e	estamos	prestes	a	iniciá-lo	nos	aspectos	fundamentais	de	um	jeito	que	(esperamos)



fique	tão	animado	para	entrar	na	cozinha	quanto	nós	estamos	para	que	você	o	faça.

PANELAS	E	FRIGIDEIRAS

Você	poderia	usar	várias	panelas	durante	o	programa,	mas,	embora	exista	uma	panela	para	cada
ocasião,	são	necessárias	apenas	algumas	das	mais	versáteis.	Compre	só	umas	três	ou	quatro
panelas:	de	uma	caçarola	pequena	(1	a	2	litros)	a	um	caldeirão	grande	(3	a	4	litros).	Com	elas,	será
possível	preparar	de	tudo	–	de	molhos	(como	o	Molho	balsâmico,	na	página	367)	a	pratos	maiores
(como	a	Carne	de	porco	desfiada,	na	página	260).



Você	vai	precisar	de	duas	frigideiras:	uma	delas	deve	ser	de	ferro	fundido	ou	do	tipo	que
pode	ir	ao	forno.	São	perfeitas	para	levar	pratos	como	a	Fritada	de	espinafre	(página	212)	do	fogão
diretamente	ao	forno	e	duram	a	vida	inteira.	Também	é	bastante	útil	ter	uma	frigideira
antiaderente	para	preparar	ovos;	se	estiver	comprando	apenas	duas,	opte	pelas	de	tamanho
maior.	(É	melhor	ter	a	versatilidade	de	duas	frigideiras	grandes.)

Se	puder	comprar	mais	uma,	recomendamos	uma	frigideira	grande	e	funda,	de	laterais	altas
e	com	tampa,	que	é	ideal	para	o	preparo	de	pratos	como	o	Arroz	de	couve-flor	(página	278)	e	o
Frango	à	caçadora	(página	340).

PENEIRA	DE	METAL

A	peneira	tem	dupla	utilidade	ao	permitir	que	você	escorra	a	água	de	hortaliças	cozidas	ou	caldos
(como	os	de	ossos	na	página	182);	use-a	para	cozinhar	os	alimentos	no	vapor,	colocando-a	sobre
uma	panela	grande.	(Se	você	quiser	utensílios	mais	sofisticados,	pode	comprar	uma	cestinha
própria	para	esse	fim	ou	uma	cuscuzeira.)

Assim,	o	ideal	é	contar	com	duas	peneiras:	uma	de	malha	mais	fina,	para	filtrar	partículas
menores	de	comida,	e	outra	de	malha	mais	grossa,	para	escorrer	partículas	maiores	e	cozinhar
alimentos	no	vapor.	E	dê	preferência	às	peneiras	de	inox.

XÍCARAS	E	COLHERES	MEDIDORAS

Você	vai	precisar	de	pelo	menos	um	conjunto	básico	de	xícaras	e	colheres	medidoras,	mas
recomendamos	que	tenha	mais	de	um,	sobretudo	se	não	estiver	acostumado	a	medir	“no	olho”.
Você	ficará	surpreso	com	o	número	de	vezes	em	que	precisará	de	uma	colher	de	chá	ao	preparar
as	receitas	deste	livro.

Seria	uma	boa	ideia	ter	também	pelo	menos	uma	xícara	medidora	maior,	de	vidro,	com	bico
e	capacidade	para	três	ou	quatro	xícaras.	Esses	utensílios	serão	úteis	para	receitas	como	a
Maionese	básica	(página	185)	ou	qualquer	outra	que	peça	mais	de	uma	xícara	de	caldo.

ASSADEIRAS

Você	não	vai	fazer	bolos	nem	biscoitinhos	durante	o	programa	Whole30,	mas	vai	levar	ao	forno
carnes	e	hortaliças	inúmeras	vezes.	Por	isso,	é	bom	ter	pelo	menos	duas	assadeiras	para	espalhar
bem	as	fatias	de	batata-doce	quando	for	assá-las.	(Confira	as	Dicas	para	assar	hortaliças	na
página	172.)

TÁBUAS	DE	CORTE



Vamos	deixar	uma	coisa	bem	clara	desde	já:	haverá	uso	intensivo	da	tábua	de	corte	em	seu
futuro.	(Aceite	a	dica	de	Melissa	e	pense	no	corte	de	hortaliças	como	uma	forma	de	aliviar	o
estresse.)	Para	não	ficar	correndo	de	um	lado	para	outro	entre	a	bancada	e	a	pia,	é	bom	ter	pelo
menos	três	tábuas	de	corte	–	seria	ótimo,	também,	se	fossem	de	tamanhos	diferentes.	(Afinal,
para	que	sujar	uma	tábua	grande	só	para	picar	um	dente	de	alho?)

Em	geral,	não	somos	fãs	de	tábuas	de	corte	de	plástico,	embora	sejam	baratas	e	fáceis	de
lavar.	Um	estudo	recente	revelou	que	um	número	maior	de	bactérias	é	recuperado	de	superfícies
plásticas	do	que	de	superfícies	de	madeira;	além	disso,	o	plástico	logo	fica	marcado	pela	faca,	o
que	significa	que	haverá	plástico	na	sua	comida.	Entretanto,	se	quiser	uma	tábua	de	corte	barata
para	usar	no	acampamento	ou	para	ter	de	reserva,	esta	pode	ser	de	plástico.

Tábuas	de	bambu	são	uma	boa	opção,	além	de	serem	relativamente	baratas,	mas	sua
superfície	é	tão	dura	que	tende	a	deixar	a	faca	cega	em	pouco	tempo.	(Vamos	chegar	lá.)	Uma
tábua	de	madeira	(bordo)	é	uma	extravagância,	mas	adorna	qualquer	cozinha,	além	de	não	cegar
as	facas.	Nossas	tábuas	de	corte	favoritas	são	feitas	de	fibra	de	madeira	reciclada	–	são
ecológicas,	fáceis	de	limpar	e	secam	super-rápido.

FACAS

Sabemos	que	você	tem	facas	em	casa,	mas	será	que	alguma	delas	é	digna	do	programa
Whole30?	Investir	em	facas	boas,	afiadas,	tornará	sua	experiência	no	programa	muito	mais
agradável	do	que	comer	uma	colherada	de	manteiga	de	amêndoas.

E	olhe	que	isso	é	bom.
As	opções	de	facas	são	ainda	mais	complicadas	do	que	as	de	panelas	e	frigideiras,	por	isso

vamos	falar	apenas	do	mais	básico.	Você	vai	precisar	de	três	facas:	uma	faca	para	legumes,	usada
para	cortes	pequenos	(como	tirar	o	miolo	da	maçã),	uma	faca	do	chefe	de	20	centímetros,	para
picar,	e	uma	faca	para	desossar	carnes	e	filetar,	usada	em	receitas	como	Peito	bovino	assado
(página	220)	e	o	peru	do	nosso	Almoço	para	datas	festivas	(página	386).

Invista	em	facas	de	peça	única	em	vez	daquelas	que	têm	lâmina	e	cabo	fixados	um	ao	outro.
Elas	costumam	ser	mais	caras,	mas,	acredite,	esse	investimento	valerá	cada	centavo	sempre	que
você	estiver	na	cozinha.

Ah,	e	não	se	esqueça	do	amolador	de	facas.	Se	você	for	parecido	conosco,	vai	ficar	obcecado
em	ter	as	facas	sempre	afiadas	para	fatiar	o	tomate	como	se	fosse	faca	quente	na	manteiga.

PROCESSADOR	DE	ALIMENTOS

Sabemos	que	soa	como	um	eletrodoméstico	caro,	mas	existem	diversos	produtos	excelentes	e
que	cabem	nos	mais	variados	orçamentos.	Antes,	porém,	vamos	entender	qual	é	a	diferença	entre
um	processador	de	alimentos	e	um	liquidificador.

O	liquidificador	só	funciona	se	o	alimento	for	macio	e	houver	líquido	suficiente	na	mistura;



em	muitos	dos	nossos	molhos	(como	o	Molho	romesco	–	página	324)	ou	purês	(como	o	Purê	de
couve-flor	–	página	276),	simplesmente	não	há	líquido	suficiente	para	usar	o	liquidificador.	Você
até	poderia	usar	um	mixer	de	mão	–	utensílio	incrivelmente	versátil,	que	torna	muito	mais	rápido
o	preparo	de	receitas	simples	como	a	de	Maionese	básica	(página	185)	e	pode	ser	limpo	em
segundos	–	mas	os	mixers	não	picam	o	alimento	tão	bem	quanto	um	processador,	o	que	às	vezes
resulta	em	uma	mistura	com	pedaços	de	ingredientes	quando	deveria	apresentar	consistência
lisa	e	uniforme.

Já	o	processador	de	alimentos	destina-se	a	picar,	ralar	ou	misturar	ingredientes	sólidos	até
obter	a	consistência	perfeita.	Você	pode	usá-lo	para	picar	bem	o	coentro	ou	a	salsa	para	o	Molho
chimichurri	(página	312),	para	cortar	tomates	em	cubinhos	para	o	Molho	salsa	(página	325)	ou
para	bater	o	Molho	barbecue	picante	(página	328).

Se	for	preparar	refeições	para	apenas	uma	pessoa,	talvez	consiga	se	virar	com	um
miniprocessador,	que	costuma	ter	preços	mais	acessíveis.	No	entanto,	ele	só	processa	pequenas
porções	de	alimento	por	vez	(em	geral,	de	duas	a	três	xícaras)	e,	se	você	quiser	dobrar	a	receita
de	Purê	de	couve-flor	para	uma	família	de	quatro	pessoas,	vai	forçar	bastante	o	motor	dele.	Isso
não	significa,	porém,	que	você	precise	de	um	processador	profissional,	caríssimo;	existem	vários
processadores	de	alimentos	com	capacidade	para	sete	a	dez	xícaras	que	não	custam	muito	caro	–
alguns	são	uma	combinação	de	liquidificador/processador,	poupando	dinheiro	e	espaço	na
cozinha.

TERMÔMETRO	PARA	CARNE

Esse	é	um	dos	utensílios	mais	importantes	para	quem	deseja	se	aventurar	na	cozinha.	Cozinhar	a
carne	ou	o	frango	até	o	ponto	desejado	–	nem	muito	cru,	nem	bem-passado	demais,	e	sim	no
ponto	certo	–	exige	tempo,	atenção	e	muita	prática,	mas	o	uso	de	um	termômetro	para	carne	é
como	colar	na	prova,	no	bom	sentido.	Apresentamos	a	temperatura	de	cozimento	perfeita	para
pratos	como	o	Frango	assado	perfeito	(página	163),	o	Filé	grelhado	perfeito	(página	160)	e	o
Lombinho	em	crosta	de	nozes	(página	258).	Sem	ter	que	ficar	adivinhando	quando	a	carne	estará
pronta	para	ser	tirada	do	forno,	você	tem	muito	mais	chance	de	chegar	ao	cozimento	perfeito
desde	a	primeira	tentativa	e	evita	desperdiçar	um	alimento	caro	que,	sem	querer,	passou	do
ponto.

Compre	um	termômetro	para	carne	(que	indicará	qual	é	a	temperatura	do	interior	da	carne),
e	não	um	termômetro	para	forno	(que	informará	a	temperatura	interna	real	do	forno).	Procure	um
termômetro	que	diga	“leitura	instantânea”	(embora	eles	levem	cerca	de	20	segundos	para	chegar
à	temperatura	certa)	–	não	são	muito	caros.

PAPEL-MANTEIGA

Você	já	deve	estar	acostumado	a	forrar	tabuleiros	e	refratários	com	papel-alumínio	–	o	que



significa	que	já	cansou	de	ver	delicadas	carnes	e	hortaliças	grudarem	nele.	É	aí	que	entra	o	papel-
manteiga	(ou	papel	antiaderente	para	cozinhar),	um	tipo	de	papel	especialmente	produzido	para
ser	usado	no	forno,	que	mantém	os	tabuleiros	limpos	e	permite	retirar	facilmente	os	alimentos
com	a	espátula	em	receitas	como	Bolinhos	de	salmão	(página	352),	Almôndegas	de	frango
(página	232)	ou	Batata-doce	e	couve-de-bruxelas	ao	forno	com	molho	balsâmico	(página	268).	O
papel-manteiga	não	é	caro	e	é	um	excelente	investimento,	pois	facilita	a	limpeza	da	cozinha
depois	de	preparar	os	pratos,	além	de	ser	livre	de	alumínio.



T
outras	utilidades	para	a	cozinha	whole30
ecnicamente,	estes	utensílios	não	são	uma	necessidade	absoluta	na	cozinha	dos
adeptos	do	programa	Whole30,	mas	agilizam	o	preparo	dos	alimentos	e	aumentam	a
gama	de	técnicas	culinárias.	Além	disso,	em	geral	são	baratos	–	uma	bagatela,	se	você
considerar	quanto	facilitarão	várias	de	suas	tarefas	na	cozinha.

ESPREMEDOR	DE	ALHO

Picar	o	alho	bem	miudinho	é	uma	tarefa	maçante;	é	difícil	fazer	isso	na	ponta	da	faca	sem	ficar
entediado.	Por	isso	existe	o	espremedor	de	alho.	Basta	descascar	o	alho,	colocar	no	espremedor,
apertar	(ou	girar,	dependendo	do	tipo)	e,	em	alguns	segundos,	você	terá	o	alho	bem	amassadinho.
O	segredo	para	a	boa	utilização	do	espremedor	é	lavar	bem	assim	que	terminar	de	usá-lo	para
retirar	os	resíduos	da	polpa	que	podem	ficar	grudados.	Use	uma	escovinha	de	cozinha	ou	uma
escova	de	dentes	para	manter	os	furinhos	sempre	desobstruídos.

Outra	opção	é	comprar	o	alho	já	amassado.	É	mais	caro,	mas	definitivamente	tem	a	seu	favor
o	fator	conveniência.

DESCASCADOR	TIPO	JULIENNE

O	“macarrão”	de	hortaliças	é	um	jeito	fácil	de	conferir	variedade	às	refeições	do	programa
Whole30,	além	de	ser	uma	diversão	para	toda	a	família.	A	Abóbora-espaguete	ao	forno	(página
300)	não	depende	desse	recurso,	pois,	quando	a	polpa	é	raspada,	se	assemelha	naturalmente	ao
formato	do	espaguete,	mas,	no	caso	de	hortaliças	como	abobrinha	ou	pepino,	é	preciso
transformá-las	em	“macarrão”.	E	é	aí	que	entra	o	descascador	tipo	julienne	ou	juliana.

Ele	se	parece	com	um	descascador	normal	(e	funciona	da	mesma	forma),	mas	seus	sulcos
especiais	transformam	as	hortaliças	em	tiras	longas	e	finas,	como	se	fossem	espaguete.	É
encontrado	com	facilidade	em	casas	de	produtos	culinários	e	basta	um	minuto	para	cortar	uma
abobrinha	inteira	à	julienne.

Se	você	puder	investir	um	pouco	mais,	pode	comprar	também	um	utensílio	mais	sofisticado
chamado	fatiador	em	espiral.	Esse	aparelho	fatia,	rala	ou	corta	à	julienne	qualquer	hortaliça,	e
tudo	isso	de	um	jeito	que	até	seus	filhos	vão	querer	ajudar	na	cozinha,	tornando	o	preparo	de
pratos	como	o	Picadinho	de	frango	da	Melissa	(página	234)	uma	brincadeira	de	criança.

ESPREMEDOR	DE	SUCOS



Acredite:	espremer	limão	à	moda	antiga	faz	uma	bagunça	danada	e	não	extrai	todo	o	suco.
Compre	um	espremedor	de	limão	baratinho	e	ponto	final.

RALADOR	DE	CASCA

Muitas	de	nossas	receitas	pedem	raspas	de	frutas	cítricas	–	ou	seja,	pedacinhos	de	casca	de	limão
ou	laranja	que	são	misturados	diretamente	no	prato.	Você	ficaria	surpreso	com	o	sabor	que	uma
pequena	quantidade	de	casca	cítrica	é	capaz	de	conferir	a	um	prato,	mas,	sem	o	utensílio	certo,	é
difícil	obter	as	raspas	da	casca.	Você	pode	usar	um	descascador	de	hortaliças	para	tirar	fatias
finas	da	casca	e,	em	seguida,	picá-las	em	fatias	ou	pedaços	bem	pequenos.	Ou	então	pode	usar
um	ralador	manual	específico,	que	não	é	caro,	e	fazer	o	mesmo	trabalho	em	três	segundos.

O	ralador	tem	pequenos	orifícios	destinados	a	remover	pedaços	longos	e	finos	da	casca
quando	o	aplicamos	à	casca	externa	da	fruta	cítrica;	depois	disso,	não	é	necessário	nenhum
trabalho	adicional.

MARTELO	DE	CARNE

Este	utensílio	de	cozinha	útil	e	barato	assemelha-se	mesmo	a	um	tipo	de	martelo,	com	o	cabo
longo	e	uma	extremidade	plana	e	outra	texturizada.	Ele	serve	para,	literalmente,	martelar	o	filé,	o
peito	de	frango	ou	a	paleta	suína	a	fim	de	quebrar	as	fibras	musculares.	O	processo	foi	até
descrito	como	“pré-mastigar”	a	carne,	só	que	com	menos	sujeira.

Trata-se	de	um	jeito	fácil	de	tornar	mais	macios	os	cortes	de	carne	mais	duros	ou	garantir
que	as	pessoas	que	preferem	carne	bem-passada	não	tenham	que	mastigá-la	durante	horas.	É
também	um	bom	modo	de	acelerar	o	tempo	de	cozimento	e	obter	resultados	mais	regulares.	O
peito	de	frango,	por	exemplo,	tem	sempre	uma	extremidade	mais	grossa	do	que	a	outra.	Sem	usar
o	martelo,	quando	a	parte	mais	grossa	finalmente	cozinha,	a	mais	fina	já	passou	do	ponto.	Use
essa	técnica	para	uniformizar	a	espessura	do	frango	na	receita	de	Peito	de	frango	selado	perfeito
(página	163)	ou	na	de	Salada	com	frango	grelhado	(página	238)	para	que	cozinhe	mais	rápido	e
por	igual.

Para	minimizar	a	bagunça,	coloque	filme	de	PVC	(filme	plástico	para	embalar	alimentos)	ou
papel-manteiga	sobre	a	carne	antes	de	martelá-la	e	lembre-se	de	higienizar	o	martelo	de	forma
adequada	logo	depois	do	uso.

CESTA	PARA	GRELHAR

Essa	recomendação	final	não	é	uma	necessidade	–	ensinamos	duas	outras	maneiras	de	grelhar
hortaliças	e	frutas	a	partir	da	página	170,	mas	nenhuma	é	tão	fácil	quanto	usar	uma	grelha	em
forma	de	cesta.	Basta	picar	as	hortaliças,	regar	com	um	pouco	de	azeite,	colocá-las	na	cesta	e	levá-



la	ao	forno	ou	à	churrasqueira	enquanto	prepara	o	restante	da	comida.
De	vez	em	quando,	sacuda	a	cesta.	E	pronto.
A	cesta	para	grelhar	não	costuma	ser	muito	cara	e	algumas	até	têm	cabos	à	prova	de	calor

(somente	essas	podem	ir	ao	forno),	o	que	facilita	o	manuseio.	Uma	dica	para	aproveitar	ao
máximo	esse	utensílio:	coloque-a	no	forno	quando	o	estiver	preaquecendo	para	que	a	cesta
aquecida	cozinhe	as	hortaliças	mais	rapidamente.	Além	disso,	adicionar	as	hortaliças	à	cesta
aquecida	fará	com	que	grudem	menos	do	que	quando	usada	a	cesta	ainda	fria.

Podemos	mencionar	outros	utensílios,	como	gaze	para	escorrer	Manteiga	clarificada	(página
189)	ou	um	pincel	culinário	para	usar	no	preparo	da	Costelinha	de	porco	(página	262),	mas	esses
itens	não	são	indispensáveis.	No	Capítulo	Pratos	para	ocasiões	especiais	(página	360)
mencionamos	alguns	utensílios	bastante	específicos	que	serão	importantes	para	aqueles	pratos
em	particular,	embora	você	talvez	só	os	utilize	uma	vez	por	ano.

Em	suma,	existem	mais	aparelhos	eletrodomésticos	e	utensílios	culinários	do	que	você
poderia	usar	em	um	ano,	e	cabe	a	você	decidir	o	que	acha	importante	e	o	que	cabe	no	seu	bolso.
Ao	analisar	as	receitas,	tome	nota	dos	utensílios	que	você	não	tem	em	casa	ou	daqueles	que
poderiam	facilitar	a	preparação	dos	pratos.	Em	seguida,	defina	o	que	é	mais	importante	para	você
e	vá	aumentando	sua	coleção	quando	for	possível.	Não	se	estresse	tentando	comprar	tudo	de	uma
vez	só.

Você	tem	a	vida	inteira	para	montar	sua	cozinha,	pois	o	programa	Whole30	é	apenas	o
primeiro	passo	em	uma	longa,	recompensadora	e	deliciosa	jornada	para	preparar	(e	comer)
comida	de	verdade.	Bem,	agora	que	sua	cozinha	está	equipada	com	os	utensílios	básicos,	é	hora
de	começar	a	diversão.



N

técnicas	culinárias	básicas

“Sempre	 fui	 péssima	 na	 cozinha.	 Cozinhar	 me	 estressava	 demais	 e	 eu	 até
invejava	quem	tinha	o	dom	de	lidar	com	as	panelas.	O	programa	Whole30	me	fez
buscar	 receitas	 que	 eu	 fosse	 capaz	 de	 preparar.	 Comecei	 a	 seguir	 blogueiros
adeptos	 do	 programa	 e	 comprei	 livros	 de	 receitas.	 Logo	 eu	 estava	 cozinhando
quase	 todos	 os	 dias	 da	 semana.	 Agora,	 as	 refeições	 que	 faço	 para	mim	 e	 para
minha	 família	 são	 saudáveis	 e	 deliciosas!	 Por	 causa	 do	 Whole30	 meu
desempenho	 na	 cozinha	 melhorou	 muito,	 assim	 como	 a	 autoconfiança	 em
relação	às	minhas	habilidades	culinárias!”

–	ANDREA	R.,	NASHVILLE	(EUA)

esta	seção	vamos	ensinar	a	cozinhar	carne,	frutos	do	mar,	ovos	e	hortaliças,	além	de
orientar	a	preparar	alguns	ingredientes	fundamentais	do	programa	Whole30,	como
caldos	de	ossos,	maioneses	e	manteiga	clarificada.

Vamos	apresentar	também	alguns	cortes	básicos,	porque	com	certeza	você	vai
passar	bastante	tempo	picando	ingredientes.

É	nesta	seção	que	você	desenvolverá	sua	autoconfiança	na	cozinha,	aperfeiçoando	suas
técnicas	para	assar	na	panela	e	no	forno,	cozinhar	na	água	e	no	vapor,	selar	e	grelhar.	Descobrirá
como	preparar	o	filé	na	temperatura	perfeita,	um	peito	de	frango	suculento	e	tenro,	e	que,	na
verdade,	você	gosta	de	maionese.	(Gosta,	sim.	Acredite	em	nós!)	Você	vai	conhecer	quatro
maneiras	diferentes	de	cozinhar	as	hortaliças	(quadruplicando	as	chances	de	se	apaixonar	pela
couve-de-bruxelas),	comprovará	que	é	muito	fácil	fazer	caldos	de	ossos	e	aprenderá	qual	é	a
técnica	para	grelhar	aquelas	fatias	de	abacaxi	com	as	quais	você	anda	sonhando.	Considere	esta
seção	uma	espécie	de	curso	preparatório	para	as	mais	de	100	receitas	apresentadas	na	Parte	4
deste	livro.

Poderíamos	estender	ainda	mais	o	assunto,	mas	não	o	faremos,	pois	você	parece	estar
faminto.

Bon	appétit.

Cortes	com	faca



CHIFFONADE

A	palavra	francesa	chiffonade	significa	“em	tirinhas”	e	refere-se	a	verduras	como	espinafre,
alface,	couve	e	ervas	como	manjericão	cortadas	em	tiras	longas	e	finas.

Para	cortar	em	chiffonade,	empilhe	as	folhas	da	verdura	escolhida	ou	das	ervas,	deixando	as
maiores	embaixo	e	as	menores	em	cima.	Em	seguida,	enrole	as	folhas	para	formar	um	charuto	e
então	corte	fatias	finas	perpendicularmente	ao	charuto,	formando	as	tirinhas.

CUBOS

Cortar	em	cubos	significa	cortar	o	alimento	em	pequenos	blocos	de	um	tamanho	específico.	Esse
corte	cria	pedaços	de	tamanho	muito	semelhante,	de	modo	que	cozinhem	na	mesma	velocidade.
Você	encontrará	três	tamanhos	mencionados	aqui:	cubos	grandes	(de	2,5	centímetros),	cubos
médios	ou	não	especificados	(de	1,3	centímetro)	e	cubinhos	(de	0,6	centímetro).

Para	formar	os	cubos,	corte	as	hortaliças	em	tiras	retangulares	com	cerca	de	0,6	centímetro
de	espessura	(cubinhos),	1,3	centímetro	(cubos	médios)	ou	2,5	centímetros	(cubos	grandes).
Empilhe	as	tiras	e	corte	pedaços	do	mesmo	tamanho.	Não	precisa	sair	correndo	para	buscar	a
régua	–	é	menos	importante	que	os	cubos	sejam	exatamente	do	tamanho	certo	e	mais	importante
que	todos	tenham	tamanho	e	formato	semelhante.



JULIENNE

Neste	corte,	criam-se	tiras	longas	e	finas	(como	palitos	de	fósforo)	em	hortaliças	mais	longas,



como	cenoura,	batata,	jicama	e	pimentão.	Tecnicamente,	um	corte	à	julienne	adequado	tem	0,3
centímetro	de	largura	por	5	centímetros	de	comprimento.

Para	fazer	o	corte	à	julienne	(ou	juliana),	apare	as	extremidades	da	hortaliça	(se	necessário),
criando	uma	superfície	plana	em	cada	lado	e	dando-lhe	um	formato	mais	retangular.	(As
extremidades	podem	ser	aproveitadas	para	o	preparo	de	saladas,	sopas	e	outras	refeições.)	Corte-
as	no	sentido	do	comprimento	em	fatias	de	0,3	centímetro.	Empilhe	as	fatias	e	corte-as
novamente	no	sentido	do	comprimento	em	incrementos	de	0,3	centímetro	para	criar	pedaços	do
tamanho	de	um	palito	de	fósforo.	Mais	uma	vez,	não	se	preocupe	com	o	tamanho	exato	–	o
importante	é	que	os	pedaços	sejam	bem	finos	e	tenham	espessura	uniforme.

PICADINHO

Picadinho	quer	dizer	cortar	bem	miudinho.	Costuma	ser	usado	com	alho,	cebola	e	pimentas	como
jalapeño.

Para	fazer	esse	corte,	fatie	a	hortaliça	em	tiras	finas.	Reúna	as	tiras	e	corte
perpendicularmente	em	fatias	bem	fininhas,	criando	pedacinhos	miúdos.	No	caso	do	alho,	você
pode	usar	um	espremedor	de	alho,	que	é	bem	mais	rápido	do	que	picar	na	ponta	da	faca.

Em	algumas	receitas,	pedimos	que	ingredientes	como	aipo,	cogumelos	ou	outras	hortaliças
sejam	“bem	picados”.	Nesses	casos,	estamos	nos	referindo	a	alguma	coisa	entre	cubinhos	e
picadinho	–	basta	picar	em	pedaços	pequenos,	sem	se	preocupar	muito	com	o	formato	nem	com	o
tamanho.

PICADO	GROSSEIRAMENTE

É	o	corte	mais	fácil	de	fazer	com	a	faca,	pois	não	é	preciso	como	cortar	em	cubos	ou	à	julienne.	É
perfeito	para	sopas,	ensopados	ou	hortaliças	que	serão	colocadas	no	processador	de	alimentos	–
onde	não	importa	sua	aparência	ou	formato.

Para	picar	grosseiramente	as	hortaliças,	corte-as	ao	meio	na	horizontal	e	na	vertical.	Repita
mais	algumas	vezes	até	a	hortaliça	ficar	em	pedaços	grandes.	Não	pense	demais.	Apenas	pegue
as	hortaliças	e	pique-as.



ovos	cozidos	perfeitos
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	5	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	7	a	11	minutos

TEMPO	TOTAL:	12	a	16	minutos

4	ovos	grandes

Seja	para	dois	ovos	ou	para	uma	dúzia	deles,	a	técnica	e	o	tempo	de	cozimento	são	os	mesmos.
Costumamos	cozinhar	vários	ovos	de	uma	vez	para	termos	uma	proteína	rápida	à	mão	ou	para
usar	em	uma	Salada	proteica	(página	167).

Encha	uma	tigela	pequena	até	a	metade	com	água	gelada.	Reserve.

Encha	uma	panela	pequena	até	a	metade	com	água.	Leve	a	panela	com	água	ao	fogo	até	levantar
fervura	e,	com	uma	colher	de	pau,	coloque	os	ovos	com	cuidado	na	panela.

Se	quiser	os	ovos	com	a	gema	bem	molinha,	cozinhe-os	em	fogo	alto	durante	7	minutos.	(Os	ovos
ficarão	levemente	cozidos,	com	a	gema	quase	líquida.)	Se	desejar	que	a	gema	fique	mole,	mas
não	líquida,	cozinhe	os	ovos	por	9	minutos.	Para	obter	ovos	bem	cozidos,	cozinhe-os	durante	11
minutos.

Retire	a	panela	do	fogo	e	transfira	os	ovos	para	a	tigela	de	água	gelada,	onde	devem	ficar	durante
5	minutos;	isso	impedirá	que	continuem	cozinhando	e	facilitará	a	retirada	da	casca.

Para	descascar	os	ovos,	quebre-os	na	parte	de	baixo.	Em	seguida,	descasque-os	sob	água	fria
corrente,	usando	a	membrana	da	casca	para	guiar	a	retirada	dos	pedaços.

	DICA	DE	PROFISSIONAL	Use	os	ovos	mais	velhos	que	tiver	para	preparar	ovos	cozidos,	pois
sua	casca	sairá	mais	facilmente.



ovos	fritos	perfeitos
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	3	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	2	a	5	minutos

TEMPO	TOTAL:	5	a	8	minutos

2	colheres	de	sopa	de	óleo

4	ovos	grandes

Sal	e	pimenta-do-reino

Aqueça	o	óleo	em	uma	frigideira	média	em	fogo	médio,	girando-a	para	que	cubra	o	fundo.
Quando	o	óleo	estiver	bem	quente,	quebre	os	ovos	na	frigideira,	um	a	um.	Afaste-se,	pois	o	óleo
pode	espirrar!	Faça	o	possível	para	não	quebrar	as	gemas	–	mas,	se	isso	acontecer,	continue
seguindo	as	instruções.

Se	você	gosta	da	gema	bem	mole,	use	uma	colher	para	juntar	parte	do	óleo	na	frigideira	e
despeje-o	com	cuidado	sobre	as	gemas.	Repita	5	ou	6	vezes,	ajudando	as	gemas	a	cozinharem
mais	rápido.	Quando	a	clara	estiver	ligeiramente	opaca,	deslize	uma	espátula	sob	o	ovo	e
transfira-o	para	um	prato,	com	a	gema	para	cima.

Se	preferir	a	gema	um	pouco	mais	bem	cozida,	não	regue	o	ovo	com	o	óleo;	apenas	deslize	uma
espátula	sob	o	ovo	e	vire-o	quando	a	clara	estiver	ficando	opaca.	Cozinhe	por	mais	1	a	2	minutos
para	a	gema	ficar	levemente	firme	ou	3	a	4	minutos	se	gostar	dela	bem	durinha.	Para	garantir	que
as	gemas	fiquem	cozidas	por	completo,	vire	o	ovo	outra	vez	e	cozinhe	por	mais	30	segundos	a	1
minuto.

Transfira	os	ovos	para	um	prato,	com	o	lado	da	gema	virado	para	cima,	e	sirva-os	quentes,	com
uma	pitada	de	sal	e	pimenta-do-reino.

	DICA	DE	PROFISSIONAL	É	possível	fritar	ovos	em	uma	panela	de	ferro	fundido,	mas	eles
grudarão	com	facilidade	no	fundo.	Para	ocasiões	como	essa,	é	bom	ter	pelo	menos	uma	frigideira
antiaderente	em	casa.



ovos	pochés	perfeitos
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	3	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	3	a	5	minutos

TEMPO	TOTAL:	6	a	8	minutos

2	colheres	de	chá	de	vinagre	de	álcool

1	colher	de	chá	de	sal

4	ovos	grandes

Encha	uma	frigideira	grande	com	5cm	a	7cm	de	água	e	acrescente	o	vinagre	e	o	sal.	Leve	a
panela	com	água	ao	fogo	e	deixe	a	água	a	ferver	em	fogo	alto.

Enquanto	isso,	quebre	os	ovos	com	cuidado,	um	a	um,	em	pequenas	tigelas	separadas.

Quando	a	água	começar	a	ferver,	transfira	os	ovos	para	a	água	delicadamente,	um	a	um.	Assim
que	os	ovos	estiverem	na	frigideira,	retire-a	do	fogo,	tampe	e	reserve	por	3	minutos	(se	gostar	da
gema	mole)	ou	por	5	minutos	(se	quiser	a	gema	dura).

Retire	os	ovos	cozidos	da	panela	com	uma	escumadeira,	escorrendo	o	excesso	de	água.	Sirva
quentes.

	DICA	DE	PROFISSIONAL	Use	os	ovos	mais	frescos	que	tiver	em	casa	para	preparar	os	ovos
pochés,	pois	quanto	mais	fresco	o	ovo,	mais	espessa	é	a	clara.	Você	pode	usar	também	recipientes	ou
bandejas	específicos	para	preparar	ovos	pochés;	não	são	utensílios	caros	e	oferecem	maior	garantia
de	um	bom	resultado.	(Caso	opte	por	usá-los,	lembre-se	de	que	o	tempo	de	cozimento	pode	variar.)



ovos	mexidos	perfeitos
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	3	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	5	a	7	minutos

TEMPO	TOTAL:	8	a	10	minutos

4	ovos	grandes

1	colher	de	sopa	de	leite	de	coco	(opcional)

½	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

2	colheres	de	sopa	de	óleo

Quebre	os	ovos	em	uma	tigela	pequena,	adicione	o	leite	de	coco	(se	for	usar)	e	tempere	com	o	sal
e	a	pimenta-do-reino.	Bata	com	um	fouet	(batedor	manual)	ou	um	garfo	até	que	os	ovos	adquiram
textura	uniforme	e	encorpem	(por	causa	do	ar	inserido	neles	ao	batê-los).

Aqueça	o	óleo	em	uma	frigideira	grande	em	fogo	médio,	girando-a	para	que	cubra	o	fundo.
Quando	o	óleo	estiver	quente,	despeje	os	ovos	batidos	na	frigideira.	Use	uma	espátula	para
misturar	a	porção	já	cozida	das	bordas	com	a	que	está	no	meio.	Faça	o	mesmo	ao	raspar	o	fundo
da	frigideira,	permitindo	que	a	porção	dos	ovos	que	ainda	está	crua	entre	em	contato	com	a
frigideira	quente.	Repita	o	processo	mais	ou	menos	a	cada	minuto	enquanto	os	ovos	estão
cozinhando.

Cozinhe	os	ovos	até	que	fiquem	ligeiramente	brilhantes	(mas	não	líquidos)	por	5	a	7	minutos	e
sirva	quentes.

	DICA	DE	PROFISSIONAL	O	processo	de	cozimento	dos	ovos	continua	mesmo	depois	de	retirar	a
frigideira	do	fogo,	por	isso,	transfira-os	da	frigideira	para	outro	recipiente	pouco	antes	de	considerá-
los	prontos.
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carne	moída	perfeita
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	5	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	5	a	10	minutos

TEMPO	TOTAL:	10	a	15	minutos

Óleo,	quanto	baste

500g	de	carne	moída

Carne	moída	(de	boi,	búfalo,	cordeiro,	frango	ou	peru)	é	uma	das	proteínas	mais	fáceis	de
preparar	na	correria	do	dia	a	dia;	além	disso,	é	incrivelmente	versátil.	O	segredo	está	em	usar	a
quantidade	certa	de	gordura	na	panela	e	experimentar	diferentes	combinações	de	temperos	para
variar	o	sabor	da	refeição	e	espantar	o	tédio.

Leve	uma	panela	grande	ao	fogo	médio.	Adicione	óleo,	se	necessário,	e	gire	a	panela	para	que	ele
cubra	o	fundo.	Acrescente	a	carne	moída,	desfazendo	as	partes	maiores	com	uma	espátula	ou
colher	de	pau.	À	medida	que	a	carne	começar	a	dourar,	continue	desfazendo-a	em	pedaços	cada
vez	menores,	mexendo	para	que	cozinhe	por	igual.	Deixe	cozinhar	por	7	a	10	minutos,	até	a	carne
ficar	bem	dourada	e	não	restar	nenhuma	parte	rosada.

Retire	a	carne	da	frigideira	com	uma	escumadeira	(se	quiser	deixar	parte	da	gordura	na
frigideira)	ou	com	uma	colher	grande	(se	quiser	desfrutar	da	gordura	do	cozimento	junto	com	a
carne).

	REGRA	GERAL:	Quanto	mais	magra	a	carne,	maior	a	quantidade	de	óleo	a	ser	usado	na	panela.

CARNE	MOÍDA	BOVINA,	20%	DE	GORDURA:	não	há	necessidade	de	usar	óleo

CARNE	DE	CORDEIRO:	não	há	necessidade	de	usar	óleo

CARNE	MOÍDA	BOVINA,	15%	a	10%	DE	GORDURA:	1	colher	de	sopa	de	óleo	para	cada	500g

SOBRECOXA	DE	FRANGO	MOÍDA:	1	colher	de	sopa	de	óleo	para	cada	500g

CARNE	MOÍDA	BOVINA,	5%	DE	GORDURA:	2	colheres	de	sopa	de	óleo	para	cada	500g

CARNE	MOÍDA	DE	BÚFALO:	2	colheres	de	sopa	de	óleo	para	cada	500g

PEITO	DE	FRANGO	MOÍDO:	2	colheres	de	sopa	de	óleo	para	cada	500g



PEITO	DE	PERU	MOÍDO:	2	colheres	de	sopa	de	óleo	para	cada	500g

É	uma	boa	ideia	dobrar	a	quantidade	de	carne	moída	preparada	para	o	jantar	e	guardar	a	metade
(sem	temperar)	em	um	recipiente	na	geladeira;	assim,	no	dia	seguinte	você	vai	poder	preparar	um
almoço	ou	jantar	totalmente	diferente!	Por	exemplo,	hoje	você	poderia	usar	metade	da	carne	moída
na	receita	de	Pimentão	recheado	(página	228)	para	o	jantar	e	amanhã	esquentar	as	sobras	da	carne
moída,	servindo-a	com	Molho	salsa	(página	325),	Guacamole	(página	314)	e	um	pouco	de	Molho
ranch	(página	322)	no	almoço.

Você	pode	também	fazer	da	carne	moída	uma	refeição	duas	em	uma:	doure	a	carne	e,	depois	de
pronta,	reserve-a	em	uma	travessa;	use	a	gordura	remanescente	na	panela	para	refogar	uma	mistura
de	hortaliças.	Quando	as	hortaliças	estiverem	prontas,	volte	com	a	carne	para	a	panela,	misture	bem
para	esquentar	e	combinar	os	sabores	e	sirva	com	seu	molho	preferido	(receitas	a	partir	da	página
308).

	DICA	DE	PROFISSIONAL	Para	variar	o	sabor	do	prato,	experimente	diferentes	temperos	e
condimentos.

À	MODA	MEXICANA:	½	colher	de	chá	de	pimenta	chili	em	pó,	¼	de	colher	de	chá	de	cominho,	¼	de
colher	de	chá	de	sal,	¼	de	colher	de	sal	de	pimenta,	⅛	de	colher	de	chá	de	pimenta-malagueta	em
flocos	amassada,	⅛	de	colher	de	chá	de	páprica;	salpique	coentro	picadinho.

À	MODA	ASIÁTICA:	2	dentes	de	alho	picadinhos,	1	colher	de	sopa	de	óleo	de	gergelim,	1	colher	de
chá	de	vinagre	de	arroz,	½	colher	de	chá	de	gengibre	moído;	salpique	sementes	de	gergelim.

À	MODA	ITALIANA:	Use	o	Molho	de	tomate	(página	330)	ou	acrescente	1	colher	de	sopa	de	tempero
italiano	comprado	pronto,	1	colher	de	chá	de	ervas	frescas	picadinhas	(orégano,	tomilho	ou
manjericão),	¼	de	colher	de	chá	de	sal	e	¼	de	colher	de	chá	de	pimenta.

À	MODA	TAILANDESA:	Use	o	Molho	curry	(página	313).

À	MODA	AMERICANA:	Use	o	Molho	barbecue	picante	(página	328).



hambúrguer	perfeito
RENDIMENTO:	3	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	5	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	15	minutos

TEMPO	TOTAL:	20	minutos

500g	de	carne	moída

1	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

½	colher	de	chá	de	mostarda	em	pó

¼	de	colher	de	chá	de	alho	em	pó

Preaqueça	o	forno	a	180°C.

Misture	todos	os	ingredientes	em	uma	tigela	grande.	Forme	três	hambúrgueres	mais	ou	menos
do	mesmo	tamanho.	Leve	ao	congelador	por	15	minutos.

Transfira	para	um	tabuleiro	forrado	com	papel-manteiga,	se	desejar,	e	leve	ao	forno	até	que	a
temperatura	interna	da	carne	chegue	a	63°C,	o	que	deve	levar	cerca	de	15	minutos.

	DICA	DO	CHEF	Para	conferir	um	sabor	adicional,	grelhe	os	hambúrgueres	em	fogo	alto	por	4
minutos	de	cada	lado,	tire	do	grill	e	termine	de	assar	no	forno	a	175°C	por	4	a	5	minutos.

ORIENTAÇÕES	SOBRE	TEMPERATURA	E	PONTO	DE	COZIMENTO	DE	FILÉS	E	CARNE
MOÍDA	DE	BOI,	BÚFALO	E	CORDEIRO:

MALPASSADO:	49°C	a	52°C

AO	PONTO	PARA	MALPASSADO:	54°C	a	57°C

AO	PONTO:	57°C	a	60°C

AO	PONTO	PARA	BEM-PASSADO:	60°C	a	65°C

BEM-PASSADO:	Acima	de	68°C

Para	obter	a	temperatura	ideal,	retire	a	carne	do	forno	quando	alcançar	5	graus	a	menos	do	que	a
temperatura	desejada,	pois	a	carne	continua	cozinhando	enquanto	descansa.	Por	exemplo,	se	gostar



do	filé	ao	ponto,	tire-o	do	forno	quando	a	temperatura	alcançar	54°C	a	57°C.

OBS:	Por	questões	de	segurança	alimentar,	recomenda-se	que	a	carne	moída	seja	cozida	a	uma
temperatura	mínima	de	71°C	e	filés	e	carnes	de	panela	à	temperatura	mínima	de	63°C.



filé	grelhado	perfeito
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	3	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	16	a	22	minutos

TEMPO	TOTAL:	19	a	25	minutos

2	porções	(150g	cada)	de	filé	(contrafilé,	alcatra,	filé	de	costela,	filé-mignon)

½	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Tire	a	carne	da	geladeira	pelo	menos	30	minutos	antes	de	iniciar	o	preparo.	Preaqueça	o	grill
(elétrico	ou	de	fogão)	em	temperatura	alta,	preaqueça	o	forno	a	180°C	e	forre	uma	assadeira	com
papel-manteiga.

Tempere	a	carne	dos	dois	dados	com	sal	e	pimenta-do-reino.	Coloque	os	filés	no	grill	quente,	em
um	ângulo	de	45	graus	em	relação	à	grelha.	Sele-os	por	2	a	3	minutos.	Com	o	auxílio	de	um
pegador,	levante	e	avalie	a	carne:	se	estiver	bem	selada,	ela	se	soltará	facilmente.	Quando
estiverem	prontos,	não	os	vire	ainda;	gire-os	90°	para	criar	marcas	do	grill	na	diagonal.	Sele	nessa
posição	por	mais	2	minutos.	Então	vire	os	filés	e	repita	o	processo	de	dupla	selagem	do	outro
lado.

Transfira	os	filés	para	o	tabuleiro	preparado	e	leve	ao	forno.	Asse	por	8	a	12	minutos,	dependendo
da	espessura	dos	filés	e	do	ponto	desejado	(veja	a	tabela	ao	lado).	Utilize	um	termômetro	para
carne	até	que	passe	a	dominar	essa	técnica.

Deixe	os	filés	descansarem	por	5	minutos	antes	de	servir.

	DICA	DE	PROFISSIONAL	Para	selar	os	filés	à	perfeição,	não	os	vire	antes	da	hora!	Deixe-os	no
grill	durante	o	tempo	especificado	e	só	depois	levante-os	com	o	pegador	para	avaliar	se	é	hora	de
virá-los.

ORIENTAÇÕES	SOBRE	TEMPERATURA	E	PONTO	DE	COZIMENTO	DA	CARNE:

MALPASSADA:	49°C	a	52°C

AO	PONTO	PARA	MALPASSADA:	54°C	a	57°C

AO	PONTO:	57°C	a	60°C



AO	PONTO	PARA	BEM-PASSADA:	60°C	a	65°C

BEM-PASSADA:	Acima	de	68°C

Para	obter	a	temperatura	ideal,	retire	a	carne	do	forno	quando	alcançar	5	graus	a	menos	do	que	a
temperatura	desejada,	pois	a	carne	continua	cozinhando	enquanto	descansa.	Por	exemplo,	se	gostar
do	filé	ao	ponto	para	malpassado,	tire-o	do	forno	quando	a	temperatura	alcançar	52°C	a	54°C.

OBS:	Por	questões	de	segurança	alimentar,	recomenda-se	que	o	filé	seja	cozido	à	temperatura
mínima	de	71°C.

Carne	moída	perfeita,	página	158



Hambúrguer	perfeito,	página	159



Filé	grelhado	perfeito,	página	160



Filé	na	frigideira	perfeito,	página	162



filé	na	frigideira	perfeito
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	3	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	11	a	16	minutos

TEMPO	TOTAL:	14	a	19	minutos

2	porções	(150g	cada)	de	filé	(contrafilé,	alcatra,	filé	de	costela,	filé-mignon)

½	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

2	colheres	de	sopa	de	óleo

Preaqueça	o	forno	a	180°C.

Tempere	os	filés	com	sal	e	pimenta-do-reino	em	ambos	os	lados.	Em	uma	frigideira	grande	que
possa	ir	ao	forno,	aqueça	o	óleo	em	fogo	médio-alto,	girando	a	frigideira	para	que	ele	cubra	o
fundo.	Quando	o	óleo	estiver	quente,	coloque	os	filés	na	frigideira	e	sele	por	3	a	4	minutos.
Quando	estiverem	bem	selados,	os	filés	se	soltarão	com	facilidade	do	fundo	da	frigideira.	Com
um	pegador,	vire-os	e	leve	a	frigideira	ao	forno	para	terminar	o	cozimento.

Asse	por	8	a	12	minutos,	dependendo	da	espessura	dos	filés	e	do	ponto	desejado	(veja	a	tabela	ao
lado).	Utilize	um	termômetro	para	carne	até	que	passe	a	dominar	essa	técnica.

Depois	de	tirar	os	filés	do	forno,	deixe-os	descansar	por	5	minutos	antes	de	servir.

	DICA	DE	PROFISSIONAL	Se	não	tiver	uma	frigideira	que	possa	ir	ao	forno,	transfira	os	filés
selados	para	uma	assadeira	forrada	com	papel-manteiga	antes	de	levá-los	ao	forno.

ORIENTAÇÕES	SOBRE	TEMPERATURA	E	PONTO	DE	COZIMENTO	DA	CARNE:

MALPASSADA:	49°C	a	52°C

AO	PONTO	PARA	MALPASSADA:	54°C	a	57°C

AO	PONTO:	57°C	a	60°C

AO	PONTO	PARA	BEM-PASSADA:	60°C	a	65°C

BEM-PASSADA:	68°C



Para	obter	a	temperatura	ideal,	retire	a	carne	do	forno	quando	alcançar	5	graus	a	menos	do	que	a
temperatura	desejada,	pois	a	carne	continua	cozinhando	enquanto	descansa.	Por	exemplo,	se	gostar
do	filé	ao	ponto	para	malpassado,	tire-o	do	forno	quando	a	temperatura	alcançar	52°C	a	54°C.

OBS:	Por	questões	de	segurança	alimentar,	recomenda-se	que	o	filé	seja	cozido	à	temperatura
mínima	de	71°C.



peito	de	frango	selado	perfeito
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	3	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	13	a	19	minutos

TEMPO	TOTAL:	16	a	22	minutos

2	porções	(150g	cada)	de	peito	de	frango	sem	osso	e	sem	pele

½	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

2	colheres	de	sopa	de	óleo

Preaqueça	o	forno	a	180°C.

Tempere	os	peitos	de	frango	com	sal	e	pimenta-do-reino	de	ambos	os	lados.	Aqueça	o	óleo	em
fogo	médio-alto	em	uma	frigideira	grande	que	possa	ir	ao	forno,	girando-a	para	que	ele	cubra	o
fundo.	Quando	o	óleo	estiver	quente,	coloque	os	peitos	de	frango	com	o	lado	mais	arredondado
para	baixo	e	sele-os	por	3	a	4	minutos.	Quando	estiverem	bem	selados,	os	peitos	de	frango	se
soltarão	do	fundo	da	frigideira	com	facilidade.	Vire-os	com	um	pegador	e	leve	a	frigideira	ao	forno
para	finalizar	o	cozimento.

Asse	por	10	a	15	minutos,	dependendo	da	espessura	dos	peitos	de	frango,	até	a	temperatura
interna	alcançar	71°C.	Use	um	termômetro	para	carne	até	que	domine	essa	técnica.

Tire	do	forno	e	deixe	o	frango	descansar	por	5	minutos	antes	de	servir.

	DICA	DE	PROFISSIONAL	Se	não	tiver	uma	frigideira	que	possa	ir	ao	forno,	transfira	os	peitos
de	frango	selados	para	uma	assadeira	forrada	com	papel-manteiga	antes	de	levá-los	ao	forno.



frango	assado	perfeito
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES	(COM	SOBRAS)

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	1	hora	e	30	minutos

TEMPO	TOTAL:	1	hora	e	40	minutos

1	frango	inteiro	(2kg	a	3kg)

3	colheres	de	óleo

1	colher	de	chá	de	sal

1	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Preaqueça	o	forno	a	220°C.

Se	necessário,	remova	os	miúdos	do	frango	e	descarte-os.	Lave	bem	o	frango	por	dentro	e	por	fora
em	água	corrente	e	coloque-o	em	uma	assadeira,	com	o	peito	virado	para	cima.	Passe	o	óleo	sobre
a	pele	do	frango	e	tempere	com	o	sal	e	a	pimenta-do-reino.	(Se	quiser	acrescentar	ervas,	alho	e
outros	temperos,	corra	os	dedos	sob	a	pele	do	frango,	para	que	ela	se	solte,	e	em	seguida	coloque
os	temperos	entre	a	pele	e	a	carne.)

Asse	no	forno,	sem	cobrir	o	frango,	por	1	hora	e	30	minutos.	Verifique	a	temperatura	colocando
um	termômetro	para	carne	na	parte	mais	espessa	do	frango	(sem	tocar	o	osso);	ele	estará	assado
quando	o	termômetro	marcar	71°C.

Deixe	o	frango	descansar	por	5	minutos	antes	de	servir.

	DICA	DE	PROFISSIONAL	Lembre-se	de	guardar	a	carcaça	para	preparar	o	Caldo	de	galinha
(página	183).



camarão	grelhado	perfeito
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	5	minutos

TEMPO	TOTAL:	15	minutos

1	½	colher	de	chá	de	alho	em	pó

1	½	colher	de	chá	de	alho	com	sal

1	½	colher	de	chá	de	orégano	desidratado

¾	de	colher	de	chá	de	páprica

¾	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

2	colheres	de	sopa	de	azeite	de	oliva	extravirgem

500g	de	camarão	limpo

Preparar	camarão	pode	parecer	muito	complicado,	mas	na	realidade	é	rápido	e	fácil.	Todas	as
nossas	receitas	pedem	camarões	grandes	e	500g	costumam	corresponder	a	25-30	camarões.

Antes	de	preparar	as	receitas	com	camarão	apresentadas	neste	livro,	será	preciso	limpá-los	–	um
processo	que	também	é	mais	fácil	do	que	parece.	Para	descascar	o	camarão,	use	os	dedos	para
retirar	a	casca,	começando	por	cima	e	indo	até	a	cauda.	Remova	a	cauda	em	si	puxando-a
delicadamente	com	uma	das	mãos	enquanto	segura	o	corpo	do	camarão	com	a	outra.	(Não
aplique	muita	força	ou	perderá	uma	parte	da	carne,	que	ficará	grudada	à	cauda.)	Em	seguida,
com	uma	faca	para	legumes,	faça	um	corte	ao	longo	da	borda	externa	do	camarão,	partindo	da
cabeça,	até	visualizar	uma	veia	escura	que	corre	até	a	cauda.	Usando	a	faca	ou	os	dedos,	retire
a	veia	e	descarte-a.	Agora	os	camarões	estão	prontos	para	serem	cozidos!

Preaqueça	o	grill	ou	churrasqueira	com	grelha	em	temperatura	alta	(260°C).	Se	quiser	usar
espetinhos	de	madeira,	deixe-os	de	molho	em	água	por	30	minutos	a	1	hora	para	evitar	que
queimem.

Para	preparar	o	tempero,	junte	o	alho	em	pó,	o	alho	com	sal,	o	orégano,	a	páprica	e	a	pimenta-do-
reino	em	um	saco	plástico	ou	em	uma	vasilha	grande	com	tampa.	Misture	tudo;	acrescente	o
azeite	de	oliva	e,	em	seguida,	o	camarão.	Feche	o	saco	ou	tampe	a	vasilha	e	agite	bem	até	o
tempero	cobrir	o	camarão	por	completo.

Retire	o	camarão	do	tempero	e	coloque	nos	espetinhos	de	metal	ou	de	madeira.	Leve	os
espetinhos	ao	grill	e	sele	o	camarão	por	2	a	3	minutos.	Vire	os	espetinhos	e	grelhe	do	outro	lado



por	mais	2	a	3	minutos.

Retire	os	espetinhos	do	grill	e	sirva	quentes.

	DICA	DE	PROFISSIONAL	Sabemos	quando	o	camarão	está	no	ponto	certo	quando	ele	encolhe,
assumindo	a	forma	da	letra	“C”.	Se	tiver	encolhido	e	assumido	a	forma	de	um	“O”	fechado,	é	porque
passou	do	ponto,	o	que	provavelmente	o	tornará	mais	borrachudo.

	DICA	DO	CHEF	Se	não	tiver	grill	nem	churrasqueira	em	casa,	asse	os	camarões	no	forno.
Preaqueça	o	forno	a	200°C.	Tempere	os	camarões	conforme	as	instruções	e,	em	seguida,	disponha-os
em	um	tabuleiro	em	uma	única	camada.	Asse	por	6	a	8	minutos,	até	ficarem	opacos	e	adquirirem	a
forma	de	um	“C”.

Peito	de	frango	selado	perfeito,	página	163



Frango	assado	perfeito,	página	163
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salmão	assado	perfeito
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	5	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	12	a	15	minutos

TEMPO	TOTAL:	17	a	20	minutos

1	colher	de	azeite

2	filés	(150g	cada)	de	salmão

½	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

1	limão-siciliano	cortado	em	gomos

Preaqueça	o	forno	a	230°C.	Forre	uma	assadeira	ou	refratário	com	papel-manteiga.	Regue	o	papel-
manteiga	com	o	azeite,	espalhando	com	um	pincel	culinário	ou	com	os	dedos	até	cobrir	bem	a
superfície	do	papel.

Coloque	o	salmão	no	tabuleiro	com	a	pele	voltada	para	baixo.	Tempere-o	com	o	sal	e	a	pimenta-
do-reino.

Asse	o	salmão	durante	12	a	15	minutos.	Quando	estiver	bem	cozido,	a	proteína	branca	ficará
aparente	nas	laterais	e	a	parte	mais	espessa	do	peixe	não	parecerá	mais	crua	ou	úmida	nem
apresentará	textura	esponjosa	ao	ser	espetada	com	um	garfo.	Retire	do	forno	e	transfira	para	um
refratário	ou	diretamente	para	os	pratos.	Sirva	com	os	gomos	de	limão-siciliano.

	DICA	DE	PROFISSIONAL	É	possível	adaptar	essa	técnica	ao	preparo	de	peixes	brancos	(como
bacalhau,	hadoque,	tilápia,	linguado	etc.).	Basta	reduzir	a	temperatura	do	forno	para	180°C,	regar	o
peixe	com	uma	colher	de	sopa	extra	de	azeite	e	assá-lo	por	10	a	12	minutos.	É	importante	tirar	o
peixe	do	forno	quando	ele	se	tornar	opaco	mas	sem	se	desmanchar	com	facilidade	ao	ser	tocado	com
o	garfo	–	se	isso	acontecer,	possivelmente	ficará	muito	seco	ao	servir.

Salada	de	proteína	perfeita
Existem	algumas	coisas	que	você	deveria	ter	sempre	à	mão	na	cozinha	durante	o	programa
Whole30:	Maionese	básica	(página	185),	Caldo	de	ossos	(página	182),	Ovos	cozidos	perfeitos
(página	155)	e	algum	tipo	de	salada	proteica.	Mas	por	que	o	foco	na	proteína?	Na	correria,
hortaliças,	frutas	e	gorduras	saudáveis	são	muito	práticas,	mas	o	mesmo	não	se	aplica	à	proteína.



E	nós	realmente	não	queremos	que	você	deixe	a	proteína	de	lado,	pois	esse	é	o	macronutriente
que	proporciona	a	maior	sensação	de	saciedade.

Em	outras	palavras:	a	proteína	o	manterá	sem	fome	entre	o	almoço	e	o	jantar	e	diminuirá
suas	chances	de	atacar	as	guloseimas	que	aquele	seu	colega	levou	para	o	trabalho.

É	aí	que	entra	uma	salada	de	proteína	fácil	e	saudável.	Use	sobras	de	frango,	atum,	salmão
ou	ovos	e	abasteça	a	despensa	com	peixes	em	lata	e	frango	desfiado;	assim	terá	sempre	algum
tipo	de	proteína	pronta	para	consumo.	Complemente	os	ingredientes	(e	sabores)	com	uma	base
cremosa	e	um	ingrediente	ácido.	Armazene	a	salada	na	geladeira	e	você	terá	sempre	à	disposição
uma	proteína	rápida	e	prática	ou	algo	para	levar	como	almoço	para	o	trabalho.	Dependendo	dos
ingredientes	usados,	a	salada	de	proteína	pode	ficar	na	geladeira	por	3	a	5	dias,	portanto	prepare
uma	quantidade	maior	e	varie	os	ingredientes	adicionais	para	não	enjoar.

Além	disso,	use	uma	vasilha	grande,	maior	do	que	você	acredita	ser	necessário.	Sabemos
disso	por	experiência	própria	–	às	vezes	exageramos	um	pouco	nos	ingredientes	que
adicionamos	à	nossa	salada	de	proteína.

Misture	os	ingredientes	adicionais	de	sua	escolha,	usando	o	que	tiver	em	casa:	vale	qualquer
combinação	de	frutas,	hortaliças,	nozes	e	sementes,	ervas	frescas	e	especiarias.	Na	página	167
estão	algumas	das	nossas	combinações	preferidas	para	saladas:

TRADICIONAL:	Vá	no	tradicional	usando	uvas	picadas,	aipo,	cebola	e	amêndoas	fatiadas.

À	MODA	GREGA:	Use	azeitona	preta	(kalamata),	tomate	assado,	pinoli,	manjericão	e	vinagre	de



vinho	tinto	como	seu	ingrediente	ácido.

À	MODA	ASIÁTICA:	Inspire-se	com	fatias	de	tangerina,	aipo,	couve	picada,	coentro	e	um	toque	de
vinagre	de	arroz	ou	sumo	de	limão.

DE	VERÃO:	Concentre-se	nas	frutas	silvestres:	morangos	fatiados,	mirtilos,	além	de	cebolinha,	noz-
pecã	e	salsa	fresca.

DE	OUTONO:	Pense	em	adicionar	maçã	em	cubinhos,	batata-doce	ou	abóbora	assadas,	cebola,	um
punhado	de	uvas-passas	e	nozes	tostadas,	com	vinagre	de	maçã	como	ingrediente	ácido.



salada	proteica
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES	(COM	SOBRAS)

TEMPO	DE	PREPARO:	10	a	15	minutos

500g	de	frango,	salmão	ou	atum	cozidos	ou	em	lata,	ou	8	ovos	bem	cozidos

¼	de	xícara	de	base	cremosa,	como	a	Maionese	básica	(página	185)

2	colheres	de	sopa	de	um	ingrediente	ácido,	como	sumo	de	limão-taiti	ou	limão-siciliano

¼	de	colher	de	chá	de	sal

⅛	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Ingredientes	adicionais	de	sua	escolha

Se	for	usar	peixes	enlatados,	você	vai	precisar	de	2	a	4	latas,	dependendo	do	peso	da
embalagem	(de	125g	a	250g	cada).	Comece	a	preparar	a	salada	com	apenas	¼	de	xícara	de
maionese	e	o	sumo	de	um	limão-taiti	ou	limão-siciliano	(ou	2	colheres	de	sopa	de	vinagre).	Você
poderá	acrescentar	mais	se	quiser	uma	salada	mais	cremosa	ou	com	sabor	mais	picante.	A
salada	pode	ser	servida	sozinha,	sobre	um	leito	de	folhas	ou	como	recheio	de	tomate,	pimentão
ou	aipo.

Se	necessário,	pique	ou	desfie	a	proteína	em	pedaços	grandes.	Misture-a	com	a	maionese	em
uma	vasilha	grande	e	mexa	bem.	Acrescente	o	sumo	de	limão,	o	sal,	a	pimenta-do-reino	e
quaisquer	ingredientes	adicionais	que	desejar,	misturando	bem.

	DICA	DE	PROFISSIONAL	A	base	cremosa	pode	ser	a	Maionese	básica	(página	185),	a	Maionese
sem	ovos	(página	186)	ou	abacate	amassado.	O	ingrediente	ácido	pode	ser	sumo	de	limão-taiti,
limão-siciliano,	vinagre	de	maçã,	vinagre	de	álcool,	vinagre	de	vinho	tinto	ou	vinagre	de	arroz.



almôndegas	perfeitas
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	11	a	13	minutos

TEMPO	TOTAL:	21	a	23	minutos

2	colheres	de	sopa	de	óleo

½	xícara	de	cebola	picadinha

500g	de	carne	moída	(porco,	frango,	peru)

½	colher	de	chá	de	sálvia	desidratada

½	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

¼	de	colher	de	chá	de	alho	em	pó

Preaqueça	o	forno	a	180°C.	Forre	uma	assadeira	com	papel-manteiga.



Aqueça	em	fogo	médio-alto	1	colher	de	sopa	do	óleo	em	uma	frigideira	pesada.	Quando	estiver
quente,	refogue	a	cebola,	mexendo,	por	2	minutos,	até	que	amoleça.	Transfira	a	cebola	refogada
para	uma	vasilha	grande	e	adicione	a	carne	moída,	a	sálvia,	o	sal,	a	pimenta-do-reino	e	o	alho	em
pó.	Misture	bem	com	as	mãos.	Forme	8	almôndegas	de	cerca	de	2,5cm	de	espessura.

Leve	a	mesma	frigideira	de	volta	ao	fogo	médio	e	adicione	a	colher	de	sopa	de	óleo	restante,
girando	a	frigideira	até	ele	cobrir	o	fundo.	Quando	estiver	quente,	acrescente	as	almôndegas	e
doure-as	por	2	minutos	de	cada	lado.	Transfira	para	a	assadeira	e	termine	o	cozimento	no	forno,
por	5	a	7	minutos,	até	que	a	carne	no	centro	não	esteja	mais	rosada.

	DICA	DE	PROFISSIONAL	Essas	almôndegas	são	excelentes	para	congelar	–	basta	colocar	uma
sobre	a	outra,	separadas	por	papel-manteiga	para	não	grudar,	em	um	recipiente	com	tampa.
Descongele	na	véspera	de	preparar	o	Café	da	manhã	americano	(página	214),	reduzindo	o	tempo	de
preparo	pela	metade.



bacon	perfeito
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	2	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	15	a	20	minutos

TEMPO	TOTAL:	17	a	22	minutos

250g	de	bacon	permitido	no	programa	Whole30

Sabemos	que	é	difícil	encontrar	bacon	permitido	no	programa	Whole30	(ou	seja,	sem	adição	de
açúcar),	por	isso	pense	duas	vezes	–	e	leia	o	rótulo	–	antes	de	utilizar	o	bacon	até	como	um
ingrediente	em	suas	receitas.	Há	quem	goste	de	bacon	frito	à	moda	americana,	com	o
característico	sabor	salgadinho,	gorduroso	e	crocante	–	mas	ele	só	estará	liberado	se	for	sem
adição	de	açúcar.	A	boa	notícia	é	que	ninguém	morre	por	abstinência	de	bacon	e,	se	você	não
encontrar	o	bacon	certo	para	fazer	a	receita	a	seguir,	não	será	o	fim	do	mundo.

Preaqueça	o	forno	a	190°C.	Forre	uma	assadeira	com	papel-manteiga.

Arrume	as	fatias	de	bacon	na	assadeira	em	uma	única	camada.	Esse	método	deixará	o	bacon
ligeiramente	mais	macio	no	meio	e	crocante	nas	beiradas.	Se	preferir	crocante	por	inteiro,
coloque	uma	grade	sobre	a	assadeira	forrada	com	papel-manteiga	e	arrume	sobre	ela	as	fatias	de
bacon.	Cuidado	para	não	colocar	um	pedaço	sobre	o	outro	–	se	necessário,	use	duas	assadeiras.

Leve	ao	forno	por	15	a	20	minutos,	dependendo	da	espessura	do	bacon	e	do	nível	de	crocância
desejado.	Transfira	para	um	prato	forrado	com	papel-toalha	e	sirva	em	seguida.	As	sobras	de
bacon	duram	cerca	de	uma	semana	na	geladeira.

	DICA	DE	PROFISSIONAL	Não	é	tão	difícil	encontrar	presunto	de	Parma	permitido	no
programa	Whole30	–	e,	depois	de	assado,	ele	fica	tão	crocante	quanto	o	bacon.	Forre	uma	assadeira
com	papel-manteiga	e	preaqueça	o	forno	a	190°C.	Arrume	as	fatias	e	asse	por	12	a	15	minutos,	até
dourarem.	Deixe	descansar	por	5	minutos	–	o	presunto	continuará	assando	depois	de	sair	do	forno.
Esfarele-o	e	salpique	sobre	saladas,	sopas	ou	uma	batata-doce	assada,	obtendo	a	textura	crocante	e
o	sabor	salgado	semelhantes	ao	do	bacon.



Se	conseguir	encontrar	uma	marca	de	bacon	orgânico	permitida	no	programa	Whole30,	depois	de
fritá-lo,	despeje	a	gordura	morna	do	bacon	em	um	vidro	com	tampa	e	guarde	na	geladeira	para	usar
posteriormente	como	gordura	para	cozinhar	ou	como	ingrediente	de	receitas.

Hortaliças	e	frutas	grelhadas
A	melhor	maneira	de	conferir	um	sabor	adocicado,	defumado	e	caramelizado	a	hortaliças	e	frutas
é	grelhá-las.	Existem	três	maneiras	de	preparar	hortaliças	e	frutas	para	grelhar:	cortando-as	em
fatias	compridas,	que	caibam	no	grill	ou	na	churrasqueira	com	grelha;	em	cubos	grandes,	para
usar	em	espetinhos;	ou	em	cubos	ou	pedaços	maiores	que	possam	ser	colocados	em	uma	cesta
para	grelhar.

Praticamente	qualquer	hortaliça	pode	ser	grelhada,	exceto	as	verduras.	Entre	as	hortaliças
ideais	para	grelhar	estão	pimentão,	pimenta	chili	(poblano	ou	hatch),	cebola,	tomate-cereja,
abobrinha,	abóbora-moranga,	abóbora-japonesa,	rabanete,	berinjela,	aspargo,	couve-de-bruxelas	e
cogumelos.	Você	também	pode	adicionar	frutas	na	grelha	ou	usar	espetinhos	–	por	exemplo,
abacaxi,	manga,	pêssego,	maçã,	pera,	melão	e	uva.	(Atenção:	não	adicione	frutas	na	cesta	para



grelhar	misturadas	às	hortaliças,	pois	o	sumo	deixará	as	hortaliças	encharcadas.)



hortaliças	grelhadas	perfeitas
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES	(COM	SOBRAS)

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	4	a	20	minutos

TEMPO	TOTAL:	14	a	30	minutos

500g	de	hortaliças	e/ou	frutas	variadas

2	colheres	de	azeite	de	oliva	extravirgem

Sal	e	pimenta-do-reino

Preaqueça	o	grill	ou	a	churrasqueira	com	grelha	em	temperatura	alta	(260°C).

PARA	GRELHAR	DIRETAMENTE	SOBRE	A	GRELHA	(GRADE):	Corte	as	hortaliças	em	pedaços
grandes,	para	que	não	caiam	pela	grade.	(Se	optar	por	esse	método,	evite	usar	hortaliças
pequenas,	como	tomate-cereja,	rabanete,	cogumelos	e	couve-de-bruxelas.)	Faça	tiras
relativamente	planas,	de	5cm	de	comprimento	e	pouco	mais	de	1cm	de	altura.	(Se	for	grelhar
aspargos,	basta	aparar	as	pontas	e	usá-los	inteiros;	para	grelhar	cebola,	maçã	ou	pera,	corte-as	em
seis	pedaços	grandes,	mais	ou	menos	do	mesmo	tamanho.)

Coloque	as	hortaliças	cortadas	em	uma	vasilha	grande	e	regue	com	o	azeite	de	oliva.	Misture	com
as	mãos,	até	ficarem	totalmente	cobertas.	Disponha	as	hortaliças	na	grelha	a	um	ângulo	de	45
graus	em	relação	à	grade,	para	que	não	caiam.

Grelhe	as	hortaliças	pelo	tempo	indicado	na	tabela	(página	171).	(O	tempo	de	cozimento	varia
bastante,	dependendo	do	grill	ou	da	churrasqueira	–	por	isso,	experimente	e	verifique	com	certa
frequência	o	aspecto	das	hortaliças	enquanto	grelham	até	se	familiarizar	com	a	técnica.)	Quando
estiverem	prontas	para	serem	viradas,	faça-o	com	um	pegador	ou	uma	pinça,	soltando-as	da
grade	para	não	grudarem	nem	se	partirem.	Grelhe	as	hortaliças	até	ficarem	ligeiramente	tostadas
por	fora,	mas	macias	por	dentro	ao	serem	tocadas	com	o	garfo.

Acrescente	seu	molho	de	salada	favorito	(receitas	a	partir	da	página	308)	ou	tempere	com	sal	e
pimenta-do-reino	e	nossas	sugestões	de	condimentos;	sirva	quentes.

NO	ESPETINHO:	Se	for	usar	espetinhos	de	madeira,	deixe-os	de	molho	em	água	por	30	minutos
a	1	hora	para	evitar	que	queimem	na	grelha.

Pique	as	hortaliças	ou	frutas	em	cubos	ou	pedaços	de	2,5cm.	Não	pique	hortaliças	e	frutas



menores,	como	tomate-cereja,	cogumelos	pequenos,	rabanetes	e	uvas.

Coloque	as	hortaliças	em	uma	tigela	grande	e	regue	com	azeite	de	oliva.	Misture	bem	com	as
mãos	para	cobri-las	com	o	azeite	e	alterne-as	nos	espetos.	Coloque	os	espetos	na	grelha	a	um
ângulo	de	45	graus	em	relação	à	grade,	para	que	as	menores	não	grudem.

Grelhe	as	hortaliças	durante	10	a	15	minutos,	virando	o	espeto	de	vez	em	quando	para	que	todos
os	lados	entrem	em	contato	com	o	calor.	Cozinhe	até	as	hortaliças	mais	consistentes	(como
pimentão,	cebola	e	cogumelo)	ficarem	ligeiramente	tostadas	nas	extremidades	e	macias	o
suficiente	por	dentro,	mas	não	tempo	demais,	pois	as	mais	delicadas	(como	abobrinha)	queimam
ou	ressecam.

Acrescente	o	molho	de	sua	preferência	(receitas	a	partir	da	página	308)	ou	tempere	com	sal	e
pimenta-do-reino,	regando	com	uma	colher	de	sopa	de	azeite	de	oliva	extravirgem,	e	sirva
quentes.

NA	CESTA	PARA	GRELHAR:	Corte	as	hortaliças	ou	frutas	em	pedaços	ou	cubos	de	2,5
centímetros.	Não	pique	hortaliças	e	frutas	menores,	como	tomate-cereja,	cogumelos	pequenos,
rabanetes	e	uvas.

Coloque	as	hortaliças	picadas	em	uma	vasilha	grande	e	regue	com	o	azeite	de	oliva.	Misture	bem
com	as	mãos	para	untá-las	com	o	azeite	e	coloque-as	na	cesta	para	grelhar.

Coloque	a	cesta	no	grill	ou	na	churrasqueira	e	grelhe	por	15	a	20	minutos,	mexendo	de	vez	em
quando	a	cesta.	Grelhe	até	as	hortaliças	mais	consistentes	(como	pimentão,	cebola	e	cogumelo)
ficarem	tostadas	nas	extremidades	e	macias	por	dentro,	mas	não	deixe	por	tempo	demais,	pois	as
mais	delicadas	(como	abobrinha)	ficarão	ressecadas.

Acrescente	o	molho	de	sua	preferência	(receitas	a	partir	da	página	308)	ou	tempere	com	sal	e
pimenta-do-reino,	regando	com	uma	colher	de	sopa	de	azeite	de	oliva	extravirgem,	e	sirva
quentes.



Para	grelhar	frutas	e	hortaliças

HORTALIÇA	OU
FRUTA

TEMPO	NO
GRILL/CHURRASQUEIRA SUGESTÃO	DE	TEMPERO

Abóbora-japonesa 7	a	8	minutos	de	cada	lado Tomilho	desidratado

Abóbora-moranga 4	a	5	minutos	de	cada	lado Raspas	de	limão,	cebolinha	desidratada

Abobrinha 4	a	5	minutos	de	cada	lado Raspas	de	limão,	cebolinha	desidratada

Aspargo 4	a	6	minutos	(não	precisa	virar) Sumo	e	raspas	de	limão-siciliano

Berinjela 6	a	7	minutos	de	cada	lado Tomate	fresco	picado	com	orégano

Cebola 8	a	10	minutos	de	cada	lado Sumo	e	raspas	de	limão

Pimentão 5	a	6	minutos	de	cada	lado Vinagre	balsâmico

Pimentas	hatch	ou
poblano 5	a	6	minutos	de	cada	lado Sal	e	pimenta-do-reino

Abacaxi 5	a	8	minutos	de	cada	lado Não	precisa	de	tempero

Maçã 6	a	8	minutos	de	cada	lado Sumo	de	limão	e	uma	pitada	de	canela

Manga 2	a	4	minutos	de	cada	lado Não	precisa	de	tempero

Melão	cantalupo 2	a	3	minutos	de	cada	lado Não	precisa	de	tempero

Pera 3	a	4	minutos	de	cada	lado Ghee	derretida	e	uma	pitada	de	canela	ou	fava
de	baunilha

Pêssego	(cortado	ao
meio) 3	a	4	minutos	de	cada	lado Não	precisa	de	tempero

Hortaliças	assadas
Assar	é	um	dos	métodos	de	preparo	de	hortaliças	mais	fáceis	e	também	um	dos	mais	saborosos.
Para	quem	afirma	não	gostar	de	brócolis,	couve-de-bruxelas	ou	aspargos,	recomendamos	dar-lhes
uma	nova	chance	preparando-os	no	forno	–	temos	quase	certeza	de	que	vocês	vão	mudar	de	ideia.

Assar	permite	que	os	sabores	naturais	das	hortaliças	se	desenvolvam	por	completo,
proporcionando	uma	textura	crocante	por	fora	e	um	sabor	adocicado	por	dentro.	Além	disso,	o
cozimento	das	hortaliças	no	forno	dá	pouco	trabalho	e	exige	pouca	atenção,	permitindo	o	preparo
de	uma	quantidade	maior	de	hortaliças	para	a	semana	enquanto	você	se	ocupa	com	outras
tarefas	domésticas.



Assar	significa	cozinhar	em	calor	seco	e	alta	temperatura	–	usamos	220°C.	É	importante
forrar	a	assadeira	com	papel-manteiga	para	que	as	hortaliças	não	grudem	no	fundo.	Não	use	um
tabuleiro	fundo,	pois	parte	da	umidade	ficará	presa	e	suas	hortaliças	acabarão	cozinhando	no
vapor	em	vez	de	assar.



hortaliças	assadas	perfeitas
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES	(COM	SOBRAS)

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	15	a	50	minutos

TEMPO	TOTAL:	25	minutos	a	1	hora

500g	de	hortaliças

2	colheres	de	sopa	de	azeite

Sal	e	pimenta-do-reino

É	possível	preparar	praticamente	qualquer	hortaliça	no	forno,	até	algumas	verduras.	Entre	as	mais
adequadas	a	essa	técnica	estão	os	tubérculos	amiláceos,	como	cenoura,	batata,	inhame	e
beterraba;	hortaliças	mais	robustas,	como	couve-de-bruxelas,	brócolis,	couve-flor,	cebola,	funcho,
pimentão	e	berinjela;	e	abóboras,	como	abóbora-moranga	ou	abóbora-japonesa.	É	possível	até
assar	as	mais	delicadas,	como	vagem,	tomate	e	couve!

Preaqueça	o	forno	a	220°C.	Forre	1	ou	2	assadeiras	com	papel-manteiga.

Se	necessário,	descasque	e	apare	as	pontas	das	hortaliças.	Corte-as	em	pedaços	mais	ou	menos
do	mesmo	tamanho	(confira	nossas	recomendações	na	tabela	ao	lado).	Coloque	as	hortaliças	em
uma	vasilha	grande	e	regue	com	o	azeite.	Misture	bem	para	que	ele	cubra	as	hortaliças	por	igual.

Distribua	as	hortaliças	nas	assadeiras	preparadas.	Não	coloque	uma	quantidade	grande	demais
nem	as	sobreponha,	pois	assim	elas	acabarão	cozinhando	no	vapor	em	vez	de	assar.	Tempere
com	sal	e	pimenta-do-reino.

Asse	as	hortaliças	no	forno	conforme	a	tabela	ao	lado,	virando	ou	mexendo	de	vez	em	quando
para	que	todos	os	lados	assem	por	igual.	(O	tempo	de	cozimento	varia,	por	isso	experimente	e
verifique	como	estão	as	hortaliças	com	certa	frequência,	até	se	familiarizar	com	a	técnica.)	Asse
até	que	as	hortaliças	fiquem	levemente	douradas,	crocantes	por	fora	e	macias	por	dentro.

Se	as	hortaliças	ficarem	douradas	por	fora	antes	de	alcançarem	o	cozimento	adequado	na	parte
de	dentro,	reduza	a	temperatura	do	forno	para	180°C	e	continue	assando,	conferindo	o	ponto	a
cada	5	ou	7	minutos.

Cubra	com	seu	molho	preferido	(receitas	a	partir	da	página	308),	regue	com	Molho	balsâmico
(página	367)	ou	use	nossas	sugestões	de	tempero	ao	lado.



Para	assar	as	hortaliças

Hortaliças	sautées
O	método	de	cozimento	sauté,	ou	salteado,	refere-se	à	técnica	de	refogar	alimentos	em	fogo



relativamente	alto,	com	uma	pequena	quantidade	de	gordura	e	agitando	continuamente	a	panela
ou	frigideira.	O	método	libera	o	sabor	e	a	umidade	das	hortaliças,	concentrando	sua	doçura	por
meio	da	caramelização	(mas	de	forma	menos	intensa	do	que	assando	no	forno).

As	vantagens	de	preparar	hortaliças	sautées	são	a	rapidez,	bem	maior	do	que	assar,	e	a
praticidade,	sendo	feito	diretamente	na	panela.	A	desvantagem	do	método	é	que	exige	mais
atenção	do	que	assar	as	hortaliças	no	forno,	pois	costuma-se	acrescentar	um	tipo	de	hortaliça	de
cada	vez	e	é	preciso	agitá-las	ou	misturá-las	o	tempo	todo	enquanto	cozinham.	(A	palavra	sauté
vem	do	francês	“saltar”,	por	isso	é	importante	lembrar	que	as	hortaliças	devem	“saltar”	o	tempo
todo	na	frigideira	ou	na	panela!)



hortaliças	sautées	perfeitas
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES	(COM	SOBRAS)

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	5	a	20	minutos

TEMPO	TOTAL:	15	a	30	minutos

500g	de	hortaliças

2	colheres	de	sopa	de	óleo

Sal	e	pimenta-do-reino

O	segredo	para	saltear	as	hortaliças	consiste	em	preparar	todos	os	ingredientes	antes	de	levá-los
à	frigideira,	pois	assim	você	poderá	controlar	o	tempo	de	cozimento	de	cada	um.	Como	cada
hortaliça	tem	um	tempo	de	cozimento	diferente,	adicione	primeiro	aquelas	que	demoram	mais	a
cozinhar.

Prepare	as	hortaliças,	descascando-as	e	picando-as	em	pedaços	uniformes,	se	necessário.
(Consulte	as	recomendações	da	tabela	ao	lado.)	Aqueça	o	óleo	em	uma	frigideira	grande	em	fogo
médio-alto,	girando-a	para	que	ele	cubra	o	fundo.	Quando	estiver	quente,	adicione	as	hortaliças
em	ordem	de	acordo	com	o	tempo	de	cozimento:	primeiro	as	que	precisam	de	mais	tempo,
seguidas	pelas	que	demandam	menos	tempo	para	cozinhar.

Cozinhe	as	hortaliças	segundo	as	instruções	de	preparo	da	tabela,	mexendo	de	vez	em	quando
para	que	todos	os	lados	cozinhem	por	igual	e	não	grudem	no	fundo	da	frigideira.	(O	tempo	de
cozimento	varia,	por	isso	experimente	e	verifique	com	frequência	durante	o	preparo	até	se
familiarizar	com	a	técnica.)	As	hortaliças	devem	ficar	ligeiramente	douradas	por	fora	e	macias
por	dentro.

Se	dourarem	por	fora	antes	de	ficarem	macias	por	dentro,	reduza	o	fogo	e	continue	cozinhando	e
mexendo	sempre.

Sirva	quentes,	com	seu	molho	preferido	(receitas	a	partir	da	página	308),	nossas	sugestões	de
temperos	ou	sal,	pimenta-do-reino	e	uma	colher	de	sopa	de	azeite	de	oliva	extravirgem.



Para	hortaliças	sautées



Hortaliças	grelhadas	perfeitas,	página	170



Hortaliças	assadas	perfeitas,	página	172



Hortaliças	sautées	perfeitas,	página	174



Hortaliças	ao	vapor	perfeitas,	página	177

Hortaliças	ao	vapor
“Hortaliças	ao	vapor”	é	quase	um	sinônimo	para	“alimento	saudável”;	infelizmente,	porém,	para
muita	gente	também	significa	“sem	sabor”.	Vamos	acabar	com	esse	mito	agora	mesmo.

As	hortaliças	cozidas	ao	vapor	são	saudáveis,	mas	também	são	muito	gostosas,	pois	a
técnica	preserva	os	sabores	frescos	e	a	crocância	sem	a	necessidade	de	defumar	ou	assar.	Isso
torna	as	hortaliças	ao	vapor	a	base	perfeita	para	muitos	dos	nossos	molhos	(página	308)	ou	um
acompanhamento	leve,	com	um	toque	de	sumo	de	limão-taiti	ou	limão-siciliano	e	uma	pitadinha
de	sal	e	pimenta-do-reino.

É	possível	cozinhar	ao	vapor	praticamente	qualquer	hortaliça,	mas	lembre-se	de	que	tomates,
cogumelos,	pimentões,	berinjela	e	alho	ficam	muito	mais	saborosos	quando	assados	no	forno	ou
salteados.

Nossos	dois	métodos	preferidos	para	cozinhar	hortaliças	ao	vapor	utilizam	o	fogão	ou	o
forno.	Embora	cozinhá-las	no	fogão	seja	o	método	preferido,	é	interessante	ter	um	segundo
método	para	aquele	momento	em	que	todas	as	bocas	do	fogão	já	estão	ocupadas.



hortaliças	ao	vapor	perfeitas
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES	(COM	SOBRAS)

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	3	a	50	minutos

TEMPO	TOTAL:	13	minutos	a	1	hora

500g	de	hortaliças

Sumo	de	½	limão-taiti	ou	limão-siciliano

Sal	e	pimenta-do-reino

Embora	seja	possível	cozinhar	ao	vapor	hortaliças	variadas	juntas,	cada	uma	tem	densidade	e,
portanto,	ritmo	de	cozimento	diferente.	Tubérculos	como	batata,	abóbora-japonesa	e	nabo
demoram	mais	para	cozinhar	ao	vapor	do	que	hortaliças	mais	leves,	como	brócolis	e	abobrinha.
Depois	de	prontas,	todas	as	hortaliças	deverão	estar	macias	ao	toque	do	garfo,	portanto	agrupe
as	hortaliças	de	acordo	com	o	tempo	de	cozimento	e	cozinhe	um	grupo	de	cada	vez	ou	coloque
na	panela	primeiro	as	que	demoram	mais	a	cozinhar,	acrescentando	as	de	cozimento	mais	rápido
alguns	minutos	depois.

Como	o	cozimento	ao	vapor	não	requer	a	adição	de	gordura,	lembre-se	de	acrescentar	alguma
gordura	em	outra	parte	da	refeição,	seja	sob	a	forma	de	molho	ou	no	preparo	de	outro	item	da
refeição.

Prepare	as	hortaliças,	descascando-as	e	picando-as	em	tamanhos	uniformes,	se	necessário.
(Confira	as	recomendações	da	tabela	a	seguir.)

NO	FORNO:	Preaqueça	o	forno	a	180°C.	Ferva	2	xícaras	de	água	em	uma	panela	pequena,
chaleira	elétrica	ou	no	micro-ondas.	Arrume	as	hortaliças	em	um	refratário	ou	uma	panela	que
possa	ir	ao	forno	e	que	acomode	bem	as	hortaliças	–	é	importante	arrumá-las	no	fundo,	sem
empilhá-las	umas	sobre	as	outras.	A	tampa	da	panela	ou	do	refratário	deve	ficar	bem	ajustada.

Acrescente	2,5cm	de	água	fervente	ao	fundo	da	panela	ou	do	refratário.	Adicione	as	hortaliças,
tampe	e	leve	ao	forno	até	que	fiquem	macias.	(Consulte	as	recomendações	da	tabela	sobre	o
tempo	de	cozimento.)	Prove	as	hortaliças	de	vez	em	quando	–	se	estiver	preparando	hortaliças
variadas,	prove	apenas	as	mais	duras.

Tempere	com	seu	molho	preferido	(página	308),	nossas	sugestões	de	temperos	ou	sumo	de
limão-taiti	ou	limão-siciliano	e	uma	pitada	de	sal	e	pimenta-do-reino.	Sirva	quentes.

NO	FOGÃO:	Ferva	2	xícaras	de	água	em	uma	panela	grande.	Coloque	uma	peneira	ou	uma



cestinha	própria	para	cozimento	ao	vapor	dentro	da	panela	(caso	não	use	uma	panela	própria
para	isso).	Adicione	as	hortaliças,	tampe	e	deixe	cozinhar	até	que	fiquem	macias.	(Consulte	as
recomendações	da	tabela	abaixo	sobre	o	tempo	de	cozimento.)	Prove	as	hortaliças	de	vez	em
quando.

Tempere	com	seu	molho	preferido	(página	308),	nossas	sugestões	de	temperos	ou	sumo	de
limão-taiti	ou	limão-siciliano	e	uma	pitada	de	sal	e	pimenta-do-reino.	Sirva	quentes.

Preparando	hortaliças	ao	vapor

“Pães”	de	hambúrguer
Não,	você	não	vai	comer	pão	durante	o	programa	Whole30,	mas	quem	disse	que	o	Hambúrguer



perfeito	(página	159)	não	pode	ter	acompanhamento?	Basta	redefinir	o	conceito	de	“pão	de
hambúrguer”:	de	“um	pão	feito	de	farinha	refinada	superprocessada,	sem	gosto,	sem	sabor	e	sem
valor	nutritivo”	para	“uma	cobertura	saudável,	colorida	e	nutritiva	com	uma	explosão	de	sabores
por	cima	da	carne”.

Muito	melhor,	não	acha?	Aproveite	essas	variações	sem	pão	e	fique	à	vontade	para	criar	as
próprias	variações.	Outras	opções	são	fatias	de	tomate,	folhas	de	alface	(americana	ou	romana,
por	exemplo)	ou	metades	de	pimentão	assado	para	compor	seu	hambúrguer.

Espere	um	pouco	–	eis	uma	ideia	totalmente	inovadora:	quem	disse	que	a	carne	não	pode
fazer	as	vezes	do	pão?	Experimente	colocar	o	recheio	de	sua	preferência	entre	dois	hambúrgueres
–	o	sabor	compensará	a	bagunça!



“pão	de	hambúrguer”	de	berinjela
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	5	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	20	minutos

TEMPO	TOTAL:	25	minutos

1	berinjela

3	colheres	de	sopa	de	óleo

½	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Preaqueça	o	forno	a	220°C.	Forre	uma	assadeira	com	papel-manteiga.

Corte	a	berinjela	em	rodelas	uniformes	com	cerca	de	2cm	de	espessura.	Arrume-as	em	uma	só
camada	na	assadeira	preparada.	Regue	as	rodelas	de	berinjela	com	metade	do	óleo,	vire-as	e
regue	o	outro	lado	com	o	restante	do	óleo.	Tempere	com	sal	e	pimenta-do-reino.

Asse	no	forno	por	20	minutos,	até	a	berinjela	ficar	dourada	por	fora	e	macia	ao	toque	do	garfo.
Espere	esfriar,	então	coloque	um	hambúrguer	e	outros	acompanhamentos	entre	duas	fatias	e
sirva.

Guarde	na	geladeira	as	fatias	restantes	em	um	recipiente	hermeticamente	fechado.	É	possível
mantê-las	na	geladeira	por	3	a	5	dias,	perfeitas,	para	uma	nova	rodada	de	hambúrgueres	ou	outras
receitas,	como	Ovos	mexidos	com	hortaliças	(página	208).

Você	também	pode	optar	por	grelhar	as	fatias	de	berinjela,	seguindo	as	instruções	para	o	preparo
de	Hortaliças	grelhadas	perfeitas,	na	página	170.



“pão	de	hambúrguer”	de	cogumelo
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	5	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	20	minutos

TEMPO	TOTAL:	25	minutos

4	cogumelos	Portobello	grandes

3	colheres	de	manteiga	derretida	ou	ghee

½	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

1	dente	de	alho	picadinho

Você	também	pode	optar	por	grelhar	as	fatias	de	cogumelo	seguindo	as	instruções	para	o
preparo	de	Hortaliças	grelhadas	perfeitas,	na	página	170.

Preaqueça	o	forno	a	200°C.	Forre	uma	assadeira	com	papel-manteiga.

Lave	os	cogumelos	em	água	fria	ou	limpe-os	com	papel-toalha	úmido,	removendo	qualquer
excesso	de	sujeira.	Seque	bem.	Coloque-os	de	cabeça	para	baixo	na	assadeira	preparada.	Com
delicadeza,	remova	as	hastes,	quebrando-as,	e	regue	os	cogumelos	com	a	manteiga	derretida.
Tempere	com	o	sal,	a	pimenta-do-reino	e	o	alho.

Asse	no	forno	durante	10	minutos,	vire-os	e	asse	do	outro	lado	por	mais	10	minutos,	até	ficarem
macios	ao	toque	do	garfo.	Espere	esfriar,	coloque	um	hambúrguer	e	outros	acompanhamentos
entre	dois	cogumelos	e	sirva.



“pão	de	hambúrguer”	de	batata-doce
RENDIMENTO:	2	(COM	SOBRAS)

TEMPO	DE	PREPARO:	5	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	6	a	10	minutos

TEMPO	TOTAL:	11	a	15	minutos

2	batatas-doces

2	colheres	de	sopa	de	óleo

Sal	e	pimenta-do-reino

Você	também	pode	optar	por	grelhar	as	fatias	de	batata-doce	seguindo	as	instruções	para	o
preparo	de	Hortaliças	grelhadas	perfeitas,	na	página	170.

Descasque	a	batata-doce	e	corte	em	rodelas	de	mais	ou	menos	1,5cm	de	espessura.	(Na	hora	de
comprar,	escolha	as	batatas-doces	mais	arredondadas	em	vez	daquelas	mais	compridas	e	finas.)
Leve	ao	fogo	médio	uma	frigideira	grande	e	aqueça	o	óleo,	girando	a	frigideira	para	que	ele	cubra
bem	o	fundo.	Quando	estiver	quente,	coloque	as	rodelas	maiores,	da	parte	central	da	batata,
dispondo-as	em	uma	só	camada	na	frigideira.	(Se	necessário,	cozinhe-as	em	lotes.)	Cozinhe	até
ficarem	macias	e	douradas,	por	uns	3	a	5	minutos	de	cada	lado.	Tempere	com	sal	e	pimenta-do-
reino.	Espere	esfriar,	coloque	um	hambúrguer	e	outros	acompanhamentos	entre	duas	fatias	de
batata-doce	e	sirva.

Guarde	na	geladeira	as	fatias	restantes	em	um	recipiente	hermeticamente	fechado.	É	possível
mantê-las	na	geladeira	por	3	a	5	dias,	perfeitas	para	uma	nova	rodada	de	hambúrgueres	ou	para
usar	na	Fritada	(página	212)	do	café	da	manhã	do	dia	seguinte.



Caldos	de	ossos
Os	caldos	de	ossos	são	essenciais	no	programa	Whole30	–	e	não	apenas	como	ingrediente	para



várias	receitas,	mas	também	como	um	suplemento	de	saúde.	Os	caldos	feitos	em	casa	são	uma
ótima	fonte	de	minerais,	como	cálcio,	fósforo,	magnésio	e	potássio,	disponíveis	de	um	jeito	que	o
corpo	absorve	com	facilidade.	São	também	ricos	em	glicina	e	prolina,	aminoácidos	que	não	são
encontrados	em	quantidades	significativas	em	carnes	com	músculo	(a	maioria	das	carnes	que
consumimos).	Além	disso,	contêm	sulfato	de	condroitina	e	glucosamina,	os	compostos
comercializados	sob	a	forma	de	suplementos	para	reduzir	inflamação,	artrite	e	dores	articulares.
Por	fim,	as	“sopas	de	ossos”	ainda	contêm	uma	forma	de	proteína	chamada	colágeno,	abundante
nos	ossos,	no	tutano,	nas	cartilagens,	nos	tendões	e	nos	ligamentos.	(A	gelatina	é	produzida	a
partir	da	quebra	do	colágeno	nos	caldos	de	ossos.)

Os	caldos	de	ossos	ajudam	a	recuperar	o	intestino	nos	casos	de	permeabilidade	intestinal,
regulam	a	digestão,	são	importantes	para	o	reparo	muscular	e	para	o	crescimento,	auxiliam	no
equilíbrio	do	sistema	nervoso	e	fortalecem	o	sistema	imunológico.	(Não	é	à	toa	que	sua	mãe	lhe
preparava	uma	canja	sempre	que	você	ficava	doente.)	A	gelatina	presente	no	caldo	também	ajuda
a	reduzir	a	dor	e	a	inflamação	nas	articulações,	previne	a	perda	óssea,	melhora	o	aspecto	da	pele
e	fortalece	as	unhas	e	os	cabelos.

Infelizmente,	o	“caldo”	industrializado	vendido	nos	supermercados	é	processado	em	altas
temperaturas	e	com	técnicas	de	cozimento	rápido,	que	não	conferem	os	mesmos	benefícios.	Além
disso,	muitos	contêm	aditivos	(como	glutamato	monossódico)	e	ingredientes	(como	açúcar)	que
não	são	permitidos	durante	o	programa	Whole30.	Se	precisar	somente	de	uma	pequena
quantidade	de	caldo	para	usar	em	uma	receita,	você	até	pode	recorrer	a	um	caldo	pré-pronto	que
se	enquadre	nos	critérios	do	programa	Whole30,	mas,	se	estiver	interessado	nas	propriedades
curativas	do	caldo	de	ossos,	terá	que	prepará-lo	em	casa.

Como	suplemento,	temos	o	hábito	de	beber	uma	caneca	de	caldo,	como	se	fosse	café	ou	chá.
Na	verdade,	uma	xícara	quente	de	caldo	é	uma	excelente	maneira	de	começar	o	dia	–
experimente	beber	250ml	todos	os	dias.	Evidentemente,	você	também	pode	usá-lo	em	receitas
que	pedem	caldo	e	como	base	para	suas	sopas	favoritas.

Você	pode	comprar	os	ossos	no	açougue,	em	uma	fazenda	da	região	(pergunte	nos	mercados
de	abastecimento)	ou	em	lojas	de	produtos	naturais	(se	houver	uma	seção	de	carnes).	Outra
opção	prática	é	lembrar-se	de	guardar	os	ossos	das	aves	que	assar	–	como	frango	ou	peru.

É	possível	usar	ossos	de	praticamente	qualquer	animal	–	boi,	vitela,	cordeiro,	búfalo,	veado,
frango,	pato,	peru	ou	porco.	Tente	conseguir	ossos	variados	–	tutano,	rabo	e	“ossos	para	sopa”.	Não
deixe	de	incluir	alguns	ossos	maiores,	como	os	de	articulações	ou	de	patas	(os	pés	de	galinha),
que	contêm	mais	cartilagem	e,	portanto,	mais	colágeno.	Você	pode	até	misturar	esses	diferentes
ossos	no	preparo	do	mesmo	caldo	–	alguns	de	boi,	outros	de	cordeiro	e	de	frango	–,	mas	saiba	que
o	sabor	não	será	o	mesmo.	(Em	geral,	as	pessoas	preferem	usar	ossos	de	apenas	um	tipo	de
animal	de	cada	vez.)

Se	você	pretende	fazer	um	caldo	de	galinha,	planejar	com	antecedência	permitirá	preparar
três	receitas	com	a	mesma	ave.	Primeiro,	compre	um	frango	de	1,5kg	a	2kg	e	asse-o	inteiro



usando	a	receita	apresentada	na	página	163.	Em	seguida,	tire	toda	a	carne	da	carcaça	e	use-a	para
preparar	uma	Salada	proteica	(página	167)	ou	Salada	com	frango	grelhado	(página	238).	Por	fim,
aproveite	a	carcaça	para	preparar	o	caldo	de	galinha.

O	ideal	seria	usar	ossos	de	animais	orgânicos,	criados	soltos	e	alimentados	no	pasto.	Os
animais	precisam	ser	saudáveis	para	conferir	o	benefício	máximo	à	saúde.	Esforce-se	para
conseguir	ossos	de	animais	criados	soltos,	100%	alimentados	no	pasto,	de	uma	fonte	local.

Apresentamos	aqui	nossas	receitas	básicas,	mas	você	pode	acrescentar	outras	ervas,
condimentos	ou	hortaliças	ao	caldo	para	variar	o	sabor.	Alguns	exemplos:	cebolinha,	alho-poró,
cogumelos,	alho,	pimenta-malagueta	em	flocos,	folhas	de	louro,	alecrim,	sálvia	ou	gengibre.	Evite
usar	brócolis,	nabo,	repolho,	couve,	couve-de-bruxelas,	pimentão	verde	ou	mostarda	(folha),	pois
são	hortaliças	que	deixam	o	caldo	amargo.

Por	fim,	uma	dica	para	facilitar	sua	vida:	algumas	receitas	pedem	apenas	uma	pequena
quantidade	de	caldo,	por	isso,	armazene	parte	do	caldo	pronto	em	forminhas	de	gelo,	no
congelador.	Um	cubo	de	caldo	congelado	corresponde	a	cerca	de	30ml	(2	colheres	de	sopa),	por
isso	nas	receitas	que	pedem	¼	de	xícara	de	caldo,	use	2	cubos	de	caldo	congelado;	nas	que
pedem	½	xícara	de	caldo,	4	cubos,	etc.	Quantidades	maiores	podem	ser	armazenadas	em	potes
de	vidro	com	tampa,	mas	lembre-se	de	esperar	o	caldo	esfriar	para	transferi-lo	para	os	potes	e	de
deixar	espaço	suficiente	nos	potes	de	vidro	para	que	o	caldo	congelado	se	expanda	–	caso
contrário,	o	vidro	pode	quebrar.



caldo	de	galinha
RENDIMENTO:	4	LITROS

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	12	a	24	horas

TEMPO	TOTAL:	12	a	24	horas

Carcaça	de	um	frango	assado	de	1,5kg	a	2kg

2	cenouras	picadas	grosseiramente

3	talos	de	aipo	picados	grosseiramente

2	cebolas	picadas	grosseiramente

5	a	6	talos	de	salsa	fresca

1	ramo	de	tomilho	fresco

2	colheres	de	sopa	de	vinagre	de	maçã

10	grãos	de	pimenta-do-reino

1	colher	de	chá	de	sal

Coloque	todos	os	ingredientes	em	uma	caçarola	funda,	cubra	com	água	e	leve	ao	fogo	alto.	Ao
levantar	fervura,	tampe	e	baixe	o	fogo.	Cozinhe	em	fogo	brando	por	12	a	24	horas,	sem	mexer.
(Você	pode	preparar	o	caldo	também	em	uma	panela	elétrica	slow	cooker.	Programe-a	para
temperatura	alta	até	ferver,	depois	diminua	a	temperatura	e	deixe	ferver	em	temperatura	baixa
por	12	a	24	horas.)

Coe	o	caldo	em	uma	peneira	de	malha	fina.	Descarte	os	resíduos	sólidos.	Transfira	o	caldo	para
vários	recipientes	a	fim	de	acelerar	o	resfriamento	–	não	leve	à	geladeira	ou	ao	freezer	enquanto
ainda	estiver	quente!	Deixe	o	caldo	na	geladeira	(sem	tampar)	durante	várias	horas,	até	a	gordura
subir	à	superfície	e	endurecer.	Retire	a	gordura	com	uma	colher	e	descarte-a.

Depois	de	frio,	o	caldo	de	galinha	pode	ter	aparência	um	pouco	gelatinosa.	É	apenas	a	gelatina	do
colágeno	presente	nos	ossos.	Basta	aquecer	o	caldo	aos	poucos	para	que	ele	retorne	ao	estado
líquido.

Guarde	o	caldo	na	geladeira	por	3	a	4	dias,	ou	no	freezer	por	até	6	meses.





caldo	de	carne
RENDIMENTO:	4	LITROS

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	12	a	24	horas

TEMPO	TOTAL:	12	a	24	horas

1,5kg	a	2kg	de	ossos	de	boi

2	cenouras	picadas	grosseiramente

3	talos	de	aipo	picados	grosseiramente

2	cebolas	picadas	grosseiramente

5	a	6	talos	de	salsa	fresca

1	ramo	de	tomilho	fresco

2	colheres	de	sopa	de	vinagre	de	maçã

10	grãos	de	pimenta-do-reino

1	colher	de	chá	de	sal

Coloque	todos	os	ingredientes	em	uma	caçarola	funda,	cubra	com	água	e	leve	ao	fogo.	Ao
levantar	fervura,	tampe	e	baixe	o	fogo.	Cozinhe	em	fogo	brando	por	12	a	24	horas,	sem	mexer.
(Você	pode	preparar	o	caldo	também	em	uma	panela	elétrica	slow	cooker.	Programe-a	para
temperatura	alta	até	ferver,	depois	diminua	a	temperatura	e	deixe	fervendo	em	temperatura	baixa
por	12	a	24	horas.)

Coe	o	caldo	em	uma	peneira	de	malha	fina.	Descarte	os	resíduos	sólidos.	Transfira	o	caldo	para
vários	recipientes	a	fim	de	acelerar	o	resfriamento	–	não	leve	à	geladeira	ou	ao	freezer	enquanto
ainda	estiver	quente!	Deixe	o	caldo	na	geladeira	(sem	tampar)	durante	várias	horas,	até	a	gordura
subir	à	superfície	e	endurecer.	Retire	a	gordura	com	uma	colher	e	descarte-a.

Depois	de	frio,	o	caldo	de	carne	pode	ter	aparência	um	pouco	gelatinosa.	É	apenas	a	gelatina	do
colágeno	presente	nos	ossos.	Basta	aquecer	o	caldo	aos	poucos	para	que	ele	retorne	ao	estado
líquido.

Guarde	o	caldo	na	geladeira	por	3	a	4	dias,	ou	no	freezer	por	até	6	meses.

Caldo	de	legumes



Siga	a	receita	do	caldo	de	galinha	(página	183),	omitindo	a	carcaça	de	frango	e	acrescentando
outras	hortaliças,	ervas	e	temperos	de	sua	preferência.	Leve	ao	fogo	até	levantar	fervura	e	então
baixe	o	fogo,	deixando	ferver	em	fogo	brando	por	1	a	2	horas,	sem	mexer.	Coe,	espere	esfriar	e
guarde	na	geladeira	ou	no	freezer.



creme	de	coco
Esta	é	a	receita	mais	fácil	que	você	vai	fazer	neste	livro,	e	também	um	coringa	a	ser	usado	em
vários	pratos.	A	adição	de	leite	de	coco	a	sopas	ou	molhos	é	uma	excelente	maneira	de	lhes
conferir	consistência	e	textura;	às	vezes,	porém,	o	leite	de	coco	pode	deixar	os	pratos	aguados
(como	o	Purê	de	couve-flor,	na	página	276).	E	é	aí	que	entra	o	creme	de	coco.

Pegue	um	vidro	de	leite	de	coco	(comum,	sem	ser	light)	e	leve-o	à	geladeira	por	uma	ou	duas
horas	–	nossa	recomendação	é	que	você	mantenha	sempre	pelo	menos	um	vidro	de	leite	de	coco
na	geladeira	para	situações	emergenciais.	(Emergências	realmente	acontecem	durante	o
programa	Whole30.)

Ao	abrir	o	vidro,	o	creme	terá	subido	à	superfície	e	se	tornado	mais	sólido,	enquanto	a	água
de	coco	fica	no	fundo.	Simplesmente	retire	com	uma	colher	o	creme	mais	espesso	que	fica	por
cima	e	utilize	nas	receitas	que	pedirem	creme	de	coco.	Se	você	encontrar	o	leite	de	coco	apenas
em	garrafinhas,	passe-o	para	um	copo	ou	pote	limpo	antes	de	levá-lo	à	geladeira	e	o	processo	será
o	mesmo.

Maionese	perfeita
A	maionese	feita	em	casa	é	um	item	obrigatório	durante	o	programa	Whole30.	Forma	a	base	de
um	sem-número	de	molhos;	harmoniza	bem	com	saladas	de	frango,	atum,	salmão	e	ovos;	e	pode
ser	usada	em	carnes	e	frutos	do	mar	antes	de	grelhá-los	ou	cozinhá-los.

Nesta	receita,	o	ideal	é	não	usar	azeite	de	oliva	extravirgem,	pois	seu	sabor	é	muito
acentuado.	Opte	por	um	óleo	de	sabor	suave,	como	óleos	de	abacate,	açafrão	ou	girassol.

Você	pode	usar	o	processador	de	alimentos,	o	liquidificador	ou	mesmo	um	mixer,	mas	não
tente	preparar	a	maionese	à	mão	–	você	acabará	com	tendinite,	além	de	dificilmente	conseguir
obter	a	consistência	ideal.

Na	geladeira,	a	maionese	dura	por	até	uma	semana	depois	da	data	de	validade	dos	ovos
usados	no	preparo,	portanto	verifique	a	data	de	validade	na	caixa	de	ovos	e	some	uma	semana;
essa	deve	ser	a	data	de	validade	que	você	deve	indicar	no	vidro	de	maionese.





maionese	básica
RENDIMENTO:	1	½	XÍCARA

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

1	¼	de	xícara	de	óleo

1	ovo	grande

1	colher	de	chá	de	mostarda	em	pó

½	colher	de	chá	de	sal

Sumo	de	½	limão-siciliano

É	possível	modificar	a	Maionese	básica	de	diversas	maneiras,	criando	uma	variedade	de	sabores.
Confira	as	receitas	de	Variações	de	maionese	(a	partir	da	página	315)	e	use-as	como	inspiração.

Coloque	¼	de	xícara	do	óleo,	o	ovo,	a	mostarda	em	pó	e	o	sal	no	liquidificador,	processador	ou
tigela	do	mixer.	Misture	bem.	Com	o	processador	ou	o	liquidificador	ligados,	derrame	lentamente
a	xícara	de	óleo	restante.	Depois	de	ter	acrescentado	todo	o	óleo	e	de	emulsificar	a	mistura,
adicione	o	sumo	de	limão-siciliano,	batendo	em	baixa	velocidade	para	incorporá-lo.

	DICA	DE	PROFISSIONAL	O	segredo	desta	emulsão	está	em	usar	todos	os	ingredientes	em
temperatura	ambiente.	Retire	os	ovos	da	geladeira	uma	hora	antes	ou	coloque-os	em	uma	vasilha
com	água	quente	por	5	minutos	antes	de	iniciar	o	preparo	da	maionese.	Tenha	sempre	um	limão-
siciliano	na	bancada	da	cozinha	reservado	para	fazer	maionese	–	acredite,	você	fará	maionese
muitas	vezes.	Quanto	mais	lentamente	acrescentar	o	óleo,	mais	espessa	e	cremosa	ficará	sua
emulsão.	Você	pode	adicionar	o	óleo	com	uma	xícara	medidora	que	tenha	bico	ou	usar	um	frasco	de
plástico	com	bico	(como	aqueles	usados	para	colocar	ketchup	ou	mostarda)	para	derramar	o	óleo
lentamente	no	processador	ou	no	liquidificador.	Se	estiver	usando	um	mixer,	levante-o	e	abaixe-o
várias	vezes	para	incorporar	ar	à	mistura,	deixando-a	mais	fofa.

Maionese	sem	ovos
Uma	das	maiores	desvantagens	de	ser	alérgico	ou	sensível	a	ovos	é	não	poder	comer	a	Maionese
básica.	No	entanto,	como	não	queremos	que	você	deixe	de	apreciar	esse	versátil	condimento,
perguntamos	à	nossa	amiga	Mickey	Trescott,	autora	do	livro	The	Autoimmune	Paleo	Cookbook
(Livro	de	receitas	paleolíticas	contra	doenças	autoimunes),	se	poderíamos	adaptar	sua	receita	de
maionese	sem	ovos	aqui.

A	base	desta	maionese	é	a	manteiga	de	coco,	que	pode	ser	encontrada	em	lojas	de	produtos



naturais	ou	adquirida	pela	internet.	Embora	não	tenha	o	mesmo	sabor	da	maionese	cremosa	à
qual	você	está	acostumado,	esta	versão	continua	sendo	uma	ótima	base	para	molhos	e	pastinhas
(receitas	a	partir	da	página	308).

Esta	maionese	pode	ser	guardada	na	geladeira	por	várias	semanas,	mas	endurece.	Então	é
bom	deixar	em	temperatura	ambiente	antes	de	usar	–	retire	da	geladeira	mais	ou	menos	uma
hora	antes	ou	coloque	o	recipiente	dentro	de	uma	vasilha	com	água	quente	até	amolecer.



maionese	sem	ovos
RENDIMENTO:	1	¼	DE	XÍCARA

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

½	xícara	de	manteiga	de	coco,	ligeiramente	aquecida

½	xícara	de	água	morna

¼	de	xícara	de	óleo

2	dentes	de	alho	descascados

1	colher	de	sopa	de	sumo	de	limão-siciliano

¼	de	colher	de	chá	de	sal

Se	estiver	pretendendo	usar	esta	maionese	sem	ovos	como	base	para	molhos,	não	use	o	sumo	de
limão-siciliano.	Assim	você	terá	uma	base	de	sabor	neutro	à	qual	poderá	adicionar	qualquer	tipo
de	ácido	(como	outro	sumo	de	frutas	cítricas	ou	vinagre)	de	acordo	com	o	molho	de	sua	escolha.

Coloque	todos	os	ingredientes	no	processador	de	alimentos	ou	no	liquidificador	e	bata	bem,	em
velocidade	alta,	por	1	a	2	minutos,	até	que	a	mistura	se	torne	espessa.

Manteiga	de	coco	caseira
	DICA	DE	PROFISSIONAL	Se	não	conseguir	encontrar	manteiga	de	coco	pronta,	você	pode	usar

a	receita	de	Mickey	para	prepará-la	em	casa	usando	coco	ralado	e	o	processador	de	alimentos.	Leve
ao	processador	4	xícaras	de	coco	ralado	sem	açúcar.	Bata	em	velocidade	alta,	parando	de	vez	em
quando	para	raspar	as	laterais	com	uma	espátula	de	borracha.	Bata	por	cerca	de	1	minuto	de	cada
vez,	fazendo	pausas	periódicas	para	não	forçar	o	motor.	Depois	de	5	a	10	minutos,	você	terá	um
líquido	cremoso,	acetinado.	Armazene	em	um	vidro	com	tampa	em	temperatura	ambiente	(não
precisa	refrigerar)	por	até	6	meses.

Manteiga	composta
A	manteiga	composta	é	uma	mistura	de	manteiga	com	ervas,	temperos,	nozes	torradas	ou	outros
ingredientes	saborosos.	Essa	deliciosa	manteiga	pode	ser	derretida	e	usada	sobre	carnes	ou
hortaliças,	conferindo	uma	dimensão	totalmente	nova	à	refeição.	É	também	um	jeito	de	sofisticar
um	prato	simples	–	uma	fatia	de	manteiga	composta	sobre	o	Salmão	assado	perfeito	(página	166)
com	certeza	causará	ótima	impressão.



manteiga	composta
RENDIMENTO:	4	A	8	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	RESFRIAMENTO:	2	horas

TEMPO	TOTAL:	2	horas	e	10	minutos

½	xícara	de	manteiga	clarificada	sem	sal	ou	½	xícara	de	ghee

¼	de	xícara	de	avelãs

1	dente	de	alho	picadinho

2	colheres	de	chá	de	folhas	de	tomilho	fresco

½	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

	DICA	DE	PROFISSIONAL	Aqui	estão	algumas	das	nossas	combinações	favoritas	de	manteiga
composta:	¼	de	xícara	de	tomate	seco,	¼	de	xícara	de	azeitona	preta	sem	caroço	e	2	colheres	de	chá
de	alecrim	fresco;	¼	de	xícara	de	salsa	fresca,	¼	de	xícara	de	pinolis	torrados	e	1	colher	de	sopa	de
sumo	de	limão-siciliano;	e	1	dente	de	alho,	2	colheres	de	chá	de	alecrim	fresco,	2	colheres	de	sopa	de
orégano	fresco	e	2	colheres	de	sopa	de	cebolinha	fresca.	É	importante	que	todos	os	ingredientes
estejam	bem	picadinhos.

Coloque	a	manteiga	clarificada	ou	a	ghee	em	uma	vasilha	pequena	e	deixe	sobre	a	bancada	da
cozinha	até	alcançar	a	temperatura	ambiente.

Leve	uma	panela	ao	fogo	médio.	Quando	estiver	bem	quente,	acrescente	as	avelãs	e	torre-as,
sacudindo	a	panela	com	frequência	para	não	queimar,	até	que	fiquem	ligeiramente	douradas,	o
que	deve	levar	cerca	de	5	minutos.	Transfira	as	avelãs	para	uma	tábua	de	corte,	espere	esfriar	e
pique-as.

Misture	com	delicadeza	as	avelãs	picadas,	o	alho,	as	folhas	de	tomilho,	o	sal	e	a	pimenta-do-reino
à	manteiga	clarificada	ou	à	ghee	em	temperatura	ambiente.	Abra	um	pedaço	grande	de	filme	de
PVC	sobre	a	bancada	da	pia	e	coloque	a	mistura	de	manteiga	no	centro.	Dê	à	manteiga	o	formato
de	um	cilindro,	com	cerca	de	4cm	de	diâmetro.	Enrole	bem	no	filme	de	PVC	e	leve	à	geladeira	até
ficar	firme,	por	aproximadamente	2	horas.	Você	pode	preparar	a	manteiga	composta	com	alguma
antecedência,	caso	esteja	se	preparando	para	um	evento	ou	jantar:	usando	ingredientes	frescos,	a
manteiga	composta	dura	de	2	a	3	dias	na	geladeira.











Manteiga	clarificada
O	consumo	da	manteiga	comum	não	é	permitido	no	programa	Whole30,	pois	ela	contém	traços
de	proteínas	do	leite,	o	que	pode	ser	problemático	para	pessoas	sensíveis.	O	preparo	da	manteiga
clarificada	consiste	na	técnica	de	ferver	a	manteiga	lentamente	em	baixa	temperatura	com	a
finalidade	de	separar	as	partes	sólidas	do	leite	do	óleo	puro	da	manteiga.	O	resultado	final	é	uma
gordura	deliciosa,	pura,	sem	lactose,	ideal	para	dar	sabor	aos	pratos	ou	cozinhar	(mesmo	em	altas
temperaturas).

Você	já	viu	que	mencionamos	ghee	nas	receitas,	que	é	uma	forma	diferente	de	manteiga
clarificada.	Para	fazer	ghee,	simplesmente	deixe	a	manteiga	ferver	por	mais	tempo,	até	as
proteínas	do	leite	começarem	a	adquirir	coloração	amarronzada,	formarem	grumos	e	subirem	à
superfície.	A	manteiga	ghee	tem	sabor	mais	adocicado	do	que	a	manteiga	clarificada.	(Também	é
possível	comprar	ghee	orgânica	pronta	pela	internet).

Embora	não	seja	uma	regra	oficial	do	programa	Whole30,	é	interessante	optar	por	manteiga
orgânica	ao	fazer	em	casa	a	manteiga	clarificada	ou	a	ghee.



manteiga	clarificada
RENDIMENTO:	1	½	XÍCARA

TEMPO	DE	PREPARO:	5	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	20	minutos

TEMPO	TOTAL:	25	minutos

500g	de	manteiga	sem	sal

Corte	a	manteiga	em	cubos	de	2,5cm.	Coloque-os	em	uma	panela	pequena	e,	em	fogo	médio-
baixo,	derreta	a	manteiga	e	deixe	levantar	fervura,	sem	mexer.	Enquanto	a	manteiga	ferve	em
fogo	brando,	uma	espuma	formada	por	partículas	sólidas	brancas	subirá	à	superfície.	Com	uma
colher	ou	escumadeira,	retire	essas	partículas	da	superfície	e	descarte-as,	deixando	apenas	a
manteiga	clarificada	pura	na	panela.

Depois	de	ter	eliminado	a	maior	parte	dos	sólidos	do	leite,	coe	a	manteiga	em	uma	gaze	e
armazene	em	um	pote	de	vidro,	descartando	tanto	os	sólidos	do	leite	quanto	a	gaze	usada.	Espere
esfriar.

A	manteiga	clarificada	pode	ser	armazenada	na	geladeira	por	até	6	meses;	em	temperatura
ambiente,	dura	até	3	meses.

Vinagrete	básico
Vinagrete	não	é	apenas	uma	mistura	de	azeite	e	vinagre;	na	verdade,	é	uma	equação	bastante
específica.	Tecnicamente,	trata-se	de	uma	emulsão	de	uma	parte	de	ácido,	três	partes	de	gordura
e	mais	o	sabor	de	sua	preferência.	O	ácido	pode	ser	qualquer	tipo	de	vinagre	ou	sumo	de	frutas
cítricas.	A	gordura	normalmente	é	algum	tipo	de	óleo,	mas	você	também	pode	usar	uma
maionese	caseira	para	obter	um	molho	mais	cremoso.	Entre	os	emulsificantes	mais	comuns	estão
alho,	mostarda	e	ovos,	embora	você	não	seja	obrigado	a	usá-los	–	basta	agitar	bem	e	servir!

Os	vinagretes	são	outro	item	básico	durante	o	programa	Whole30.	Acompanham	muito	bem
as	saladas,	com	toda	a	certeza,	mas	também	deixam	deliciosos	marinados	e	molhos	para	carnes,
frutos	do	mar	e	hortaliças	cozidas	ou	grelhadas.

Para	facilitar	o	trabalho,	emulsifique	o	vinagrete	do	jeito	tradicional	–	manualmente!	Coloque
todos	os	ingredientes	em	um	recipiente	de	vidro	que	tenha	tampa	e	agite	bem	para	misturar
tudo,	ou	coloque-os	em	uma	tigela	e	use	um	fouet	(batedor	manual)	para	obter	uma	mistura
homogênea.	Se	preferir,	você	também	pode	usar	o	liquidificador	ou	o	processador	de	alimentos.



vinagrete	básico
RENDIMENTO:	1	XÍCARA

TEMPO	DE	PREPARO:	5	minutos

¼	de	xícara	de	vinagre	de	vinho	branco	ou	vinagre	de	maçã

¾	de	xícara	de	azeite	de	oliva	extravirgem

¼	de	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Sirva	o	vinagrete	logo	após	o	preparo	ou	prepare-o	com	antecedência	e	guarde	na	geladeira.	Se
a	mistura	separar,	basta	voltar	a	bater	ou	agitar	antes	de	servir.	Molhos	para	salada	caseiros,
preparados	com	ingredientes	frescos	(como	alho	ou	ervas)	podem	ser	armazenados	na	geladeira
por	até	2	ou	3	dias.	O	azeite	de	oliva	endurece	no	frio,	por	isso,	se	o	molho	tiver	ficado	na
geladeira	durante	a	noite,	deixe-o	em	temperatura	ambiente	com	alguma	antecedência	e	agite
bem	antes	de	servir.

Coloque	o	vinagre	em	uma	vasilha	pequena.	Vá	derramando	o	azeite	de	oliva,	sem	parar	de	bater,
para	emulsificar	a	mistura.	Tempere	com	sal	e	pimenta-do-reino.

	DICA	DE	PROFISSIONAL	Você	pode	modificar	o	Vinagrete	básico	de	diversas	maneiras,
criando	sabores	variados.	Confira	as	receitas	de	Variações	de	molho	vinagrete	(a	partir	da	página
332)	e	use-as	como	inspiração.
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PARTE	4

receitas	do
programa
whole30

em-vindo	 à	 essência	 do	 programa	Whole30:	 nossas	 receitas.	 É
aqui	 que	 você	 vai	 começar	 a	 colocar	 à	 prova	 suas	 habilidades
culinárias	e	as	técnicas	básicas	que	aprendeu	na	última	seção.

Não	precisa	entrar	em	pânico.
Esta	seção	inclui	apenas	refeições	simples,	deliciosas	e	nutritivas	feitas	com

ingredientes	do	dia	a	dia.	Você	não	vai	encontrar	aqui	nenhum	ingrediente	exótico,
gorduras	ou	carnes	difíceis	de	encontrar	ou	mesmo	técnicas	que	exijam	sofisticados
utensílios	culinários.	Recrutamos	o	chef	Richard	Bradford,	formado	pelo	Instituto	de
Culinária	dos	Estados	Unidos,	para	nos	ajudar	a	criar	refeições	perfeitas	para
cozinheiros	iniciantes	no	programa.	As	receitas	apresentadas	em	muitas	seções
começam	de	maneira	mais	simples	e,	aos	poucos,	vão	se	tornando	um	pouco	mais
sofisticadas,	para	que	você	desenvolva	sua	confiança	na	cozinha	ao	ganhar
experiência	no	programa	Whole30.

Se	você	já	for	um	cozinheiro	experiente	e	sua	despensa	estiver	bem	abastecida
para	nosso	programa,	vai	deitar	e	rolar.	As	receitas	podem	lhe	parecer	básicas,	mas
são	repletas	de	sabor.	Sem	grande	esforço,	o	chef	Richard	conseguiu	um	feito	e	tanto,
de	uma	maneira	que	só	um	chef	profissional	conseguiria:	as	receitas	são	preparadas
com	ingredientes	simples	e	técnicas	de	preparo	igualmente	simples,	mas	são
altamente	saborosas	e	satisfatórias.	Isso	nós	podemos	garantir	–	experimentamos
todas	elas	mais	de	uma	vez.

Não	que	tenha	sido	difícil.
Antes	de	mergulhar	de	cabeça,	porém,	vamos	dar	uma	olhada	em	algumas	dicas

úteis	para	quem	vai	se	aventurar	no	mundo	das	receitas	do	programa	Whole30.



Antes	de	tudo,	leia
Sabemos	que	você	está	louco	para	colocar	a	mão	na	massa,	mas	não	existe	nada	pior	do	que	estar
preparando	o	jantar	e,	de	repente,	se	dar	conta	de	que	está	faltando	um	ingrediente	essencial.
Antes	de	começar	a	fatiar,	cortar	em	cubinhos	e	preaquecer	o	forno,	separe	um	minuto	para	ler	a
receita	inteira.	Isso	mesmo,	a	receita	inteira.	Você	terá	uma	noção	melhor	dos	ingredientes
necessários,	saberá	se	precisa	preparar	alguma	coisa	com	antecedência	(como	um	molho	ou	uma
marinada),	os	utensílios	que	serão	necessários	e	como	ficará	o	prato	depois	de	pronto.

Mise-en-place
Lembra	quando	dissemos	que	planejar	e	preparar	são	de	suma	importância	no	programa
Whole30?	Na	cozinha,	é	a	mesma	coisa!	Mise-en-place	é	um	termo	em	francês	que	significa
“colocar	no	lugar”,	ou	seja,	basicamente	que,	antes	de	começar	a	cozinhar,	é	preciso	preparar
todos	os	ingredientes	e	verificar	se	os	utensílios	necessários	estão	em	ordem.	Por	exemplo,
vejamos	o	mise-en-place	da	receita	Chili	clássico,	apresentada	na	página	348.	Leia	a	receita
inteira.	Tudo	bem,	nós	esperamos.

Agora,	é	hora	de	preparar	os	ingredientes.	Primeiro,	coloque	tudo,	menos	a	carne,	sobre	uma
parte	limpa	e	seca	da	bancada	da	cozinha:	a	cebola,	três	dentes	de	alho,	todos	os	potinhos	de
tempero,	dois	pimentões,	três	tomates	e	o	recipiente	contendo	o	caldo	de	carne.	Separe	também
uma	panela	grande,	uma	vasilha	pequena,	duas	vasilhas	médias,	uma	escumadeira,	xícaras	e
colheres	medidoras,	uma	boa	faca	e	uma	tábua	de	corte.

Pique	bem	a	cebola,	depois	o	alho	e	coloque	os	dois	ingredientes	na	mesma	vasilha
pequena.	Em	seguida,	meça	todos	os	temperos	e	adicione-os	à	vasilha	onde	estão	a	cebola	e	o
alho.	(Nas	instruções	de	preparo	da	receita,	consta	que	os	dois	vão	à	panela	ao	mesmo	tempo,
então	para	que	sujar	mais	de	uma	vasilha?)

Depois,	pique	grosseiramente	o	pimentão	e	o	tomate,	colocando-os	em	uma	vasilha	de
tamanho	médio.	Meça	o	caldo	e	adicione-o	ao	tomate	e	ao	pimentão.	(Mais	uma	vez,	os	dois	vão
para	a	panela	ao	mesmo	tempo.)	Posicione	as	vasilhas	com	os	ingredientes	preparados	e	a
vasilha	vazia	ao	lado	do	fogão,	coloque	a	panela	grande	sobre	o	fogão	e	tire	a	carne	moída	do
gelo.	Ganha	mais	pontos	quem	colocar	de	volta	no	lugar	os	potes	de	temperos,	lavar	a	faca,	as
xícaras	medidoras	e	a	tábua	de	corte.

Agora	sim,	você	está	pronto	para	cozinhar.
Comece	pelo	início	das	instruções	e	prepare	a	carne	moída.	Transfira-a	para	a	vasilha	vazia

que	está	ao	lado	do	fogão.	Adicione	a	cebola,	o	alho	e	a	mistura	de	temperos	da	vasilha	pequena	à
panela	e	cozinhe	conforme	as	instruções.	Adicione	os	pimentões	e	os	tomates,	depois	o	caldo	de
carne	da	outra	vasilha	à	panela,	retorne	com	a	carne	moída	da	terceira	vasilha	para	a	panela	e
termine	de	cozinhar.



Ah,	por	falar	nisso,	as	únicas	coisas	que	você	vai	precisar	lavar	enquanto	a	mesa	está	sendo
posta	e	o	chili	servido	são	as	três	vasilhas	e	a	escumadeira.

Esse	tal	de	mise-en-place	funciona	mesmo.

Panela	quente
Você	verá	que	as	instruções	de	preparo	das	nossas	receitas	muitas	vezes	dizem:	“quando	a
panela	estiver	quente…”	ou	“quando	o	óleo	estiver	quente…”.	Isso	é	muito	importante,	por	isso	não
pule	essa	etapa!	Quando	se	coloca	a	proteína	fria	em	uma	panela	fria	(ou	morna),	a	proteína
provavelmente	vai	grudar	no	fundo,	criando	uma	bagunça	na	hora	de	cozinhar	e	de	lavar	a
panela.	Além	disso,	faz	com	que	seus	ingredientes	liberem	umidade	enquanto	esquentam,	o	que
deixa	a	carne	ou	o	frango	ressecados.	Se	estiver	tentando	selar	o	filé,	o	peito	de	frango	ou	filés	de
peixe,	a	frigideira	ou	a	gordura	precisam	estar	quentes	para	impedir	a	saída	da	umidade	e	dourar
a	superfície.

O	mesmo	se	aplica	às	hortaliças	sautées	–	uma	panela	ou	frigideira	preaquecida	é	sinônimo
de	tempo	de	cozimento	mais	rápido,	hortaliças	cozidas	por	igual	e	saborosos	pedacinhos	marrons
no	fundo	da	frigideira	de	aço	inoxidável	ou	de	ferro	fundido.	Delícia!

O	tempo	de	cozimento	varia
Testamos	todas	essas	receitas	mais	de	uma	vez,	para	verificar	a	precisão	do	tempo	de	cozimento.
Em	alguns	casos,	incluímos	uma	faixa	de	tempo	de	cozimento,	pois,	dependendo	do	tamanho	e
da	espessura,	alimentos	como	tubérculos,	filé	ou	assados	de	panela	podem	levar	mais	ou	menos
tempo	para	ficar	prontos.	Entretanto,	outros	fatores	também	podem	afetar	o	tempo	de	cozimento,
por	isso	não	se	surpreenda	se	precisar	aumentar	ou	diminuir	o	tempo	de	cozimento	de	nossas
recomendações	gerais.

Primeiro,	dependendo	da	marca	do	fogão,	um	forno	pode	ser	mais	quente	do	que	outro;
assim,	em	um	receita	que	preconiza	o	forno	a	175°C,	talvez	você	precise	elevar	a	temperatura	para
190°C.	(Depois	de	algumas	semanas	usando	o	forno,	você	vai	descobrir	isso;	outra	alternativa
seria	usar	um	termômetro	para	checar	a	temperatura	real	versus	a	temperatura	programada.)	Se
for	esse	o	caso	do	seu	fogão,	será	necessário	ajustar	a	temperatura	ou	o	tempo	de	cozimento.

Além	disso,	o	lugar	onde	você	vive	pode	afetar	o	tempo	de	cozimento	do	brócolis	no	vapor.
É	sério.
A	altitude	tem	grande	impacto	sobre	determinados	métodos	de	cozimento.	Quanto	maior	a

altitude,	mais	longo	o	tempo	de	cozimento	necessário	para	alimentos	cozidos,	seja	no	vapor	ou
em	fogo	brando	(como	hortaliças,	assados	de	panela	e	ensopados).	Os	tempos	de	cozimento	que
utilizamos	baseiam-se	em	locais	ao	nível	do	mar,	o	que	significa	que	o	pessoal	que	vive	nas
montanhas	talvez	tenha	que	fazer	alguns	ajustes.	Nosso	Peito	bovino	assado	(página	220)	pode
levar	uma	hora	a	mais	para	ficar	pronto	na	serra	do	que	em	uma	cidade	litorânea,	por	exemplo.



Felizmente,	a	altitude	não	afeta	a	temperatura	do	forno,	por	isso,	175°C	são	sempre	175°C.
A	não	ser	que	seu	forno	seja	mais	ou	menos	quente,	é	claro.
O	que	estamos	tentando	dizer	aqui	é	que	a	prática	na	sua	cozinha	leva	à	perfeição.	Siga	as

receitas	ao	pé	da	letra	se	não	tiver	muita	experiência	na	cozinha	e	ajuste-as	ao	lugar	onde	vive	se
for	necessário	optar	por	tempos	de	cozimento	mais	longos	ou	mais	curtos.	Ou	então	modifique
nossas	instruções	imediatamente	se	souber	que	seus	brócolis	precisam	de	mais	de	sete	minutos
para	cozinhar	no	vapor.	Faça	anotações	nas	margens	de	suas	receitas	preferidas,	registrando
modificações	em	temperaturas	e	tempos	de	cozimento,	e	não	se	estresse	se	seus	primeiros	filés
saírem	mais	bem-passados	do	que	você	gostaria.

A	exemplo	do	programa	Whole30,	quanto	mais	tempo	e	experiência,	mais	fácil	vai	ficando
essa	coisa	de	“preparar	comida	de	verdade”.	Por	falar	nisso…

Duas	porções
Em	geral,	as	receitas	deste	livro	dão	para	duas	pessoas,	às	vezes	com	sobras.

Imediatamente,	você	já	vê	um	problema	pela	frente?
Que	duas	pessoas?
Nossas	receitas	incluem	tamanhos	“médios”	de	porções	de	carne,	frutos	do	mar,	ovos	e

hortaliças	segundo	o	nosso	Plano	de	refeições	(página	200),	mas	talvez	haja	na	sua	família
pessoas	que	comem	menos	ou	mais	por	refeição	–	na	verdade,	talvez	você	já	saiba	disso	com
base	na	sua	experiência	antes	de	iniciar	o	programa	Whole30.	Se	você	analisar	nossa	receita	de
Filé	grelhado	perfeito	(página	160)	e	pensar	“150	gramas	de	carne,	você	deve	estar	brincando,	não
é?”,	simplesmente	compre	filés	maiores	e	ajuste	o	tempo	de	cozimento,	se	necessário.	(Os	filés
maiores	podem	não	levar	mais	tempo	para	cozinhar,	porém	os	mais	espessos	levarão.)

Você	também	pode	ajustar	isso	se	constatar	que	está	sempre	com	fome	durante	as	refeições.
Compre	maior	quantidade	de	proteína,	o	macronutriente	que	mais	sacia,	e	prepare	refeições	um
pouco	maiores	até	encontrar	o	tamanho	da	porção	mais	adequado	para	você.	(Na	verdade,	mesmo
que	não	esteja	com	muita	fome,	você	pode	preparar	uma	quantidade	maior	apenas	para	ter
sobras	que	possam	ser	usadas	mais	adiante.)

Você	também	pode	aumentar	a	sensação	de	saciedade	adicionando	maior	quantidade	de
gordura	às	refeições.	Use	um	pouco	de	gordura	no	preparo	do	prato	ou	adicione	gordura,
dependendo	da	receita.	Aumente	a	quantidade	de	nozes	e	sementes,	acrescente	meio	abacate
como	acompanhamento	ou	coloque	algumas	azeitonas	na	salada.	A	combinação	da	proteína
adicional	com	a	gordura	adicional	é	especialmente	boa	em	proporcionar	a	sensação	de	saciedade
entre	as	refeições.	Fique	à	vontade	para	acrescentar	outras	hortaliças	também,	embora	elas	não
sejam	muito	ricas	em	calorias	e	não	ajudem	muito	a	saciar.

A	não	ser	que	você	esteja	cobrindo	a	batata-doce	com	ghee,	o	que	funcionaria	perfeitamente.
Agora	vamos	falar	sobre	algumas	dicas	rápidas	para	você	se	sair	bem	no	preparo	das

receitas	que	serão	apresentadas	em	seguida.



DICA	RÁPIDA:	Óleo	e	outras	fontes	de	gordura
	Você	verá	que	algumas	de	nossas	receitas	pedem	um	tipo	específico	de	gordura,	mas	muitas

dizem	apenas	“óleo”.	É	o	seguinte:	sempre	que	o	tipo	de	gordura	que	você	usa	for	importante
para	o	sabor	ou	a	textura	do	prato,	apresentamos	opções	específicas.	Para	o	Purê	de	couve-flor
(página	276),	pedimos	manteiga	clarificada	ou	ghee	porque	acrescentar	azeite	de	oliva
extravirgem	simplesmente	não	funcionaria.

Se	estiver	usando	gordura	para	cozinhar,	entretanto,	use	a	que	tiver	à	mão	ou	a	que	acredita
combinar	melhor	com	o	sabor	do	prato.	A	lista	de	óleos	e	gorduras	que	podem	ser	usados	na
cozinha	é	longa,	por	isso,	fique	à	vontade	para	usar	óleo	de	coco,	manteiga	clarificada,	ghee,
azeite	de	oliva	extravirgem,	azeite	de	dendê,	banha,	gordura	de	bacon	ou	gordura	de	pato	se	a
receita	não	especificar	o	tipo	de	óleo.

DICA	RÁPIDA:	Use	um	termômetro	de	carne
	Na	página	146,	recomendamos	alguns	utensílios	culinários	que	tornarão	o	preparo	da

comida	muito	mais	rápido,	fácil	e	divertido.	Um	dos	mais	úteis	na	cozinha	é	o	termômetro	de
carne.	Existem	inúmeros	truques	para	avaliar	se	a	carne	e	a	ave	estão	no	ponto,	como	apertar	a
carne	ou	usar	um	cronômetro	de	cozinha.	Mas	levamos	um	tempo	para	aprender	as	pistas	táteis
e	o	cronômetro	de	cozinha	provavelmente	é	a	maneira	menos	precisa	de	medir	o	ponto	de
carnes,	pois	o	tempo	de	cozimento	depende	de	diversos	fatores.

Um	termômetro	de	carne,	por	outro	lado,	lhe	dirá	exatamente	quando	tirar	a	carne	ou	o	fruto
do	mar	do	fogo	no	momento	certo	–	desde	que	seja	usado	adequadamente.	Primeiro,	insira	o
termômetro	na	parte	mais	espessa	da	carne,	longe	dos	ossos.	Se	estiver	preparando	peru	ou
frango	inteiros,	coloque	o	termômetro	na	parte	interna	da	coxa	(perto	do	peito),	mas	não	o
empurre	na	direção	do	osso.	Se	for	um	corte	de	carne	fino	(como	um	hambúrguer,	por	exemplo),
você	pode	até	inserir	o	termômetro	na	lateral!

No	entanto,	os	termômetros	não	são	bons	para	todas	as	fontes	de	proteína,	como	costeletas
ou	peixes	que	desmancham	ao	toque,	por	isso	é	importante	praticar	suas	habilidades	visuais
para	avaliar	o	ponto	de	carnes	e	frutos	do	mar.

Traduzindo:	faça	um	corte	na	carne	e	dê	uma	espiada.
O	prato	pode	não	ficar	tão	elegante	com	um	corte	enorme	no	meio,	mas	para	os	iniciantes

essa	é	outra	maneira	fantástica	de	avaliar	se	a	carne	está	mesmo	pronta.	Você	poderá	avaliar	o
ponto	perfeito	de	um	hambúrguer,	o	brilho	rosado	do	filé	de	salmão,	o	tom	certo	de	branco	no
centro	do	peito	de	frango.	Lembre	que	a	carne,	os	frutos	do	mar	e	os	ovos	continuam	cozinhando
durante	alguns	minutos	depois	que	os	tiramos	do	fogo,	por	isso	tire	o	hambúrguer	do	grill	pouco
antes	de	atingir	o	ponto	desejado;	depois	que	ele	tiver	descansado,	estará	perfeito.



DICA	RÁPIDA:	Verifique	se	todos	os	ingredientes	são	permitidos	no
programa	Whole30

	Há	determinados	momentos	no	livro	em	que	usamos	ingredientes	como	mostarda,	caldo	de
galinha	ou	molho	picante.	Embora	não	especifiquemos	na	receita,	lembre-se	de	verificar	se	os
alimentos	industrializados	que	utilizar	estão	de	acordo	com	as	diretrizes	do	programa	Whole30.
O	molho	picante	não	pode	levar	açúcar	adicionado,	a	mostarda	não	pode	usar	vinho	nem
sulfitos	e	o	caldo	de	galinha	não	pode	conter	amido	de	milho	nem	farelo	de	arroz.

Apresentamos	algumas	dicas	para	encontrar	condimentos	permitidos	no	programa
Whole30	na	seção	intitulada	“Posso	consumir?”,	a	partir	da	página	68,	mas	talvez	seja	difícil
encontrar	uma	marca	de	caldo	de	galinha	que	possa	ser	usada.	Felizmente,	é	muito	fácil
preparar	o	caldo	de	galinha	em	casa	–	basta	seguir	as	instruções	da	página	182.

DICA	RÁPIDA:	Crie	um	“plano	de	refeições	para	situações	de
emergência”

	Haverá	ocasiões	em	que	você	vai	chegar	em	casa	do	trabalho	ou	dos	estudos	cansado	e	mal-
humorado,	e	a	ideia	de	preparar	o	jantar	lhe	parecerá	um	fardo	pesado	demais.	Você	terá
vontade	de	pedir	uma	pizza.	Vai	querer	fazer	pipoca	e	comer	bebendo	um	vinho.	Ficará	tentado
a	desistir.

Nananinanão.
Depois	de	ter	chegado	até	aqui,	elabore	três	refeições	para	ocasiões	de	emergência	que	você

possa	preparar	em	menos	de	15	minutos,	usando	ingredientes	que	já	tem	à	mão.	Por	exemplo,
Ovos	mexidos	perfeitos	(página	156),	molho	picante,	abacate	e	quaisquer	sobras	de	hortaliças
que	você	encontrar	na	geladeira.	Ou	talvez	os	Bolinhos	de	salmão	(página	352)	–	se	possível,
tenha	sempre	salmão	em	lata	e	batata-doce	em	casa;	se	não	tiver	cebolinha	verde,	tudo	bem.
Pode	ser	a	Salada	proteica	(página	167),	ali	prontinha	na	geladeira,	acompanhada	de	Batata-
doce	assada	(página	302).	Ou,	quem	sabe,	camarão	congelado	com	legumes	salteados
congelados,	regados	com	um	fio	de	nosso	Vinagrete	asiático	(página	336).

Agora,	faça	uma	lista	dessas	refeições	e	pendure	na	porta	da	geladeira.	Duvido	que	já	não
esteja	se	sentindo	melhor.	O	cérebro	adora	um	plano.	Você	se	sente	estressado	quando	está
diante	de	uma	situação	que	parece	ameaçadora	e	desconhecida,	sem	um	plano	para	seguir	em
frente.	Seu	plano	é	colocar	no	papel	suas	refeições	para	ocasiões	de	emergência	e	saber	que
sempre	terá	comida	boa	à	mão.	Agora	seu	cérebro	pode	relaxar	e	você	não	terá	que	se	preocupar
em	desistir	no	meio	do	programa	porque	teve	um	dia	ruim.

DICA	RÁPIDA:	Fique	à	vontade	para	se	divertir
	É	sério.	Cozinhar	é	divertido.	É	na	cozinha	que	você	se	sente	realizado,	solta	sua	criatividade,

orgulha-se	de	ter	pego	esses	ingredientes	e	os	transformado	em	uma	refeição,	da	qual	desfrutará



em	seguida.	Use	nossas	receitas	como	ponto	de	partida,	mas,	se	notar	que	gostaria	de	usar	uma
quantidade	maior	de	pimenta	do	que	normalmente	especificamos	nas	receitas,	se	sentir	que
uma	maior	quantidade	de	hortaliças	deixaria	o	prato	ainda	mais	interessante	ou	se	quiser
testar	uma	criação	sua	baseada	no	que	aprendeu	na	seção	de	Técnicas	culinárias	básicas,	vá
em	frente!

Talvez	você	erre	em	algumas	refeições.	(Aconteceu	conosco.	Mas	raras	foram	as	vezes	em
que	o	resultado	ficou	intragável.)	Suas	refeições	podem	ficar	feias,	mas	deliciosas.	E	sua
cozinha	pode	ficar	parecendo	um	cenário	de	guerra	depois	do	preparo	de	algo	relativamente
simples.	Não	se	estresse,	as	coisas	vão	melhorar.

Lembre-se:	toda	habilidade	nova	requer	prática	e	dedicação.	A	parte	da	dedicação	já	está
resolvida,	pois	você	se	comprometeu	a	comer	comida	de	verdade	três	vezes	ao	dia	durante	os
próximos	30	dias.	Agora,	só	falta	a	prática!	Use	as	dicas	apresentadas	ao	longo	do	livro	(em
especial	o	trecho	sobre	limpeza	na	página	339)	para	ajudar	a	agilizar	o	processo,	siga	a	seção
sobre	Técnicas	culinárias	básicas	para	desenvolver	a	confiança	e	peça	a	ajuda	de	amigos	ou
familiares	para	picar	hortaliças	e	lavar	os	pratos.

Pronto,	chega	de	tanto	falar.
Hora	de	comer!
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LISTAS	DE	COMPRAS

lista	de	compras	para	onívoros

Proteína
FRUTOS	DO	MAR

IDEAIS:	selvagens	e	capturados	de	maneira	sustentável

MELHORES:	selvagens	e/ou	capturados	de	maneira	sustentável

BONS:	criados	em	fazendas	de	peixes

RUMINANTES	(boi,	búfalo,	carneiro,	alce,	veado,	etc.)
IDEAIS:	100%	orgânicos	e	alimentados	no	pasto

MELHORES:	alimentados	no	pasto	e/ou	orgânicos

BONS:	carne	magra,	sem	gordura

OVOS
IDEAIS:	orgânicos,	de	animais	criados	soltos

MELHORES:	orgânicos	(enriquecidos	com	ômega-3,	opcional)

BONS:	caipira,	comprados	no	mercado

AVES	(frango,	peru,	pato,	faisão,	etc.)
IDEAIS:	orgânicas,	criadas	soltas

MELHORES:	orgânicas

BOAS:	compradas	no	mercado,	sem	a	pele

NÃO	RUMINANTES	(porco,	javali,	coelho,	etc.)
IDEAIS:	orgânicos	e	alimentados	no	pasto

MELHORES:	orgânicos

BONS:	carne	magra,	sem	gordura

CARNES	PROCESSADAS	(bacon,	linguiça,	frios,	etc.)
IDEAIS:	100%	orgânicas,	de	animais	criados	soltos	e	alimentados	no	pasto

MELHORES:	orgânicas

EVITAR:	as	que	contenham	açúcar	adicionado,	glutamato	monossódico	ou	carragena

Hortaliças
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Abóbora
Abóbora-japonesa
Abóbora-menina
Abóbora-moranga
Abobrinha
Acelga
Agrião
Aipo
Alcachofra
Alface	(todos	os	tipos)
Alho
Alho-poró
Anis
Aspargo
Batata	(todos	os	tipos)
Batata-doce
Berinjela
Beterraba
Bok	choy	(couve-chinesa)
Brócolis
Brócolis-americano
Brotos
Cebola/Chalota
Cenoura
Cogumelo	(todos	os	tipos)
Couve-crespa
Couve-de-bruxelas
Couve-flor
Couve-galega
Couve-rábano
Ervilha-torta
Espinafre
Inhame
Jicama
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Nabo
Palmito
Pastinaca
Pepino
Pimenta	jalapeño
Pimentão
Quiabo
Rabanete
Repolho
Rúcula
Ruibarbo
Tomate
Vagem
Verduras	(folhas	de	beterraba,	mostarda,	nabo)

Frutas
Abacaxi
Ameixa
Amora
Banana
Carambola
Cereja
Damasco
Figo
Framboesa
Grapefruit	(toranja)
Kiwi
Laranja
Limão	(limão-taiti)
Limão-siciliano
Maçã	(todas	as	variedades)
Mamão	papaia
Manga
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Marmelo
Melancia
Melão
Mirtilo
Morango
Nectarina
Pera	(todas	as	variedades)
Pêssego
Romã
Tâmara
Tangerina
Uva	(verde	e	tinta)
CONSUMO	LIMITADO:	Frutas	secas

Óleos	e	gorduras
IDEAIS:	PARA	O	PREPARO	DOS	PRATOS

Azeite	de	oliva	extravirgem
Gorduras	animais
Manteiga	clarificada
Óleo	de	coco
MELHORES:	PARA	CONSUMO

Abacate
Avelã
Azeitona	(todas	as	variedades)
Castanha-de-caju
Coco/Flocos	de	coco
Leite	de	coco	(industrializado)
Macadâmia
Manteiga	de	coco
Manteiga	de	macadâmia
CONSUMO	OCASIONAL:	NOZES	E	SEMENTES

Amêndoa
Castanha-do-pará
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Manteiga	de	amêndoa
Noz-pecã
Pistache
CONSUMO	LIMITADO:	NOZES	E	SEMENTES

Manteiga	de	semente	de	girassol
Nozes
Pinolis
Sementes	de	abóbora
Sementes	de	gergelim
Sementes	de	girassol
Sementes	de	linhaça

Ervas	e	temperos	frescos
Alecrim
Capim-limão
Cebolinha
Coentro
Dill	(endro	ou	aneto)
Folhas	de	louro
Gengibre
Manjericão
Orégano
Salsa
Tomilho

Ervas	e	temperos	desidratados
Alho	em	pó
Canela
Cebola	em	pó
Cominho
Curry	em	pó	(vermelho	e	amarelo)
Dill	(endro	ou	aneto)
Gengibre	em	pó
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Louro	em	pó
Mostarda	em	pó
Noz-moscada
Orégano
Páprica
Pimenta	chipotle
Pimenta	vermelha	em	pó
Pimenta-da-jamaica
Pimenta-de-caiena
Pimenta-do-reino
Pimenta-malagueta	em	flocos
Sal
Sálvia
Tomilho
Wasabi	em	pó

Para	abastecer	a	despensa
Alcaparra
Araruta
Atum	em	lata
Caldo	de	carne
Caldo	de	galinha
Caldo	de	legumes
Cranberries	desidratadas	(adoçadas	com	suco	de	maçã)
Molho	de	pimenta
Óleo	de	gergelim
Pimentão	vermelho	em	conserva
Polpa	de	tomate
Salmão	em	lata
Tomate	(amassado	e	em	cubos)
Vinagre	balsâmico
Vinagre	de	álcool
Vinagre	de	arroz
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Vinagre	de	maçã
Vinagre	de	vinho	tinto

Bebidas
Água	com	sabor
Água	de	coco
Água	mineral
Água	mineral	com	gás
Café
Chás	(todas	as	variedades)
Club	Soda
Kombucha
Sidra	de	maçã
Suco	de	fruta	(laranja,	maçã,	romã)
Suco	de	hortaliças

Opcionais
Aminoácido	de	coco
Cacau
Farinha	de	amêndoa
Farinha	de	coco
Hortaliças	em	lata	(batata-doce,	abóbora)
Molho	de	peixe
Mostarda	(usada	apenas	no	Almoço	para	datas	festivas	da	página	386)
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PLANO	DE	REFEIÇÕES

como	preparar	refeições	fáceis	e	saudáveis
ratique	bons	hábitos	às	refeições.	Faça	suas	refeições	sempre	à	mesa,	com	calma.	Não
deixe	que	distrações	como	televisão,	telefone	ou	e-mail	desviem	sua	atenção	enquanto
está	comendo.	Mastigue	bem,	lentamente,	não	engula	a	comida	de	uma	só	vez.	Saboreie
os	pratos	deliciosos	e	saudáveis	que	você	preparou!

Refeições
Faça	três	refeições	por	dia,	começando	com	um	bom	café	da	manhã.	Cada	refeição	deve	ter	uma
ou	duas	porções	de	proteína	do	tamanho	da	palma	da	sua	mão.	Encha	o	restante	do	prato	com
hortaliças.	De	vez	em	quando,	acrescente	uma	porção	de	fruta.	Adicione	gordura	nas	seguintes
quantidades	recomendadas	por	refeição:

TODOS	OS	ÓLEOS	E	GORDURAS	(azeite,	gorduras	animais,	etc.):	1	a	2	porções	do	tamanho	do

polegar

TODAS	AS	MANTEIGAS	(ghee,	manteiga	de	coco,	manteiga	de	nozes,	etc.):	1	a	2	porções	do

tamanho	do	polegar

COCO	(ralado	ou	em	flocos):	1	a	2	punhados	generosos

AZEITONAS:	1	a	2	punhados

NOZES	E	SEMENTES:	Até	um	punhado	(mão	fechada)

ABACATE:	½	a	1	abacate

LEITE	DE	COCO:	entre	100ml	e	200ml

As	refeições	devem	ser	suficientemente	fartas	para	satisfazer	seu	apetite	até	a	próxima
refeição	–	se	possível,	não	belisque	entre	elas.	Faça	sua	última	refeição	do	dia	algumas	horas
antes	de	dormir.

Antes	de	praticar	exercícios
Alimente-se	entre	15	a	75	minutos	antes	de	praticar	exercícios	–	é	como	se	fosse	um	sinal	para
preparar	seu	corpo	para	a	atividade	física.	Se	for	se	exercitar	assim	que	acordar,	comer	alguma
coisa	é	sempre	melhor	do	que	não	comer	nada.	Escolha	alimentos	que	sejam	mais	palatáveis	e
que	possam	ser	digeridos	facilmente.	Esse	é	o	fator	mais	variável	do	nosso	plano	de	refeições,	por



isso,	experimente	diferentes	alimentos,	quantidades	e	horários.
Inclua	uma	pequena	quantidade	de	proteína	(metade	do	tamanho	da	refeição	ou	menos)	e

(opcionalmente)	uma	pequena	quantidade	de	gordura	(metade	do	tamanho	da	refeição	ou
menos).	Não	inclua	frutas	ou	hortaliças	ricas	em	carboidratos	em	seu	lanche	antes	de	malhar.

Depois	de	praticar	exercícios
Alimente-se	imediatamente	depois	de	praticar	exercícios	(15	a	30	minutos).	Coma	uma	proteína
de	fácil	digestão	(uma	ou	duas	porções),	acompanhada	da	quantidade	apropriada	de	hortaliças
ricas	em	carboidratos.	Não	use	as	frutas	como	sua	principal	fonte	de	carboidrato	após	a	prática	de
exercícios	e	acrescente	pouca	ou	nenhuma	gordura.	Entre	os	exemplos	de	hortaliças	ricas	em
carboidratos	apropriadas	para	esse	momento	pós-exercício	estão:	batata-doce,	inhame,	abóbora	e
beterraba.

A	refeição	que	você	fará	após	praticar	exercícios	é	uma	refeição	especial	–	não	deve
substituir	o	café	da	manhã,	almoço	ou	jantar.	Considere-a	uma	fonte	necessária	de	calorias	e
nutrientes	adicionais,	destinada	a	ajudá-lo	a	se	recuperar	mais	eficientemente	dos	exercícios	de
alta	intensidade.
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GUIA	DE	VIAGENS

comida	boa	para	pegar	a	estrada

Proteína
Frios	fatiados
Atum	ou	salmão	em	lata,	frango	desfiado	industrializado
Ovos	cozidos
Salmão	defumado	(selvagem)
Camarão	(compre	camarão	pré-cozido	ou	cozinhe	e	descasque	o	camarão	você	mesmo)
Peito	de	frango	ou	salmão	pré-cozidos
Carne	seca

Hortaliças
Cenoura,	aipo,	pepino,	ervilha-torta,	vagem,	pimentão
Jicama	(descasque	e	corte	em	fatias	grossas)
Chips	de	couve	(faça	em	casa!)
Folhas	de	alga	nori	tostadas
Molho	vinagrete
Hortaliças	em	lata
Papinha	de	bebê	(com	batata-doce,	abóbora	ou	outras	variedades	de	hortaliças)

Frutas
Qualquer	fruta	fresca,	produzida	localmente	e	com	preço	acessível
Purê	de	maçã	sem	açúcar
Papinha	de	bebê	(frutas)
Frutas	desidratadas	(perfeitas	para	caminhadas)

Gorduras	saudáveis
Azeitona
Azeite	de	oliva	extravirgem
Abacate	ou	guacamole	frescos
Leite	de	coco
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Coco	fresco	ou	coco	ralado
Manteiga	de	coco
Nozes,	sementes	e	manteigas	de	nozes

Utensílios	culinários
Faca	de	legumes	afiada	(não	leve	na	mala	de	mão!)
Tábua	de	corte	flexível
Abridor	de	latas,	talheres	e	(opcionalmente)	pratos	e	vasilhas	de	plástico
Um	recipiente	de	vidro	ou	de	porcelana	que	possa	ir	ao	micro-ondas

Outras	dicas
PLANEJAMENTO	E	PREPARAÇÃO	SÃO	FUNDAMENTAIS

Volte	à	página	101	para	obter	mais	dicas	úteis	para	viagens	durante	nosso	programa.

PROTEÍNA	–	É	o	alimento	mais	difícil	de	levar	em	viagens.	Programe-se	e	abasteça-se	de	frango
ou	salmão	cozido	na	véspera,	cozinhe	uma	dúzia	de	ovos	ou	compre	com	antecedência	carne	seca
aprovada	para	consumo.

SALMÃO	DEFUMADO	–	Muitas	vezes	fica	esquecido,	mas	o	salmão	selvagem	é	uma	excelente
fonte	de	ácidos	graxos	ômega-3	e	proteína.	Fatie,	enrole	em	pedaços	de	melão	ou	kiwi,	prenda
com	um	palito	e	leve	com	você.

FRUTAS	–	É	fácil	exagerar	nas	frutas	durante	viagens,	por	isso,	troque	algumas	por	hortaliças.	A
tábua	de	corte	flexível,	a	faca	afiada	e	os	talheres	de	plástico	ajudam	a	variar	e	não	ficar	apenas
na	cenoura	e	no	aipo.

MOLHO	SALSA	OU	VINAGRETE	E	GUACAMOLE	FRESCOS	–	São	uma	mão	na	roda.	Enrole
frios	de	peito	de	peru	em	fatias	de	pimentão	e	alface,	prenda	com	um	palito	e	mergulhe	no	molho
ou	no	guacamole.

NOZES	–	Também	é	fácil	exagerar	nas	nozes	durante	viagens.	Experimente	comer	azeitonas	no
lugar	das	nozes.	São	portáteis,	não	necessitam	de	refrigeração	e	são	perfeitas	para	comer	no
avião	(desde	que	você	escorra	a	água	antes	de	passar	pela	segurança	do	aeroporto).

BARRINHAS	PARA	“EMERGÊNCIAS”	(como	RxBars,	BiO2	Protein,	ThinkThin,	Protein	Crisp)	–
São	uma	boa	fonte	de	proteína,	carboidratos	e	gordura	em	viagens,	mas	cuidado	para	não
exagerar.	Comida	de	verdade	vem	sempre	em	primeiro	lugar.



Plano	de	refeições	–	Cardápio	para	7	dias

É	bom	deixar	uma	coisa	bem	clara	desde	já	–	não	vamos	apresentar	um	plano	de	refeições
para	30	dias.	Não	porque	sejamos	preguiçosos,	e	não	porque	não	pudéssemos	reunir
aleatoriamente	90	receitas	em	um	calendário	e	chamá-lo	de	“plano	de	refeições”.	Não	vamos	fazê-
lo,	embora	pudéssemos,	mas	estamos	intencionalmente	optando	por	não	fazer	isso.

O	programa	Whole30	fundamenta-se	na	premissa	de	orientá-lo	com	certa	rigidez.	Os
recursos	apresentados	aqui	e	em	nosso	site	são	a	parte	gentil	da	orientação.	Fizemos	o	melhor
possível	para	lhe	oferecer	todas	as	informações,	todo	o	apoio	e	estímulo	de	que	você	precisaria
para	seguir	o	programa.

Agora	vem	a	parte	dura:
Você	precisa	fazer	a	sua	parte.



Somos	adultos	e	você	é	perfeitamente	capaz	de	decidir	o	que	vai	comer	na	quarta-feira	daqui
a	uma	semana.	Não	só	isso	como	também	deveria	decidir	exatamente	o	que	come	e	quando
come.	Seu	sucesso	no	programa	Whole30	e	sua	capacidade	de	levar	consigo	os	novos	hábitos
saudáveis	que	cria	durante	o	programa	para	o	resto	da	vida	dependem	da	sua	capacidade	de
decidir	como	fazer	isso	funcionar.	Se	simplesmente	comer	tudo	o	que	lhe	dissermos	para	comer
nos	próximas	30	dias,	como	vai	aprender	a	planejar	suas	refeições,	a	preparação	da	comida,	lidar
com	emergências	e	aprender	novas	técnicas	culinárias?	(Foi	uma	pergunta	capciosa	–	você
simplesmente	não	vai	saber.)

Temos	uma	mentalidade	do	tipo	“ensinar	a	pescar”,	mas	não	vamos	jogá-lo	no	rio	munido
apenas	de	vara	de	pescar	e	isca.	Vamos	lhe	oferecer	um	plano	de	refeições	para	a	primeira
semana	do	programa	–	são	21	oportunidades	para	você	preparar,	cozinhar	e	descobrir	como	fazer
essa	história	de	“cozinhar	comida	de	verdade”	funcionar	na	sua	vida.	Incluímos	uma	boa
variedade	de	técnicas	culinárias	simples	para	deixar	você	à	vontade	na	cozinha.	Usamos
conceitos	e	utensílios	culinários	básicos	e	receitas	do	programa	Whole30	para	os	cinco	primeiros
dias,	depois	deixamos	que	você	siga	seu	próprio	estilo	no	fim	de	semana.

E	em	breve	vamos	lhe	dizer	exatamente	como	se	preparar	para	a	semana,	dia	a	dia.
É	como	dissemos:	jamais	deixaríamos	você	sozinho	no	meio	do	rio.

Plano	de	refeições	para	a	primeira	semana	do	programa
Whole30
Elaboramos	este	plano	de	refeições	de	maneira	a	esticar	ao	máximo	seu	orçamento	para	compras
de	supermercado,	minimizar	o	tempo	que	passa	na	cozinha	e	convencê-lo	de	que	essa	coisa	de
Whole30	é	saborosa	e	divertida.	A	preparação	das	refeições	é	realizada	durante	a	semana,	mas
você	terá	uma	carga	de	trabalho	um	pouco	mais	pesada	no	domingo,	quando	precisará	de	uma	ou
duas	horas	para	se	preparar	para	a	semana.

Muitos	almoços	e	cafés	da	manhã	envolvem	sobras.	Se	estiver	cozinhando	para	apenas	uma
pessoa,	você	pode	seguir	as	receitas	exatamente	como	foram	apresentadas,	pois	elas	rendem
duas	porções.	Se	estiver	cozinhando	para	duas	ou	mais	pessoas,	dobre	ou	ajuste	a	quantidade	de
ingredientes	para	ter	comida	para	todos	no	jantar	e	ainda	sobrar	alguma	coisa	para	o	dia
seguinte.

Como	explicaremos	na	seção	de	Receitas,	leia	o	plano	com	atenção	antes	de	sair	para	fazer
compras.	É	importante	saber	quais	refeições	você	vai	repetir	no	dia	seguinte,	quais	receitas
exigem	um	preparo	mais	elaborado	e	quando	você	vai	ter	que	preparar	o	café	da	manhã	em	vez
de	esquentar	sobras	para	ele.

Por	fim,	não	incluímos	lanches,	mas,	especialmente	durante	a	primeira	semana,	é	importante
ter	alimentos	adicionais	à	mão,	para	o	caso	de	sentir	fome	entre	as	refeições.	(É	comum	seu
apetite	levar	uma	ou	duas	semanas	para	se	ajustar	–	se	fizer	um	lanchinho	durante	essa	transição,



tudo	bem.)	Cozinhe	uma	meia	dúzia	de	ovos,	tenha	em	casa	alguns	itens	aprovados	para
consumo	imediato	no	programa	Whole30	(página	201)	e	deixe	sempre	alguma	coisa	no	carro,	na
sacola	da	academia,	na	bolsa	e	na	mesa	de	trabalho	para	ocasiões	de	emergência;	afinal,	nunca	se
sabe.

Como	já	mencionamos	várias	vezes,	no	que	diz	respeito	ao	programa	Whole30,
planejamento	e	preparação	são	fundamentais.

Domingo
Você	está	no	modo	de	preparação	de	refeições!	Primeiro,	tire	um	ovo	da	geladeira	e	coloque-o	em
um	copo	com	água	quente,	pois	precisará	dele	para	preparar	a	maionese	daqui	a	pouco.	Em
seguida,	comece	a	fazer	o	molho	de	tomate	e	a	assar	a	abóbora-espaguete	–	ambos	vão	tomar
uma	hora	do	seu	tempo.	Enquanto	eles	cozinham,	aproveite	5	minutos	para	preparar	a	Maionese
básica.	Use-a	para	fazer	Molho	ranch	e	acrescentar	à	Salada	proteica.	Finalmente,	comece	a
preparar	a	Fritada	cerca	de	5	minutos	antes	de	o	alarme	que	indica	o	fim	do	tempo	de	cozimento
da	abóbora	disparar.	Ao	tirar	a	abóbora	do	forno,	aumente	a	temperatura,	coloque	a	fritada	e	deixe
que	termine	de	assar.	Por	fim,	embrulhe	uma	porção	de	salada,	espinafre	baby	e	um	potinho
contendo	Molho	ranch	para	o	almoço	de	amanhã.

Uau!	Não	foi	tão	ruim	assim,	foi?	Amanhã	você	ficará	feliz	por	ter	adiantado	essas	coisas.

Segunda-feira
Aqueça	a	fritada	para	o	café	da	manhã	e	saia	de	casa	levando	seu	almoço.	Ao	chegar	em	casa,
depois	do	trabalho,	tudo	que	tem	a	fazer	é	dourar	a	carne	moída	e	esquentar	o	molho	de	tomate	e
a	abóbora-espaguete	–	ter	o	jantar	pronto	em	15	minutos	na	noite	de	segunda	vale	o	tempo
dedicado	à	preparação	no	domingo.	Depois	do	jantar,	acostume-se	a	separar	mais	ou	menos	meia
hora	da	sua	rotina	para	se	preparar	para	o	dia	seguinte,	antes	de	se	sentar	para	assistir	a	um
filme,	ler	um	livro	ou	jogar	alguma	coisa.

Na	segunda	à	noite,	você	precisa	embalar	o	restante	da	Salada	proteica,	um	pimentão	sem
sementes	e	fatias	de	cenoura,	aipo	e	maçã	com	o	restante	do	Molho	ranch	para	comer	no	almoço.
É	bom	também	preparar	o	Molho	de	pimentão	vermelho	assado	e	usar	parte	dele	para	preparar	a
variação	de	maionese	do	jantar	do	dia	seguinte.

Bônus:	faça	a	salada	de	repolho	para	o	jantar	de	amanhã	–	a	salada	fica	melhor	ainda	quando
os	sabores	se	misturam	na	geladeira	durante	a	noite.

Terça-feira
Mais	uma	vez,	você	comerá	sobras	do	jantar	de	ontem	no	café	da	manhã	e	seu	almoço	já	vai	estar
embalado.	Quando	chegar	a	hora	do	jantar,	faça	o	frango	e	asse	a	batata.	Algumas	dicas	para	a
batata:	primeiro,	faça	uma	quantidade	maior!	Você	poderá	comer	as	sobras	mais	tarde.	Como



tanto	o	frango	quanto	a	batata	são	feitos	no	forno,	comece	a	preparar	as	batatas	a	uma
temperatura	de	220°C	aproximadamente	20	minutos	antes	de	começar	a	preparar	o	frango,
depois	reduza	a	temperatura	do	forno	para	175°C	e	termine	de	assar	os	dois	juntos.

Na	noite	de	terça,	seu	dever	de	casa	será	fazer	Molho	pesto,	preparar	os	Barquinhos	de	atum
à	mexicana	e	descascar	e	picar	a	abóbora	para	a	manhã	seguinte.	Maravilha	–	nem	precisa
cozinhar!	Embale	seu	almoço	(o	atum,	algumas	folhas	de	alface,	um	prato	de	frutas	e	sobras	da
salada	de	repolho)	e	leve	a	abóbora	à	geladeira	de	um	dia	para	outro.

Quarta-feira
Acorde	15	minutos	antes	para	dourar	o	peito	bovino	e	programar	a	slow	cooker.	(Dá	tempo,	pois
seu	café	da	manhã	são	as	sobras	e	o	almoço	já	está	embalado.)	Na	hora	do	jantar,	prepare	uma
salada	(escolha	os	ingredientes	que	desejar	–	alface,	pepino,	pimentão,	cebola,	tomate,	cogumelo,
cenoura	ralada,	azeitona,	etc.)	e	prepare	o	molho	para	a	Salada	à	moda	grega	–	na	verdade,	dobre
a	receita	do	molho,	pois	você	o	usará	de	novo	na	sexta-feira.	Em	menos	de	15	minutos,	você	estará
desfrutando	de	uma	refeição	quentinha,	preparada	na	slow	cooker,	e	uma	salada	crocante	e
refrescante.

Na	quarta	à	noite	você	está	de	folga!	Não	há	preparo	de	refeições	para	o	dia	seguinte:	você	só
precisa	embalar	algumas	sobras,	um	pouco	do	molho	pesto	e	frutas	para	o	almoço	de	quinta-feira.

Quinta-feira
De	manhã,	você	vai	ter	que	fazer	o	café	da	manhã,	mas	não	se	preocupe	–	levará	apenas	10
minutos.	Como	sempre,	seu	almoço	já	está	embalado,	o	que	lhe	dá	água	na	boca	só	de	pensar.
(Seus	colegas	de	trabalho	já	estão	notando	como	suas	refeições	são	saudáveis?)	No	jantar,
cozinhe	o	salmão	com	hortaliças,	colocando	por	cima	o	molho	de	pimentão	vermelho	assado	que
sobrou.

De	noite,	faça	a	Sopa	de	abóbora	e	Salada	à	moda	grega,	cozinhe	uma	meia	dúzia	de	ovos	e
embale	seu	almoço.	(Não	se	esqueça	do	molho	da	Salada	à	moda	grega	que	sobrou	de	ontem!)

Sexta-feira
Seu	café	da	manhã	será	composto	das	sobras	e	da	sopa	que	você	preparou	ontem	à	noite,	seu
almoço	já	está	embalado	e	hoje	é	sexta!	Ao	chegar	do	trabalho,	faça	a	Bisteca	com	purê	de	maçã	e
especiarias.	(Ah,	e	não	se	esqueça	de	dobrar	a	receita	do	purê	de	maçã	–	da	cebola	à	noz-moscada
–,	pois	ele	será	seu	café	da	manhã	do	dia	seguinte.)

Agora,	tire	o	restante	da	noite	de	folga.	Chegou	o	fim	de	semana!

Sábado
No	café	da	manhã	de	hoje,	você	vai	comer	sobras	de	bisteca	com	folhas	e	ovos	mexidos,	além	de



um	pouco	de	purê	de	maçã.	Você	vai	começar	a	preparar	a	Carne	de	porco	desfiada	na	slow
cooker	ou	esperar	para	assá-la	no	forno	no	meio	da	tarde	–	a	escolha	é	sua.

Na	hora	do	almoço,	prepare	os	Bolinhos	de	salmão	e	Vagem	com	cebola,	cogumelos	e
pimentão	e	esquente	o	restante	da	Sopa	de	abóbora.	Em	algum	momento	do	dia,	prepare	a
Maionese	de	abacate	para	o	jantar.

Comece	a	assar	a	batata-doce	uma	hora	antes	do	jantar	e	tire-a	do	forno	quando	a	carne	de
porco	desfiada	estiver	pronta.	À	noite	você	pode	fazer	o	Molho	sunshine	ou	tirar	uma	folga.

Domingo
O	café	da	manhã	de	domingo	é	divertido	e	fácil	–	a	banana-da-terra	confere	um	toque	festivo	e
adocicado	à	carne	de	porco	desfiada	com	ovos.	(Compre	bananas	maduras	e	macias,	não	verdes.
Fatie	em	rodelas	finas,	derreta	um	pouco	de	ghee	na	frigideira	e	frite	aos	poucos	em	fogo	médio,
deixando	dourar	de	um	lado	antes	de	virar.)

No	almoço,	coma	sobras	dos	Bolinhos	de	salmão,	mas	antes	prepare	a	Salada	fria	à	moda
tailandesa	e	(se	já	não	o	tiver	feito	na	noite	passada),	o	Molho	sunshine.	(Observação:	se	não
conseguir	encontrar	manteiga	de	semente	de	girassol,	prepare	nosso	Vinagrete	asiático	da
página	336	ou	a	Maionese	de	limão	com	coentro	da	página	316.)

No	jantar,	faça	a	receita	de	Fritada	de	espinafre	e	introduza	as	variações	desejadas.	Se	não
conseguir	encontrar	linguiça	de	frango	adequada	para	consumo	durante	o	programa	Whole30,
substitua-a	pela	Carne	moída	perfeita	pronta	da	página	158	ou	prepare	uma	receita	dupla	de
Almôndegas	perfeitas	da	página	168,	use	duas	na	fritada	e	guarde	o	restante	para	o	café	da
manhã,	almoço	ou	jantar	de	segunda.	Faça	também	o	Purê	de	couve-flor	–	recomendamos	que
você	dobre	a	receita.	(Seu	café	da	manhã	na	segunda-feira	será	delicioso:	fritada	e	purê	de	couve-
flor.)

Parabéns!	Você	chegou	ao	fim	da	primeira	semana	do	programa	Whole30	comendo	uma
grande	variedade	de	alimentos	ricos	em	nutrientes,	cozinhando	refeições	simples	e	deliciosas,
sem	se	sentir	preso	à	tábua	de	corte	nem	à	lava-louça.	Temos	certeza	de	que,	daqui	por	diante,
vai	poder	caminhar	com	as	próprias	pernas.	Agora,	vamos	às	receitas!



OVOS
OVOS	SÃO	UMA	DAS	FONTES	DE	PROTEÍNA	MAIS	VERSÁTEIS	E	BARATAS	DE
TODO	O	PROGRAMA	WHOLE30.	Isso	pode	ser	muito	bom	para	o	seu
orçamento,	mas	não	tão	bom	assim	para	as	suas	papilas	gustativas.	É
fácil	nos	cansarmos	de	ovos	no	café	da	manhã,	por	isso	talvez	seja
hora	de	redefinirmos	o	que	significa	“café	da	manhã”.

O	que	lhe	vem	à	mente	quando	você	pensa	em	“café	da	manhã”?	Geralmente,	alimentos	como
pães,	bolos,	cereais	e	ovos.	Isso	pode	ser	um	problema	no	programa	Whole30,	uma	vez	que	três
desses	quatro	alimentos	consumidos	tradicionalmente	no	café	da	manhã	são	proibidos	para	nós.
(Quatro,	se	considerarmos	as	pessoas	com	sensibilidade	específica	ou	alergia	a	ovos.)	Por	isso,
vamos	começar	a	pensar	no	café	da	manhã	de	uma	maneira	diferente	e	alterar	seu	nome	para	a
velha	e	boa	“primeira	refeição	do	dia”.	Viu	como	tudo	muda	de	perspectiva?	Não	se	trata	mais	de
uma	refeição	tradicional	consumida	na	parte	da	manhã	–	agora	é	apenas	mais	uma	refeição	do
plano	de	três	refeições	por	dia.	Não	é	libertador?

Neste	livro,	apresentamos	alguns	pratos	com	ovos	verdadeiramente	versáteis,	tanto	na	parte
de	Técnicas	culinárias	básicas	(a	partir	da	página	152)	quanto	nas	receitas	a	seguir.	As	páginas
que	se	seguem	exibem	diversas	técnicas	culinárias	para	preparar	ovos	de	cinco	maneiras
diferentes	(cozidos,	mexidos,	fritos,	pochés	e	em	forma	de	fritada),	uma	maneira	comprovada	de
evitar	o	tédio	no	consumo	de	ovos.

Agora,	porém,	vamos	abordar	a	pergunta	que	sabemos	que	você	fará	em	algum	momento	do
programa:	“Alguma	sugestão	para	um	café	da	manhã	sem	ovos?”	A	resposta	é	sim.	Milhares	de
sugestões.	Qualquer	coisa	que	você	possa	comer	no	programa	Whole30	serve	para	qualquer
refeição:	café	da	manhã,	almoço	ou	jantar.	Qualquer	receita	deste	livro,	por	exemplo.	No	entanto,
algumas	pessoas	não	conseguem	se	imaginar	comendo	um	filé	ou	costeletas	ao	acordar	pela
manhã.

Então	vamos	falar	sobre	o	que	você	pode	comer	em	um	café	da	manhã	sem	ovos.	Em
primeiro	lugar,	aves.	Frango	e	peru	são	rápidos	de	preparar,	cozinhar	ou	esquentar,	o	que	facilita	o
seu	preparo	às	seis	da	manhã,	quando	você	ainda	não	está	a	todo	vapor.	Qualquer	uma	das
nossas	receitas	de	aves	(a	partir	da	página	230)	seria	uma	alternativa	fantástica	aos	ovos	no	café
da	manhã	–	de	fato,	o	prato	Picadinho	de	frango	da	Melissa	foi	inventado	com	essa	finalidade
específica.

Salmão	é	outra	escolha	óbvia	–	você	provavelmente	já	comeu	salmão	defumado	no	café	da
manhã,	mesmo	que	tenha	sido	no	recheio	do	sanduíche	com	cream	cheese.	Pode	ser	assado,
cozido	ou	defumado,	e	pode	ser	acrescentado	à	nossa	saudável	Salada	à	moda	grega	(página
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284).
Espere	um	pouco,	como	assim,	“salada”?
Isso	mesmo!	Não	subestime	o	que	as	saladas	podem	fazer	por	você	pela	manhã.	São	leves,

deliciosas	e	fazem	você	começar	o	dia	de	maneira	mais	nutritiva.	Dê	vazão	ao	escandinavo	que
existe	em	você	e	desfrute	de	alguns	frios	(salame,	rosbife	ou	presunto),	picles	de	legumes	e	uma
salada	verde	pela	manhã,	ou	prepare	sua	salada	preferida	e	adicione	ingredientes	como	frango
grelhado,	salmão	ou	mesmo	carne	moída.	Prepare	os	ingredientes	e	cozinhe	a	proteína	na	noite
anterior,	e	você	terá	sua	primeira	refeição	do	dia	saudável	e	gratificante	em	menos	de	cinco
minutos.	(Não	nos	diga	que	você	não	tem	cinco	minutos	para	preparar	seu	café	da	manhã	–
preparar	uma	torrada	com	pão	congelado	exige	mais	tempo	do	que	isso.)

Aqui	estão	mais	algumas	ideias	para	um	café	da	manhã	sem	ovos	que	são	apresentadas
neste	livro:

Sobras	da	refeição	da	noite	anterior	–	basta	repetir	a	mesma	refeição!

Hambúrguer	perfeito	(página	159),	com	cebolas	caramelizadas,	acompanhado	de	espinafre
cozido	no	vapor

Salmão	assado	perfeito	(página	166),	com	manteiga	composta	(página	187),	a	hortaliça	de
sua	preferência	e	salada	de	frutas

Salada	proteica	(página	167)	com	folhas	verdes

Ovos	com	bolinho	de	carne	e	batata	frita	caseira	(página	214	–	ignore	os	ovos	fritos)

Sobras	de	Peito	bovino	assado	(página	220)	com	Sopa	de	abóbora	(página	272)

Pimentão	recheado	(página	228)

Almôndegas	de	frango	(página	232)	e	Gazpacho	(página	282)

Picadinho	de	frango	da	Melissa	(página	234)

Salada	com	frango	grelhado	(página	238)

Halibute	ao	molho	de	frutas	cítricas	com	gengibre	(página	246)	e	Purê	de	couve-flor	(página
276)

Salmão	poché	ao	molho	de	pepino	e	dill	(página	252)	sobre	um	leito	de	espinafre	baby	fresco

Sobras	de	Carne	de	porco	desfiada	(página	260)	como	“recheio”	de	uma	batata-doce	assada

Sobras	de	Costelinha	de	porco	com	molho	barbecue	picante	(página	262)	com	pimentão	e
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cebola	sauté

Bisteca	com	purê	de	maçã	e	especiarias	(página	264),	acompanhada	de	Sopa	de	batata-doce
(página	306)

Bolinhos	de	carne	de	porco	com	purê	de	batata-doce	e	cebola	caramelizada	(página	255	–
você	nem	vai	notar	o	ovo	nos	bolinhos;	se	for	alérgico	a	ovos,	simplesmente	não	os	utilize	na
receita)

Evidentemente,	se	quiser,	você	pode	acrescentar	um	ovo	a	qualquer	um	desses	pratos.	Na
verdade,	você	pode	acrescentar	um	ovo	frito	a	praticamente	tudo.	Acredite	em	nós.	É	ciência.

Uma	última	coisa,	porque	sabemos	que	você	vai	perguntar	–	sim,	queremos	que	você	coma	o
ovo	inteiro,	clara	e	gema.	Isso	porque	metade	da	proteína	e	muitas	das	vitaminas,	dos	minerais	e
dos	fitonutrientes	são	encontrados	na	gema.	E	não,	não	estamos	preocupados	com	os	seus	níveis
de	colesterol.	O	programa	Whole30	foi	desenvolvido	para	minimizar	a	inflamação	sistêmica,	uma
causa	muito	mais	importante	de	colesterol	alto	do	que	sua	alimentação	–	mesmo	que	você	coma
regularmente	ovos	e	carne	vermelha.	Na	verdade,	muitos	médicos	adoram	o	nosso	programa
porque	é	uma	forma	natural	de	reduzir	os	níveis	de	colesterol	“ruim”	e	de	triglicerídeos	e,	ao
mesmo	tempo,	aumentar	os	níveis	do	colesterol	“bom”.

E	mais:	além	da	proteína	e	dos	micronutrientes,	toda	a	gordura	do	ovo	encontra-se	na	gema.
Pronto	para	um	pouco	mais	de	ciência?	É	a	gordura	que	confere	um	sabor	agradável	aos
alimentos.

Ótimas	notícias,	não?	Já	se	foi	o	tempo	em	que	se	recomendava	comer	apenas	a	clara	do
ovo!



ovos	mexidos	com	hortaliças

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	10	minutos

TEMPO	TOTAL:	20	minutos

2	colheres	de	sopa	de	óleo

½	cebola	bem	picada

½	pimentão,	de	qualquer	cor,	cortado	em	tirinhas

1	xícara	de	cogumelos	Portobello	ou	cremini	fatiados

1	xícara	de	folhas	verdes	(couve,	espinafre,	acelga	ou	mostarda)	picadas

6	ovos	grandes	batidos

1	abacate	cortado	ao	meio	no	sentido	do	comprimento,	descascado	e	cortado	em	cubos

¼	de	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

A	finalidade	principal	deste	prato	é	incluir	qualquer	combinação	de	carnes	cozidas,	frutos	do	mar,
hortaliças	e	frutas	que	você	desejar.	(Sim,	frutas!	Ovos	e	frutas	formam	uma	combinação
surpreendentemente	deliciosa.)	Use	qualquer	coisa	que	esteja	na	geladeira,	acabe	com	aquelas
sobras	de	hortaliças	do	jantar	da	noite	passada	ou	saia	para	fazer	compras	e	use	a	criatividade.

Experimente	pêssego,	espinafre	e	manjericão	sauté;	salmão	defumado,	alho-poró,	rúcula,	funcho
e	dill;	abóbora-japonesa,	maçã	e	noz-pecã;	linguiça	de	frango,	pimentão	vermelho	assado	e
azeitona	preta;	ou	batata-doce	assada,	mirtilos	e	couve.

Aqueça	uma	frigideira	grande	em	fogo	médio-baixo.	Adicione	o	óleo	e	gire	a	frigideira	de	um
lado	para	outro	até	ele	cobrir	o	fundo	todo.	Quando	estiver	quente,	adicione	a	cebola,	o	pimentão,
os	cogumelos	e	refogue-os	de	4	a	5	minutos,	mexendo	sempre,	até	que	as	cebolas	fiquem
transparentes.

Misture	as	folhas	e	cozinhe	até	começarem	a	murchar	(o	tempo	de	cozimento	varia	dependendo
do	tipo	de	folha	que	você	for	usar).	Acrescente	os	ovos	e	cozinhe	por	5	a	7	minutos,	mexendo
sempre	e	raspando	o	fundo	e	as	laterais	da	frigideira	para	evitar	que	grudem,	até	que	os	ovos
estejam	mexidos,	fofos	e	ainda	úmidos,	mas	não	ressecados.



Tire	a	frigideira	do	fogo,	finalize	com	o	abacate	cortado	em	cubos,	tempere	com	o	sal	e	a	pimenta-
do-reino	e	sirva.

	É	MAIS	FÁCIL	PREPARAR	OVOS	mexidos	do	que	omeletes	e	fritadas,	pois	você	não	precisa	se
preocupar	em	mantê-los	inteiros,	sem	quebrar.	Lembre-se	de	bater	bem	os	ovos	para	misturá-los	bem,
mexer	frequentemente	enquanto	cozinham	e	não	ceder	à	tentação	de	acelerar	o	processo
cozinhando-os	em	fogo	alto,	ou	você	corre	o	risco	de	ver	seus	ovos	virarem	borracha.





ovos	mexidos	à	moda	do	sudoeste

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	5	a	7	minutos

TEMPO	TOTAL:	20	a	22	minutos

1	abacate	cortado	ao	meio	no	sentido	do	comprimento,	descascado

2	colheres	de	chá	de	óleo

6	ovos	grandes	batidos

1	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

1	xícara	de	Molho	salsa	(página	325)

Está	sem	tempo?	Prepare	o	Molho	salsa	com	até	dois	dias	de	antecedência	ou	compre-o	no
supermercado.	Lembre-se,	porém,	de	ler	o	rótulo	com	atenção	–	muitos	molhos	industrializados
contêm	açúcar.	(Não	sabemos	por	quê.)	Esses	ovos	também	ficam	deliciosos	quando	servidos
acompanhados	de	Guacamole	(página	314)	em	lugar	do	abacate.

Coloque	as	metades	do	abacate	voltadas	para	baixo	sobre	uma	tábua	de	corte	e	corte-as	em	fatias
finas.

Aqueça	o	óleo	em	uma	frigideira	grande	em	fogo	médio.	Em	uma	tigela,	bata	os	ovos	com	o	sal	e
a	pimenta-do-reino.	Quando	o	óleo	estiver	quente,	adicione	os	ovos	e	cozinhe	por	5	a	7	minutos,
mexendo	e	raspando	o	fundo	e	as	laterais	da	frigideira	para	evitar	que	queimem,	até	que	os	ovos
estejam	mexidos,	fofos	e	ainda	úmidos,	mas	não	ressecados.

Distribua	os	ovos	em	dois	pratos,	acrescente	o	abacate	e,	com	uma	colher,	coloque	o	molho
uniformemente	sobre	as	duas	porções.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Sirva	com	espinafre	cozido	no	vapor	e	banana-da-terra
frita,	ou	com	sobras	das	hortaliças	do	jantar	da	noite	anterior	e	frutas	vermelhas.

	PREPARANDO	ABACATES	Para	tirar	o	caroço	do	abacate	com	facilidade,	corte-o	ao	meio,	com
cuidado,	passando	a	faca	no	sentido	do	comprimento;	depois	de	aberto	o	abacate,	tente	levantar	o
caroço	com	a	ponta	da	faca.	Assim	que	a	faca	estiver	presa,	torça-a	ligeiramente	até	o	caroço	se



soltar	da	polpa	e	puxe-o.	Use	uma	colher	grande	para	separar	o	abacate	da	casca.



fritada	de	espinafre

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	10	a	15	minutos

TEMPO	TOTAL:	20	a	25	minutos

6	ovos	grandes	batidos

¼	de	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

2	colheres	de	chá	de	óleo

½	cebola	cortada	em	cubos

1	xícara	de	tomate	sem	sementes,	cortado	em	cubos	(mais	algumas	rodelas	para	colocar	por
cima	da	fritada)

250g	de	folhas	de	espinafre	baby	picadas	grosseiramente

Raspas	e	sumo	de	¼	de	limão-siciliano

Para	variar	o	sabor	das	suas	fritadas,	use	diversos	tipos	de	hortaliças	e	de	carne.	Experimente
preparar	fritadas	à	moda	mexicana	(carne	moída	apimentada,	pimenta	jalapeño	cortada	em
fatias	finas,	tomate	em	cubos	e	coentro),	à	moda	italiana	(linguiça,	pimentão	vermelho,	cebola	e
manjericão),	à	moda	grega	(frango	cozido,	tomate	seco,	azeitona	preta	e	corações	de
alcachofra)	ou	use	qualquer	sobra	de	carne	e	hortaliças	que	você	tenha	na	geladeira	para
preparar	este	prato.

Preaqueça	o	forno	a	260°C.

Em	uma	tigela,	bata	os	ovos	com	o	sal	e	a	pimenta-do-reino.

Aqueça	uma	frigideira	grande	que	possa	ir	ao	forno	em	fogo	médio.	Adicione	o	óleo	e	gire-a	de
um	lado	para	outro	até	cobrir	o	fundo	todo.	Quando	estiver	quente,	adicione	a	cebola	e	o	tomate	e
refogue,	mexendo	sempre,	até	que	amoleçam,	o	que	deve	levar	de	2	a	3	minutos.	Acrescente	o
espinafre	e	deixe-o	murchar	por	30	segundos.	Adicione	os	ovos	e,	com	uma	espátula	de	borracha
ou	silicone,	misture-os	às	hortaliças.	Cozinhe	sem	mexer	por	3	a	4	minutos,	deixando	os	ovos
assentarem	no	fundo	e	nas	laterais	da	frigideira	até	que	estejam	firmes,	mas	ainda	um	pouco
úmidos.	Coloque	algumas	rodelas	de	tomate	por	cima.	Regue	com	o	sumo	de	limão-siciliano	e
salpique	as	raspas.



Transfira	a	frigideira	com	os	ovos	para	o	forno	preaquecido	e	asse	por	3	a	5	minutos,	até	que	a
parte	superior	fique	dourada	e	crocante.	Corte	em	fatias	e	sirva	quente.

	VARIAÇÕES	NO	COZIMENTO	Na	falta	de	uma	frigideira	que	possa	ir	ao	forno,	você	pode
preparar	a	fritada	no	fogão	e,	na	hora	de	levar	ao	forno,	transferi-la	para	um	refratário.	Preaqueça	o
forno	a	175°C	e	unte	o	fundo	e	as	laterais	do	refratário	com	óleo	de	coco	ou	ghee	(manteiga
clarificada).	Cozinhe	as	hortaliças	em	uma	frigideira	grande	no	fogão,	conforme	as	instruções
acima.	Em	seguida,	adicione	as	hortaliças	cozidas	à	tigela	com	os	ovos	e	transfira	a	mistura	para	o
refratário.	Asse	por	25	a	30	minutos,	até	que	o	meio	da	fritada	esteja	assado	e	levemente	dourado	por
cima.	Na	hora	de	servir,	acrescente	o	sumo	de	limão-siciliano	e	salpique	com	as	raspas.	A	fritada
pode	ser	requentada	no	dia	seguinte.	Outra	alternativa	seria	comê-la	fria!	Uma	fatia	funciona	bem
no	café	da	manhã	ou	almoço	em	viagem.





café	da	manhã	americano:	ovos	com	bolinho	de
carne	e	batata	frita	caseira

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	5	a	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	15	a	20	minutos

TEMPO	TOTAL:	20	a	30	minutos

3	colheres	de	sopa	de	óleo

¼	de	xícara	de	cebola	cortada	em	cubinhos

250g	de	carne	moída	(de	porco,	frango	ou	peru)

¼	de	colher	de	chá	de	sálvia	desidratada

¼	de	colher	de	chá	de	sal

⅛	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

⅛	de	colher	de	chá	de	alho	em	pó

1	batata-doce,	descascada	e	cortada	em	cubos	grandes

½	pimentão	(qualquer	cor),	sem	sementes,	cortado	em	cubinhos

4	ovos	grandes,	quebrados	sobre	uma	tigela

Este	café	da	manhã	completo	ficaria	delicioso	com	um	pouco	de	Molho	holandês	(página	320),
ranch	(página	322),	chimichurri	(página	312),	ou	com	Molho	búfalo	(página	310).

Preaqueça	o	forno	a	175°C.	Forre	o	fundo	de	uma	assadeira	com	papel-manteiga.

Para	preparar	os	bolinhos	de	carne,	aqueça	1	colher	de	sopa	do	óleo	em	uma	frigideira	de	fundo
grosso	em	fogo	médio-alto.	Quando	estiver	quente,	acrescente	a	cebola	e	refogue	por
aproximadamente	2	minutos,	mexendo	sem	parar,	até	a	cebola	ficar	macia.

Transfira	a	cebola	para	uma	tigela	e	adicione	a	carne	moída,	a	sálvia,	o	sal,	a	pimenta-do-reino	e	o
alho	em	pó.	Faça	4	bolinhos	de	tamanho	igual	e	reserve.

Para	preparar	a	batata-doce	frita	caseira,	leve	a	mesma	frigideira	de	volta	ao	fogão	e	aqueça	em
fogo	médio-alto.	Aqueça	1	colher	de	sopa	de	óleo	e	gire	a	frigideira	de	um	lado	para	outro	até
cobrir	todo	o	fundo.	Quando	estiver	quente,	acrescente	a	batata-doce	e	frite	por	4	minutos,



mexendo	de	vez	em	quando	para	que	todos	os	lados	entrem	em	contato	com	a	frigideira	quente.
Acrescente	o	pimentão	e	cozinhe,	mexendo	sempre,	por	2	a	3	minutos,	até	que	fique	macio.
Distribua	a	mistura	de	batata-doce	frita	com	pimentão	na	assadeira	preparada.	Leve	ao	forno	por
5	minutos.

Enquanto	isso,	para	terminar	de	preparar	os	bolinhos,	leve	a	mesma	frigideira	de	volta	ao	fogão,
em	fogo	médio.	Acrescente	os	“bolinhos”	e	frite	até	que	fiquem	dourados,	durante	cerca	de	2
minutos	de	cada	lado.

Coloque	os	bolinhos	na	assadeira	junto	com	a	batata-doce	e	o	pimentão.	Leve	a	assadeira	de	volta
ao	forno	e	asse	por	mais	5	a	7	minutos,	até	que	a	carne	não	esteja	mais	rosada	e	a	batata-doce
esteja	macia	por	dentro.

Enquanto	isso,	para	preparar	os	ovos,	acrescente	a	colher	de	sopa	de	óleo	restante	à	mesma
frigideira	e	derreta	em	fogo	médio.	Acrescente	cuidadosamente	os	quatro	ovos,	um	de	cada	vez,	à
frigideira	e	deixe	que	cozinhem	lentamente,	com	a	gema	para	cima,	até	que	as	gemas	estejam
cozidas,	mas	ainda	com	uma	coloração	brilhante,	por	5	a	8	minutos.



Arrume	os	bolinhos	e	a	batata-doce	em	dois	pratos.	Retire	cuidadosamente,	com	uma	espátula,	os
ovos	da	frigideira	e	arrume-os	sobre	ou	ao	lado	da	batata-doce.

	QUEBRANDO	OVOS:	Você	tem	dificuldade	para	quebrar	ovos	mantendo	a	gema	inteira?	O
segredo	é	bater	com	o	ovo	de	leve,	rapidamente,	em	uma	superfície	dura.	A	lateral	da	frigideira	ou	da
vasilha	talvez	seja	dura	demais,	por	isso,	experimente	dar	uma	batidinha	no	ovo	com	uma	faca	de
carne	ou	use	uma	panela	ou	vasilha	que	tenha	a	borda	mais	definida.	E,	caso	a	gema	não	fique
inteira,	não	tem	problema.	Simplesmente	despeje	o	ovo	na	frigideira	exatamente	como	está	e	deixe	a
gema	cozinhar	sem	misturar	nem	agitar	a	frigideira.



salmão	selado	com	ovos	benedict

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	10	minutos

TEMPO	TOTAL:	25	minutos

2	filés	de	salmão	(de	aproximadamente	150g	cada),	sem	a	pele

1	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

3	colheres	de	chá	de	azeite

2	ovos	grandes,	pochés	(página	156)

½	xícara	de	Molho	holandês	(página	320)

1	pitada	de	pimenta-de-caiena

É	importante	que	o	azeite	esteja	bem	quente	para	selar	adequadamente	o	salmão.	Para	testar	a
temperatura	do	azeite,	coloque	na	frigideira	alguns	grãos	de	sal	marinho	ou	um	pedacinho	dos
ingredientes	que	você	vai	usar	(por	exemplo,	um	pouco	de	alho	ou	um	cubinho	de	cebola).	Se
chiar,	é	porque	a	temperatura	está	certa!	Você	pode	também	colocar	a	ponta	da	colher	de	pau	no
azeite.	Caso	se	formem	bolhas	ao	redor,	a	temperatura	está	correta.

Preaqueça	o	forno	a	175°C.

Tempere	com	sal	e	pimenta-do-reino	os	dois	lados	do	salmão.	Em	uma	frigideira	grande	que
possa	ir	ao	forno,	aqueça	o	azeite	em	fogo	médio-alto,	girando	a	frigideira	de	um	lado	para	outro
até	cobrir	o	fundo	todo.	Quando	estiver	quente,	adicione	os	filés	de	salmão	com	o	lado	no	qual	a
pele	foi	retirada	virado	para	baixo.	Sele	o	salmão	até	notar	que	as	bordas	estão	começando	a	se
soltar	do	fundo	da	frigideira,	o	que	deve	levar	de	3	a	4	minutos.	Deslize	uma	espátula	sob	cada
filé	e	vire-os.	(Se	estiverem	prontos,	vão	se	soltar	com	facilidade,	por	isso,	não	acelere	esse
processo!	Se	não	se	soltarem	do	fundo	com	facilidade,	espere	mais	um	minuto	antes	de	virá-los.)

Transfira	a	frigideira	para	o	forno	e	asse	por	5	a	7	minutos,	ou	até	que	a	proteína	“coalhada”
comece	a	aparecer	nas	laterais	do	salmão.	Verifique	com	frequência,	pois,	se	o	filé	for	mais	fino,
poderá	assar	em	menos	tempo.	Transfira	o	salmão	assado	para	um	prato.

Coloque	os	ovos	pochés	sobre	os	filés	de	salmão	e	regue	com	o	molho	holandês.	Finalize	com	1	ou



2	pitadas	de	pimenta-de-caiena	e	pimenta-do-reino.

	TIRANDO	A	PELE	DO	SALMÃO:	Para	tirar	a	pele	do	salmão,	coloque	o	filé	sobre	uma	superfície
plana,	com	o	lado	da	pele	virado	para	baixo.	Pressionando	cuidadosamente	a	parte	de	cima,	para
mantê-lo	no	lugar,	passe	uma	faca	afiada	entre	a	pele	e	a	carne,	do	lado	mais	próximo	ao	seu	corpo.
Segurando	a	dobra	da	pele	que	você	acaba	de	criar,	volte	a	passar	a	faca,	afastando-a	de	si	e
separando	a	pele	da	carne.	Jogue	fora	a	pele.	As	peixarias	costumam	tirar	a	pele	do	salmão;	peça	ao
peixeiro	para	retirá-la	quando	for	fazer	as	compras.





CARNE	VERMELHA
VAMOS	LOGO	AVISANDO:	algumas	de	nossas	receitas	envolvem
marinar	a	carne	por	até	oito	horas.	As	razões	da	advertência?	São
várias	–	que	se	aplicam	a	todas	as	receitas	do	livro	que	exigem
marinar,	deixar	em	salmoura	ou	esfregar	com	temperos.

Em	primeiro	lugar,	você	ficará	tentado	a	pular	essa	etapa.	Não	faça	isso,	por	favor.	Se	o	fizer,	você
deixará	de	(a)	infundir	em	sua	carne	uma	deliciosa	variedade	de	sabores,	(b)	transformar	cortes
mais	duros	em	cortes	que	derretem	na	boca	e	(c)	sentir-se	como	um	adulto	realizado,	que	faz
coisas	de	adulto,	como	devolver	os	livros	da	biblioteca	na	data	certa	e	marinar	a	carne.

Em	segundo	lugar,	descobrir	essa	necessidade	pode	ser	enlouquecedor	quando	você	estiver
folheando	um	livro	de	receitas	uma	hora	antes	do	jantar.	“Humm,	este	prato	parece	ótimo…	Tenho
todos	os	ingredientes	em	casa…	Ah,	pelo	amor	de	Deus!	Vou	ter	que	marinar	a	carne?!	Minha
fome	não	pode	esperar!”

Não	fique	triste.	Lembre-se	de	que,	em	algumas	dessas	receitas,	você	vai	querer	realizar	esse
passo	adicional,	mas,	se	o	prato	de	carne	que	você	deseja	preparar	tiver	que	ser	marinado,	não
deixe	sua	preparação	para	a	última	hora.	Além	disso,	não	é	tão	difícil	assim	se	programar	com
antecedência.	Se	fôssemos	você,	eis	o	que	faríamos:

No	domingo,	na	hora	de	planejar	as	refeições	da	semana,	você	decide	fazer	a	Salada	de
rosbife	da	página	226	para	o	jantar	de	segunda.	Espere	um	pouco	–	para	preparar	o	prato,	você	vai
ter	que	marinar	a	carne,	por	isso,	terá	que	se	programar!

No	domingo	à	noite,	após	o	jantar,	você	dedica	15	minutos	a	preparar	a	Maionese	de	limão
com	coentro	(página	316)	para	preparar	a	marinada	e	levar	a	carne	à	geladeira	de	um	dia	para
outro.

Na	segunda-feira	de	manhã,	antes	de	sair	para	o	trabalho,	você	reserva	dois	minutos	para
transferir	a	carne	e	a	marinada	para	um	saco	plástico	do	tipo	zip,	tirar	o	ar	e	levá-la	de	volta	à
geladeira.	Passa	as	próximas	oito	horas	trabalhando	no	escritório,	enquanto	sua	carne	trabalha
para	ficar	tenra	e	saborosa.	(Não	se	preocupe	se	tiverem	se	passado	mais	de	oito	horas	desde	o
momento	em	que	você	saiu	de	casa	e	a	hora	que	você	chegou	–	uma	ou	duas	horas	a	mais	não
terão	muita	importância.)

Na	segunda-feira	à	noite,	quando	você	chegar	em	casa,	tudo	que	tem	a	fazer	é	picar	algumas
hortaliças,	preparar	a	carne	e	colocar	o	molho	na	salada	–	e	o	jantar	sai	em	menos	de	20	minutos.
Fácil,	não?

Se	quiser	realmente	se	programar	com	antecedência,	você	pode	até	reservar	uma	pequena
quantidade	da	marinada	em	um	recipiente	separado	quando	a	preparar,	regando	a	carne	já	cozida



um	pouco	antes	de	servir	para	acentuar	ainda	mais	seu	sabor.	(Não	reutilize	a	marinada	após	ela
ter	entrado	em	contato	com	a	carne	crua.)

Tivemos	o	cuidado	de	registrar	o	tempo	de	cozimento	(como	o	Peito	bovino	assado	da
página	220)	ou	o	tempo	em	que	a	carne	precisa	ficar	marinando	em	todas	as	receitas,	por	isso,	se
prestar	atenção	durante	as	sessões	de	planejamento	das	refeições,	você	nunca	vai	mais	se
revoltar	com	o	seu	livro	de	receitas	–	e	nunca	mais	vai	comer	carne	dura,	ressecada	e	sem	sabor.





peito	bovino	assado

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	4	horas

TEMPO	TOTAL:	4	horas	e	15	minutos

1	colher	de	sopa	de	sal

1	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

700g	de	peito	bovino,	limpo

3	colheres	de	sopa	de	óleo

½	cebola	média,	cortada	em	quatro

4	dentes	de	alho	descascados

2	ramos	de	tomilho	fresco

5	xícaras	de	Caldo	de	carne	(página	184)	ou	água

Você	pode	pular	o	primeiro	passo,	mas	não	recomendamos.	Dourar	a	carne	lhe	confere	uma
textura	semelhante	à	de	uma	crosta	no	exterior	e	um	rico	e	profundo	sabor.	Acredite,	o	esforço
adicional	vale	a	pena	(além	disso,	se	usar	uma	frigideira	ou	panela	que	possa	ir	ao	forno,	não
terá	mais	panelas	para	lavar).

	NA	PANELA	ELÉTRICA	(SLOW	COOKER)	Este	é	o	prato	perfeito	para	preparar	pela	manhã	–
você	terá	o	jantar	esperando	por	você	assim	que	chegar	em	casa	do	trabalho.	Coloque	todos	os
ingredientes	na	panela	elétrica,	adicionando	água	ou	caldo	de	carne	em	quantidade	suficiente
apenas	para	cobrir	a	carne	(provavelmente,	não	será	necessário	usar	as	5	xícaras	cheias).	Tampe	e
cozinhe	em	temperatura	baixa	por	8	a	9	horas.	Se	tiver	tempo,	siga	as	instruções	da	receita	e	doure	o
peito	no	fogão	antes,	o	que	lhe	conferirá	um	sabor	adicional.

Preaqueça	o	forno	a	175°C.

Misture	o	sal	e	a	pimenta-do-reino	em	uma	tigela	pequena	e	use	essa	mistura	para	temperar	a
carne	uniformemente,	de	ambos	os	lados.

Em	uma	panela	funda,	aqueça	o	óleo	em	fogo	médio-alto,	cobrindo	o	fundo.	Quando	estiver
quente,	adicione	a	carne	e	sele-a	por	cerca	de	2	minutos	de	cada	lado,	até	dourar.	Retire	a	carne	da



panela.

Diminua	o	fogo,	leve	a	panela	de	volta	ao	fogão	e	acrescente	a	cebola.	Refogue-a	por	2	a	3
minutos,	raspando	o	fundo	da	panela	com	uma	colher	de	pau	para	não	queimar,	até	que	fique
macia.	Acrescente	o	alho	e	refogue	por	cerca	de	1	minuto,	até	o	alho	começar	a	soltar	seu	aroma.
Acrescente	o	tomilho,	o	caldo	ou	a	água	e	a	carne;	aumente	o	fogo	para	médio-alto	e	aguarde
levantar	fervura.

Tampe	a	panela,	transfira	para	o	forno	(se	for	uma	panela	que	possa	ir	ao	forno)	e	asse	durante	3
½	a	4	horas,	virando	a	carne	de	hora	em	hora,	até	que	fique	bem	macia.

Transfira	a	carne	para	um	prato	ou	refratário	e	desfie-a	ou	corte	em	fatias	bem	finas,	descartando
o	excesso	de	gordura.	Descarte	os	ramos	de	tomilho.

Com	uma	concha,	transfira	o	líquido	do	cozimento,	a	cebola	e	o	alho	da	panela	para	o	processador
de	alimentos	ou	o	liquidificador.	Bata	bem	até	obter	uma	mistura	homogênea.	Leve	a	panela	de
volta	ao	fogo,	volte	com	o	molho	para	a	panela	e	cozinhe	em	fogo	médio-alto.	Cozinhe	por	uns	5
minutos,	até	que	o	molho	fique	cremoso	e	cubra	a	parte	de	trás	de	uma	colher	de	pau.

Regue	a	carne	com	o	molho	e	sirva.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Torne	este	prato	um	jantar	delicioso	acrescentando	à
panela	duas	batatas-doces	descascadas	e	cortadas	em	quatro,	uma	abóbora-japonesa	descascada,
cortada	em	cubos,	e/ou	quatro	a	seis	cenouras	picadas	grosseiramente.	Cozinhe	tudo	com	a	carne.





bife	grelhado	com	purê	de	alho	e	chalota
acompanhado	de	abacate

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	25	minutos

TEMPO	TOTAL:	40	minutos

2	bifes	altos	(de	aproximadamente	150g	cada)	de	contrafilé,	alcatra,	miolo	de	alcatra	ou	filé-
mignon

1	colher	de	chá	de	sal

1	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

2	dentes	de	alho	descascados

1	chalota	descascada

2	colheres	de	sopa	de	azeite	extravirgem

1	abacate,	cortado	ao	meio	no	sentido	do	comprimento,	descascado

Se	assados	no	forno,	a	chalota	e	o	alho	adquirem	um	sabor	intenso	e	profundo,	mas	você	pode
reduzir	em	cerca	de	20	minutos	o	tempo	de	cozimento	se	optar	por	refogá-los	em	vez	de	assá-
los:	primeiro	pique	bem	a	chalota	e	o	alho.	Aqueça	uma	frigideira	grande	em	fogo	médio-alto.
Acrescente	1	colher	de	sopa	de	azeite	e	gire	a	frigideira	de	um	lado	para	outro	até	recobrir	todo
o	fundo.	Adicione	a	chalota	e	refogue	até	ficar	transparente	(2	a	3	minutos);	em	seguida,
adicione	o	alho	e	deixe	cozinhar	até	que	seu	aroma	comece	a	soltar	(cerca	de	1	minuto).	Leve	ao
liquidificador	e	bata	bem	até	formar	um	purê.

Tire	a	carne	da	geladeira	30	minutos	antes	de	começar	a	preparar	o	prato.	Preaqueça	o	grill	ou	a
churrasqueira	em	temperatura	alta	(260°C)	e	o	forno	a	175°C.	Forre	uma	assadeira	com	papel-
manteiga.

Misture	o	sal	e	a	pimenta-do-reino	em	uma	tigela	pequena	e	use	dois	terços	da	mistura	para
temperar	os	bifes.

Misture	o	alho	e	a	chalota	com	1	colher	de	sopa	de	azeite	e	despeje	a	mistura	na	assadeira
preparada.	Tempere	uniformemente	com	o	restante	do	sal	e	da	pimenta-do-reino.	Leve	ao	forno
por	25	minutos,	até	que	o	alho	e	a	chalota	fiquem	bem	macios.	Transfira	o	alho	e	a	chalota	para	o



processador	de	alimentos,	adicione	a	colher	de	sopa	de	azeite	restante	e	processe,	fazendo	um
purê.	Transfira	o	purê	para	um	prato,	cubra	com	papel-manteiga	para	manter	aquecido	e	reserve.

Coloque	os	bifes	no	grill	quente	e	sele	por	2	a	3	minutos.	Depois	de	selados,	os	bifes	devem	se
soltar	facilmente	do	grill.	Vire	os	bifes	e	sele-os	do	outro	lado	–	o	segundo	lado	demora	menos
tempo,	de	1	a	2	minutos,	ou	até	o	ponto	desejado	(veja	na	página	154).	Deixe	os	bifes
descansarem	por	5	a	10	minutos.

Enquanto	isso,	coloque	as	metades	do	abacate	no	grill	até	dourarem	um	pouco,	o	que	deve	levar
de	3	a	4	minutos.

Arrume	o	abacate	e	os	bifes	no	prato	e	derrame	sobre	os	bifes	o	purê	de	alho	com	chalota.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Este	saboroso	prato	de	carne	combina	muito	bem	com	a
Salada	de	beterraba	assada,	laranja	e	abacate	(página	296)	ou	Vagem	com	cebola,	cogumelos	e
pimentão	(página	286).



	GRELHAR	Grelhar	o	bife	à	temperatura	ambiente	impede	que	a	parte	externa	cozinhe	demais
enquanto	espera	a	parte	interna	alcançar	a	temperatura	certa.	E	não	parta	aquele	bife	lindo	assim
que	o	tirar	do	grill	–	deixe-o	descansar!	Se	você	cortar	a	carne	assim	que	tirá-la	do	grill	(ou	da
frigideira),	todos	os	sucos	(e	sabores)	vão	embora,	tornando	a	carne	mais	seca	e	menos	saborosa.
Deixar	a	carne	descansar	e	esfriar	um	pouco	faz	com	que	as	fibras	musculares	relaxem	e	retenham
todos	os	seus	deliciosos	sucos.



espetinhos	de	carne	com	molho	chimichurri

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

DEIXE	MARINAR	por	1	a	8	horas

TEMPO	DE	COZIMENTO:	15	minutos

TEMPO	TOTAL:	35	minutos	mais	o	tempo	necessário	para	marinar	a	carne

½kg	de	carne	para	bife	(filé,	alcatra,	miolo	de	alcatra),	cortada	em	cubos	de	2,5cm

1	½	xícara	de	Molho	chimichurri	(página	312)

1	pimentão	vermelho,	amarelo	ou	laranja,	sem	sementes,	cortado	em	quadrados	de	4cm

1	cebola	cortada	em	seis	partes

1	abobrinha	cortada	em	rodelas	de	dois	dedos	de	espessura

Quem	não	tiver	um	grill	ou	churrasqueira	tem	duas	opções	para	preparar	espetinhos	grelhados.
Pode	comprar	uma	grelha	que	possa	ser	usada	sobre	o	fogo	no	fogão	e	seguir	as	mesmas
orientações	–	como	se	fosse	um	churrasco.	Ou	pode	grelhar	e	depois	assar	os	espetinhos	no
forno:	preaqueça	o	forno	na	função	grill	(ou	a	260°C)	e	grelhe	os	espetinhos	em	um	tabuleiro
forrado	com	papel-manteiga.	Grelhe-os	por	3	minutos,	vire	e	grelhe-os	do	outro	lado	por	mais	3
minutos.	Reduza	a	temperatura	do	forno	para	175°C	e	pincele	os	espetinhos	com	o	restante	do
Molho	chimichurri.	Asse	até	o	ponto	desejado,	por	12	a	15	minutos.

Se	for	usar	espetinhos	de	madeira,	deixe-os	de	molho	na	água	por	30	minutos	a	1	hora	para	evitar
que	queimem.

Coloque	a	carne	em	um	saco	plástico	hermeticamente	fechado	ou	em	um	recipiente	de	vidro	com
tampa.	Cubra	totalmente	a	carne	com	quantidade	suficiente	de	molho	chimichurri	(cerca	de	1
xícara).	Lacre	o	saco	ou	tampe	o	recipiente	e	deixe	marinar	na	geladeira	por	1	a	8	horas;	quanto
mais	tempo,	melhor,	principalmente	para	os	cortes	mais	duros.	(Fique	à	vontade	para	deixar	a
carne	marinar	na	geladeira	de	um	dia	para	outro.)

Tire	a	carne	da	geladeira	30	minutos	antes	de	iniciar	o	preparo	do	prato.	Preaqueça	o	grill	em
temperatura	alta	(260°C).

Tire	os	bifes	da	marinada;	descarte-a.	Prepare	os	espetinhos,	colocando	a	carne,	o	pimentão,	a
cebola	e	a	abobrinha	nos	espetos	de	madeira	que	ficaram	de	molho	na	água	ou	em	espetos	de
metal,	alternando	a	carne	com	as	hortaliças.	A	receita	rende	6	espetinhos.



Grelhe	os	espetinhos	diretamente	em	fogo	alto	por	2	minutos	de	cada	lado.	Baixe	o	fogo	(ou
coloque	os	espetinhos	em	uma	fonte	de	calor	indireta).	Grelhe	até	o	ponto	desejado	por	12	a	15
minutos	e	sirva	com	o	restante	do	chimichuri.	(A	maneira	mais	fácil	de	verificar	se	a	carne	está
no	ponto	desejado	é	tirar	um	dos	espetinhos	do	fogo	e	cortá-la,	para	verificar	sua	cor.)

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Esses	espetinhos,	perfeitos	para	um	dia	quente,	vão
muito	bem	com	a	Salada	de	melancia	(página	365)	e	a	Salada	de	repolho	(página	288).

	MARINADA:	Não	deixe	a	carne	marinar	em	um	recipiente	de	cobre,	ferro	fundido,	alumínio	ou
plástico	que	manche	com	facilidade.	Quando	se	adicionam	alimentos	muito	ácidos,	como	sumo	de
frutas	ou	molho	de	tomate,	nesses	tipos	de	recipientes,	eles	podem	reagir	com	o	metal	e	conferir	um
sabor	metálico	aos	alimentos.	Por	isso,	use	recipientes	de	vidro	ou	de	aço	inoxidável.	Deixe	sempre	o
alimento	marinar	na	geladeira	para	evitar	o	crescimento	de	bactérias	e	jogue	fora	qualquer
marinada	restante	que	tenha	estado	em	contato	com	a	carne	crua.





salada	de	rosbife	com	maionese	de	limão	com
coentro

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

DEIXE	MARINAR	por	1	a	8	horas

TEMPO	DE	COZIMENTO:	20	minutos

TEMPO	TOTAL:	40	minutos	mais	o	tempo	da	marinada

½	xícara	de	azeite	extravirgem

Sumo	de	4	limões

¼	de	xícara	de	cebola	em	cubinhos

2	dentes	de	alho	picadinhos

2	colheres	de	sopa	de	coentro	fresco	picado	grosseiramente

1	colher	de	chá	de	mostarda	em	pó

½kg	de	carne	(filé,	contrafilé	ou	alcatra)

4	xícaras	de	folhas	para	salada

1	abacate	cortado	ao	meio	no	sentido	do	comprimento,	descascado	e	picado	em	cubos	grandes

½	xícara	de	tomates-cereja	cortados	ao	meio

1	pimentão	vermelho,	amarelo	ou	laranja,	sem	sementes,	cortado	em	cubos	grandes

½	xícara	de	Maionese	de	limão	com	coentro	(página	316)

Você	pode	facilmente	trocar	a	carne	por	frango,	camarão,	salmão	ou	bacalhau.	O	frango	pode
marinar	durante	o	mesmo	tempo	da	carne,	mas	peixes	e	frutos	do	mar	devem	ser	marinados
apenas	durante	20	minutos	–	mais	do	que	isso	e	o	tempo	e	a	acidez	do	sumo	do	limão
começarão	a	transformá-los	em	um	mingau.	Para	preparar	uma	versão	vegetariana	do	prato,	use
ovos	cozidos	no	lugar	da	carne.

Para	fazer	a	marinada,	misture	o	azeite,	o	sumo	de	limão,	a	cebola,	o	alho,	o	coentro	e	a	mostarda
em	pó	no	processador	de	alimentos	e	processe	em	baixa	velocidade.	Coloque	a	carne	em	um	saco
plástico	que	possa	ser	hermeticamente	fechado	ou	em	um	recipiente	de	vidro	com	tampa	e
adicione	a	marinada.	Lacre	o	saco	ou	tampe	o	recipiente	e	deixe	marinar	na	geladeira	por	1	a	8
horas;	quanto	mais	tempo	melhor,	principalmente	para	os	cortes	mais	duros	de	carne.	(Fique	à



vontade	para	deixar	a	carne	marinar	de	um	dia	para	outro	ou	para	começar	a	preparar	o	jantar
pela	manhã,	antes	de	sair	para	o	trabalho.)

Tire	a	carne	da	geladeira	30	minutos	antes	de	iniciar	o	preparo	do	prato.	Preaqueça	o	forno	a
175°C.	Aqueça	o	grill	em	temperatura	alta	(260°C)	ou	aqueça	uma	frigideira	de	fundo	grosso	em
fogo	alto,	no	fogão.	Forre	um	tabuleiro	com	papel-manteiga.

Tire	a	carne	da	marinada;	descarte-a.	No	grill	ou	na	frigideira,	sele	a	carne	em	fogo	alto	por	2	a	3
minutos	de	cada	lado,	até	que	se	forme	uma	leve	crosta.	Transfira	a	carne	para	o	tabuleiro	forrado
com	papel-manteiga.	Asse	a	carne	no	forno	durante	8	a	15	minutos	(dependendo	da	espessura),
até	o	ponto	desejado.	(Confira	na	página	160	orientações	sobre	temperatura.)	Deixe	a	carne
descansar	por	5	a	10	minutos	e,	em	seguida,	corte-a	em	fatias	finas.

Enquanto	a	carne	descansa,	misture	as	folhas	com	abacate,	tomate	e	pimentão	em	uma	tigela
grande	e	depois	distribua	em	dois	pratos.

Coloque	as	fatias	de	carne	sobre	o	leito	de	folhas.	Adicione	1	colher	de	sopa	de	água	(ou	mais)	à
Maionese	de	limão	com	coentro	e	misture	bem,	até	obter	a	consistência	de	molho	para	salada.
Derrame	o	molho	sobre	a	carne	e	a	salada	e	sirva.

	SALADA	VERDE	Seria	interessante	optar	por	folhas	mais	saudáveis	para	a	salada	para	que	ela
fique	à	altura	da	carne	e	do	molho.	Experimente	alface-romana,	endívia	ou	rúcula,	ou	prepare	um
leito	de	espinafre	baby	ou	couve	cortada	em	tirinhas	nos	meses	mais	frios.	Se	estiver	servindo	sobras
frias	da	carne,	outras	variedades	de	alface,	como	a	americana,	ficam	deliciosas	no	prato.





pimentão	recheado

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	30	minutos

TEMPO	TOTAL:	50	minutos

4	pimentões	vermelhos,	amarelos	ou	laranja	(de	preferência,	bem	redondinhos)

3	colheres	(chá)	de	óleo

¼	de	xícara	de	cebola	bem	picada

2	dentes	de	alho	picadinhos	(ou	1	colher	de	chá	de	alho	em	pó)

4	folhas	de	couve,	sem	o	caule,	bem	picadas

½kg	de	carne	moída	(boi,	cordeiro)

2	colheres	de	sopa	de	polpa	de	tomate

¼	de	colher	de	chá	de	cominho

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta	chili	em	pó

½	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

1	xícara	de	abóbora	descascada,	bem	picada

Eis	um	prato	que	praticamente	nos	implora	para	usarmos	todos	os	restos	de	hortaliças	que	houver
na	geladeira.	Acrescente	cogumelos	picados,	espinafre,	couve-flor	ou	brócolis	no	lugar	da	couve,
ou	junto	dela.	Quanto	mais	hortaliças	você	usar,	mais	pimentões	vai	precisar	a	fim	de	comportar
todo	o	recheio,	portanto,	compre	um	ou	dois	extras	–	ou	use	o	recheio	que	não	coube	nos
pimentões	sobre	um	leito	de	folhas	ou	como	acompanhamento,	regado	com	Molho	pesto	(página
321)	ou	Molho	ranch	(página	322)	no	almoço	do	dia	seguinte.

Preaqueça	o	forno	a	175°C.	Forre	um	tabuleiro	fundo	com	papel-manteiga.

Com	uma	faca	sem	serra,	corte	fora	a	“tampa”	de	cada	pimentão	e	retire-a	com	todo	o	cuidado.
Tire	as	sementes	e	descarte.	Coloque	os	pimentões	no	tabuleiro	forrado	com	papel-manteiga.
Leve	ao	forno	por	10	minutos,	até	amolecerem.	Reserve.

Enquanto	isso,	aqueça	o	óleo	em	uma	frigideira	grande	em	fogo	médio,	girando	de	um	lado	para
outro	para	cobrir	todo	o	fundo.	Quando	estiver	quente,	adicione	a	cebola	e	refogue-a	por	2	a	3



minutos,	mexendo	com	uma	colher	de	pau	até	ficar	transparente.	Adicione	o	alho	e	continue
refogando	por	cerca	de	1	minuto,	até	seu	aroma	começar	a	se	soltar.	Adicione	a	couve	e	refogue
por	1	minuto,	mexendo	sempre.	Acrescente	a	carne	moída	e	deixe	cozinhar,	mexendo-a	com	uma
espátula	ou	colher	de	pau	e	misturando	as	hortaliças,	por	2	a	3	minutos.	Adicione	a	polpa	de
tomate,	o	cominho,	a	pimenta	chilli,	o	sal	e	a	pimenta-do-reino.	Cozinhe	até	que	a	carne	fique	bem
moreninha,	o	que	deve	levar	de	7	a	9	minutos.	Acrescente	a	abóbora	e	deixe	cozinhar	até	amaciar
um	pouco,	por	2	a	3	minutos.

Recheie	os	pimentões	com	a	carne	e	a	mistura	de	abóbora.	Leve-os	de	volta	ao	forno	e	asse	por	10
minutos,	até	que	os	pimentões	fiquem	enrugados	e	a	carne,	levemente	dourada	por	cima.

	COMO	ESTABILIZAR	O	PIMENTÃO	NO	TABULEIRO	Se	seus	pimentões	não	ficarem	em	pé	no
tabuleiro,	faça	delicadamente	um	corte	na	parte	inferior,	criando	assim	uma	superfície	plana.
Cuidado:	é	importante	retirar	apenas	uma	fatia	fina	para	não	cortar	demais	e	criar	um	buraco	pelo
qual	carne	e	sumos	vazem.





AVES
VAMOS	FAZER	UMA	BRINCADEIRA?	É	ASSIM:	nós	diremos	a	palavra
“frango”	e	você	dirá	a	primeira	coisa	que	lhe	vier	à	mente.	Podemos
começar?	Frango.

Você	pensou	em	“ressecado”,	“sem	gosto”,	“borrachudo”	ou	“eca”?	Bem	que	imaginávamos.	A
carne	de	frango	(e	também	a	de	peru	e	das	aves	em	geral)	é	uma	espécie	de	“sabor	baunilha”	no
mundo	das	carnes,	e	você	provavelmente	não	ficará	muito	entusiasmado	com	a	ideia	de	comer
mais	frango.	Mas	temos	um	conselho	que	vai	mudar	para	sempre	sua	maneira	de	ver	essas
carnes.	Vamos	lá?

Não	deixe	a	ave	passar	do	ponto.
É	sério.	Você	acha	que	não	gosta	de	frango,	mas	a	verdade	é	que	você	provavelmente	o	está

deixando	passar	do	ponto,	o	que	o	deixa	ressecado,	insosso	e	borrachudo.	Sabemos	que	você	se
preocupa	em	não	comer	carne	malpassada,	e	não	estamos	sugerindo	que	coma	frango
malpassado.	Mas	há	algumas	coisas	que	você	pode	fazer	para	que	o	frango	fique	adequadamente
cozido	e	suculento,	macio	e	saboroso.

Em	primeiro	lugar,	é	preciso	bater	a	carne	do	frango.	Compre	um	martelo	de	carne	(página
151)	e	bata	os	peitos	de	frango	até	que	adquiram	uma	espessura	uniforme.	Isso	evita	que	a
extremidade	mais	fina	resseque	enquanto	você	espera	a	parte	mais	espessa	chegar	ao	ponto.
Essa	etapa	leva	cerca	de	60	segundos	e	é	até	um	método	eficaz	para	aliviar	o	estresse.

Em	seguida,	sele	bem	a	carne	do	frango.	Descrevemos	essa	técnica	em	várias	receitas,	mas	a
ideia	é	simples.	Leve	ao	fogo	a	frigideira	com	gordura	e,	quando	estiver	bem	quente,	coloque	o
peito	de	frango,	deixando-o	lá	por	alguns	minutos.	Não	o	fure	com	o	garfo	nem	o	mude	de	lugar.
Simplesmente	deixe-o	selar	na	frigideira,	permitindo	que	a	parte	externa	forme	uma	crosta
dourada	(o	que	leva	de	3	a	4	minutos).	Você	saberá	que	ele	está	selado	quando	conseguir
desgrudá-lo	facilmente	da	frigideira.	Se	desejar,	pode	virar	o	frango	e	selar	também	o	outro	lado,
ou	simplesmente	continuar	com	a	técnica	culinária	escolhida.	A	técnica	de	selar	a	carne	retém
sua	umidade	em	vez	de	deixar	o	caldo	escapar	para	a	frigideira.

Por	fim,	não	confie	em	pistas	visuais	para	saber	se	é	hora	de	tirar	a	frigideira	do	fogo	–	use
um	termômetro	para	carne	(página	149)	para	saber	quando	o	frango	está	pronto.	Segundo
especialistas,	o	frango	estará	adequadamente	cozido	(com	segurança)	quando	a	temperatura
atingir	74°C.	Lembre-se,	porém,	de	que	a	carne	continua	cozinhando	mesmo	depois	de	sair	do
fogo.	Se	esperar	até	o	frango	atingir	a	temperatura	de	74°C	(ou	77°C)	antes	de	tirá-lo	da	frigideira,
ele	continuará	cozinhando	no	seu	prato	e	vai	ficar	ressecado	e	duro.

Introduza	o	termômetro	na	parte	mais	espessa	da	ave,	sem	tocar	nenhum	osso.	Se	estiver
preparando	um	filé	de	peito	de	frango	desossado	(depois	de	ter	usado	o	martelo	para	uniformizar



sua	espessura),	você	vai	ter	que	ser	criativo	e	introduzir	o	termômetro	na	lateral.	Fique	de	olho	na
temperatura	à	medida	que	se	aproximar	do	tempo	de	cozimento	recomendado	e	tire	o	frango	do
fogo	quando	a	temperatura	atingir	71°C.	Deixe-o	“descansar”	(na	bancada	da	cozinha,	em	um
prato	ou	refratário)	por	5	minutos,	ou	até	que	o	termômetro	atinja	74°C.

Perfeito!	Uma	ave	deliciosa,	uniformemente	cozida,	suculenta,	macia	e	saborosa.	Agora,	sim,
você	gosta	de	frango.

DICA	EXTRA:	Marinar	ou	salgar	a	ave	antes	de	cozinhar	pode	lhe	conferir	um	sabor	ainda	mais
intenso.	Apresentamos	receitas	de	alguns	marinados,	molhos	e	molhos	para	salada	a	partir	da
página	308,	mas	aqui	vai	uma	técnica	simples	de	salgar	que	você	pode	utilizar	em	qualquer



espécie	de	ave,	seja	inteira,	o	peito	ou	a	coxa:
Misture	¼	de	xícara	de	sal	em	4	xícaras	de	água	morna	até	que	o	sal	se	dissolva	totalmente;

em	seguida,	coloque	em	um	saco	plástico	ou	recipiente	hermeticamente	fechado	junto	com	a	ave.
(É	importante	que	a	carne	fique	coberta	por	inteiro	–	se	necessário,	dobre	a	quantidade	de	água
salgada.)	Leve	à	geladeira	por	30	minutos	a	1	hora.	Retire	o	frango	da	água	salgada,	enxague-o	e,
em	seguida,	seque-o	com	papel-toalha.	Veja	a	receita	de	Peito	de	frango	selado	perfeito,	na	página
163,	e	prepare-se	para	se	surpreender.

Para	conferir	ainda	mais	sabor,	você	pode	até	misturar	diversas	ervas	e	temperos	(alho	ou
gengibre	picadinhos,	alecrim,	tomilho,	sálvia,	fatias	de	frutas	cítricas	ou	folhas	de	louro)	à
salmoura.

Agora,	sim,	você	ama	frango.	Que	dia	feliz!



almôndegas	de	frango

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	15	minutos

TEMPO	TOTAL:	35	minutos

½kg	de	coxa	de	frango	moída

1	ovo	grande	batido

¼	de	cebola	bem	picada

2	dentes	de	alho	picadinhos

2	colheres	de	chá	de	orégano	fresco	picadinho	(ou	1	colher	de	chá	de	orégano	desidratado)

1	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

2	colheres	de	sopa	de	óleo	(ou	mais,	se	for	preciso)

Embora	não	seja	necessário,	se	tiver	farinhas	sem	grãos	na	despensa,	você	pode	adicionar	¼	de
xícara	de	farinha	de	amêndoas	ou	2	colheres	de	sopa	de	farinha	de	coco	à	mistura	para	conferir
às	almôndegas	uma	textura	mais	densa.	Mude	o	sabor	do	prato	usando	alecrim,	sálvia	ou	tomilho
fresco	no	lugar	do	orégano.	Ou	acrescente	2	colheres	de	sopa	de	seu	molho	de	pimenta	favorito
à	mistura	e	sirva	com	nosso	Molho	ranch	(página	322).	Essas	almôndegas	também	podem	ser
requentadas	sem	alterar	o	sabor,	por	isso,	dobre	a	receita	e	utilize-as	mais	tarde	em	outras
refeições.

Preaqueça	o	forno	a	175°C.	Forre	um	tabuleiro	com	papel-manteiga.

Misture	bem	o	frango,	o	ovo,	a	cebola,	o	alho,	o	orégano,	o	sal	e	a	pimenta-do-reino	em	uma	tigela
grande.	Forme	15	a	20	almôndegas,	cada	uma	aproximadamente	do	tamanho	de	uma	bola	de
golfe.

Aqueça	o	óleo	em	uma	frigideira	grande	em	fogo	médio-alto.	Quando	estiver	quente,	adicione	as
almôndegas	(dependendo	do	tamanho	da	frigideira,	talvez	seja	necessário	fazê-lo	em	lotes).
Cozinhe	por	cerca	de	30	segundos	de	cada	lado,	virando-as	para	não	queimarem,	até	ficarem	bem
douradinhas,	o	que	deve	demorar	cerca	de	5	minutos.	Baixe	o	fogo	e	coloque	mais	óleo	se	a
frigideira	começar	a	soltar	fumaça.



Transfira	as	almôndegas	para	o	tabuleiro	forrado	com	papel-manteiga.	Leve	ao	forno	para	acabar
de	cozinhar	por	8	a	10	minutos,	até	que	a	temperatura	interna	chegue	a	71°C.	Deixe	as
almôndegas	descansarem	por	5	minutos	e	sirva.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Regue	as	almôndegas	com	Molho	de	pimentão	vermelho
assado	(página	322),	Molho	de	tomate	(página	330)	ou	Molho	pesto	(página	321)	e	sirva	sobre
Abóbora-espaguete	ao	forno	(página	300)	ou	como	acompanhamento	do	nosso	Ratatouille
(página	294).

	“ESPAGUETE	DE	HORTALIÇAS”	Almôndegas	são	uma	combinação	perfeita	para	um	prato	de
macarrão.	Você	sabia	que,	com	os	utensílios	corretos,	é	possível	fazer	“macarrão”	de	várias
hortaliças?	Um	descascador	de	legumes	que	permita	o	corte	à	julienne	é	excelente	para	hortaliças
macias	como	pepino	e	abobrinha	(confira	nosso	Camarão	ao	alho	com	molho	romesco	e	“macarrão”
de	abobrinha	na	página	250),	mas	preparar	o	macarrão	de	hortaliças	em	grandes	quantidades	pode
ser	um	processo	um	pouco	demorado.	Um	cortador	de	legumes	em	espiral	pode	transformar	quase
tudo	–	batata,	cenoura,	pastinaca,	até	maçã	–	em	fios	bem	finos	de	“espaguete”;	é	tão	divertido	que
até	seus	filhos	(ou	cônjuge)	vão	querer	participar!	Prepare	uma	porção	de	seu	“macarrão”	favorito,
use-o	cru	ou	cozinhe-o	no	vapor	até	ficar	al	dente	(prove	frequentemente,	para	não	cozinhar	demais)
e	sirva.





picadinho	de	frango	da	melissa

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	5	a	10	minutos

TEMPO	TOTAL:	20	a	25	minutos

2	colheres	de	chá	de	óleo

½kg	de	coxas	de	frango	sem	pele,	desossadas,	cortadas	em	cubos	de	2,5cm

½	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

¼	de	xícara	de	nozes	picadas

1	batata-doce	descascada	e	ralada

1	maçã	verde	sem	caroço,	descascada	e	cortada	em	cubos

½	colher	de	chá	de	pimenta-malagueta	em	flocos

¼	de	xícara	de	vinagre	de	sidra	de	maçã

2	punhados	generosos	de	rúcula	ou	espinafre	baby

Certa	manhã,	cansada	de	comer	ovos,	Melissa	Hartwig	criou	esta	receita	e	constatou	que	a
combinação	de	frango	com	maçã	é	surpreendentemente	deliciosa.	Certa	noite,	durante	o	jantar,
falou	sobre	seu	café	da	manhã	favorito	com	o	chef	Richard,	que	logo	pensou	em	conferir	ao	prato
sabor	e	textura	com	a	introdução	de	nozes	e	vinagre	de	sidra	de	maçã.

Leve	ao	fogo	médio-alto	uma	frigideira	grande	com	óleo	e	aqueça,	girando-a	de	um	lado	para
outro	até	cobrir	todo	o	fundo.	Quando	estiver	quente,	adicione	o	frango.	Tempere	com	o	sal	e	a
pimenta-do-reino.	Cozinhe	por	2	a	3	minutos,	até	dourar.	Vire	o	frango	para	dourar	do	outro	lado,
acrescente	as	nozes	e	deixe	cozinhar	por	mais	2	a	3	minutos,	até	o	frango	estar	bem	douradinho	e
as	nozes,	tostadas.	(Agite	a	panela	de	vez	em	quando	para	não	deixar	as	nozes	queimarem.)
Adicione	a	batata-doce,	a	maçã	e	a	pimenta	em	flocos	e	cozinhe	por	3	a	4	minutos,	mexendo
sempre,	até	que	o	frango	esteja	bem	cozido.

Adicione	o	vinagre	de	sidra	de	maçã	e	misture	todos	os	ingredientes,	raspando	o	fundo	da	panela
com	uma	colher	de	pau	para	desprender	os	saborosos	pedaços	que	possam	ter	ficado	no	fundo.
Acrescente	a	rúcula	e	cozinhe	por	mais	30	segundos,	mexendo	delicadamente	até	as	folhas



murcharem.	Sirva	em	seguida.

	SOBRAS	Para	ganhar	tempo,	você	pode	usar	o	fatiador	de	legumes	em	espiral	para	fatiar	a
batata-doce	em	vez	de	ralá-la.	Use	o	fatiador	de	legumes	em	espiral	para	criar	um	“macarrão”	bem
fino;	em	seguida,	pique	os	fios	da	batata	em	pedaços	de	2,5cm	e	cozinhe	conforme	as	instruções.	Este
prato	fica	igualmente	delicioso	quando	consumido	frio,	como	uma	sofisticada	salada	de	frango.
Com	uma	colher,	disponha	as	sobras	em	um	leito	de	folhas,	regue	com	um	pouco	de	azeite	e	vinagre
de	sidra	de	maçã	e	decore	com	abacate	cortado	em	cubos.





frango	grelhado	ao	molho	curry	com	creme	de
coco

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	15	minutos

TEMPO	TOTAL:	30	minutos

3	colheres	de	chá	de	óleo

½	cebola	bem	picada

2	dentes	de	alho	picadinhos

1	colher	de	sopa	de	curry	amarelo	em	pó

1	xícara	de	tomate	em	lata,	amassado

½	xícara	de	Creme	de	coco	(página	184)

1	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

750g	de	peito	de	frango	com	osso	e	com	pele,	dividido	ao	meio	(duas	partes)

1	limão	cortado	em	quatro

Não	despeje	todo	o	molho	curry	sobre	o	frango;	depois	que	a	mistura	tiver	entrado	em	contato
com	a	carne	crua,	será	preciso	descartá-la.	Coloque	o	frango	em	uma	tigela	rasa	e	despeje	por
cima	um	pouco	do	molho.	Utilize	um	pincel	para	espalhar	o	molho	uniformemente	sobre	o	frango;
em	seguida,	vire	e	repita	do	outro	lado.	Deixe	um	pouco	de	molho	para	regar	o	frango	antes	de
servir	ou	use-o	no	dia	seguinte	para	regar	frango,	camarão	ou	hortaliças.

Para	preparar	o	molho	curry,	leve	ao	fogo	médio	uma	caçarola	com	o	óleo	e	gire-a	de	um	lado	para
outro	até	cobrir	o	fundo	da	panela.	Quando	estiver	quente,	adicione	a	cebola	e	refogue	por	2	a	3
minutos,	mexendo	sempre,	até	ficar	transparente.	Acrescente	o	alho	e	refogue	por	cerca	de	30
segundos,	até	levantar	seu	aroma.	Adicione	o	curry	em	pó	e	mexa	por	15	a	20	segundos,
prestando	atenção	para	não	deixar	o	alho	e	o	curry	em	pó	queimarem.	Acrescente	o	tomate	e
cozinhe	por	cerca	de	5	minutos	até	engrossar.	Transfira	o	conteúdo	da	panela	para	o	processador
de	alimentos	ou	o	liquidificador	e	bata	bem	até	obter	uma	consistência	homogênea.	Despeje
numa	tigela	e	deixe	esfriar.	Misture	o	creme	de	coco,	o	sal	e	a	pimenta-do-reino.



Coloque	o	frango	em	uma	vasilha	rasa.	Despeje	um	pouco	do	molho	sobre	ele	e,	com	um	pincel,
espalhe	o	molho	de	cada	lado.

Preaqueça	o	grill	em	temperatura	alta	(260°C).

Retire	o	frango	do	molho	curry	e	descarte	todo	o	molho	que	tiver	sobrado.	Coloque	o	peito	de
frango,	virado	para	baixo,	no	grill	e	sele	por	cerca	de	2	minutos,	até	dourar.	(Quando	estiver	bem
selado,	o	peito	de	frango	se	solta	muito	facilmente	da	grelha,	por	isso	não	apresse	essa	etapa.)
Vire	o	peito	de	frango	de	modo	que	a	parte	com	o	osso	fique	para	baixo	e	coloque	sobre	calor
indireto.	Cubra	com	a	tampa	do	grill	e	continue	a	cozinhar	até	que	a	temperatura	interna	do
frango	atinja	71°C	ou	que	a	carne	do	peito	esteja	macia	e	suculenta.	Dependendo	da	espessura	do
peito	de	frango,	essa	etapa	pode	levar	de	10	a	15	minutos.

Deixe	o	frango	descansar	por	5	minutos.	Esprema	um	pouco	de	limão	sobre	ele	e	regue	com	o
molho	curry	reservado.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO	Esta	receita	vai	muito	bem	com	Arroz	de	couve-flor
(página	278)	e	Couve	refogada	com	amêndoas	(página	304),	ou,	ainda,	com	pimentão,	cebola	e
abacaxi	grelhados	(página	170).



	FRANGO	ASSADO	AO	MOLHO	CURRY	COM	CREME	DE	COCO	Se	não	tiver	um	grill	ou	uma
churrasqueira	em	casa,	você	pode	assar	o	frango	no	forno.	Preaqueça	o	forno	na	função	grelhar	(ou	a
260°C)	e	coloque	o	peito	de	frango	em	um	refratário.	Sele	o	frango	no	forno	por	5	minutos.	Reduza	a
temperatura	para	175°C.	Pincele	o	frango	com	o	molho	curry	e	volte	ao	forno	por	10	a	15	minutos
(dependendo	da	espessura)	para	terminar	de	assar,	até	a	temperatura	interna	do	frango	atingir
71°C.



salada	com	frango	grelhado

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	10	minutos

TEMPO	TOTAL:	30	minutos

½	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

½	colher	de	chá	de	cominho	em	pó

½	colher	de	chá	de	pimenta	chili	em	pó

½	colher	de	chá	de	alho	em	pó

½	colher	de	chá	de	cebola	em	pó

½kg	de	peito	de	frango	sem	osso	e	sem	pele

4	xícaras	de	folhas	de	alface	(picadas	em	pedaços	de	2,5cm)

½	maçã	verde,	sem	caroço,	em	fatias	ou	em	cubos

½	pepino	em	fatias	ou	em	cubos

¼	de	xícara	de	cranberries	desidratadas	(adoçadas	com	suco	de	maçã)

Vinagrete	de	framboesa	com	nozes	(página	334)

Se	não	conseguir	encontrar	cranberries	adoçadas	com	suco	de	maçã,	pode	usar	uva-passa.	Quer
um	almoço	perfeito	para	levar	para	o	trabalho?	Simplesmente	coloque	a	salada	em	um	vidro
grande,	com	tampa.	A	fim	de	obter	o	máximo	de	sabor	e	evitar	que	as	folhas	fiquem	murchas,
arrume	os	ingredientes	em	camadas	na	seguinte	ordem:	molho,	frango	(espere	esfriar),	hortaliças
e	frutas,	e	o	máximo	de	alface	que	você	puder	colocar	por	cima.	Na	hora	de	comer,	basta	agitar
e	servir!

Preaqueça	o	grill	ou	churrasqueira	em	temperatura	média-alta	(190°C	a	230°C).

Em	uma	tigela	pequena,	misture	o	sal,	a	pimenta-do-reino,	o	cominho,	a	pimenta	chili	em	pó,	o
alho	em	pó	e	a	cebola	em	pó.	Tempere	o	frango	uniformemente	com	essa	mistura.	Grelhe	o
frango	por	3	a	4	minutos	por	lado,	virando	uma	vez,	até	a	temperatura	interna	atingir	71°C	ou	até	o
peito	de	frango	ficar	suculento.	Deixe	o	frango	descansar	por	5	minutos	antes	de	cortar	em	tiras
finas.



Em	uma	tigela	grande	para	salada,	misture	a	alface,	a	maçã,	o	pepino	e	as	cranberries.	Disponha
por	cima	o	frango	cortado	em	fatias.	Pouco	antes	de	servir,	misture	delicadamente	todos	os
ingredientes	com	o	vinagrete.

	SUBSTITUTOS	PARA	O	FRANGO	Não	quer	usar	o	grill	nem	acender	a	churrasqueira?	Siga
nossa	técnica	para	preparar	Peito	de	frango	selado	perfeito	na	página	163.	Sem	tempo	para
cozinhar?	Compre	um	frango	assado,	aprovado	pelas	regras	do	programa	Whole30	(aproveite	a
carcaça	para	preparar	o	Caldo	de	ossos	da	página	183),	acrescente	uma	colher	grande	de	Salada
proteica	(página	167)	que	está	na	geladeira	ou	substitua	o	frango	assado	por	atum	ou	salmão	em
lata,	ou,	ainda,	por	ovos	cozidos.





“copinhos”	de	pepino	à	tailandesa

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	15	minutos

TEMPO	TOTAL:	35	minutos

2	dentes	de	alho	picadinhos

1	colher	de	sopa	de	gengibre	fresco	picadinho

½	pimenta	jalapeño,	sem	sementes,	picadinha

Raspas	e	sumo	de	2	limões

½	xícara	+	2	colheres	de	sopa	de	azeite	de	oliva	extravirgem

¼	de	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

½	xícara	de	castanha-de-caju

1	xícara	de	cogumelos	Portobello,	cremini	ou	champignon	picados	grosseiramente

¼	de	xícara	de	pimentão	vermelho,	amarelo	ou	laranja,	cortado	em	cubinhos

2	colheres	de	sopa	de	cebolinha	verde	em	fatias	bem	finas

½kg	de	carne	moída	de	peru

4	pepinos,	sem	a	parte	interna,	cortados	em	copinhos	(veja	abaixo)

2	colheres	de	sopa	de	coentro	fresco	picado	grosseiramente

Os	copinhos	de	pepino	fazem	deste	prato	uma	entrada	perfeita,	são	excelentes	como	contribuição
para	as	festas	em	que	cada	um	leva	um	prato	ou	para	um	chá	de	bebê,	mas	talvez	seu	preparo
seja	muito	demorado	para	um	almoço	corrido.	A	mistura	de	peru,	hortaliças	e	molho	fica
igualmente	saborosa	sobre	um	leito	de	folhas	crocantes,	enrolada	em	uma	folha	de	alface-
americana,	como	recheio	de	um	pimentão	ou	como	recheio	de	um	de	nossos	“pães	de
hambúrguer”,	(veja	páginas	179-180).	Requentada	na	manhã	seguinte,	também	fica	deliciosa
(finalize	com	um	ou	dois	ovos	fritos).

Para	preparar	o	molho,	misture	o	alho,	o	gengibre,	a	pimenta	jalapeño,	as	raspas	e	o	sumo	do
limão	em	uma	vasilha	de	vidro	de	tamanho	médio	e	bata	com	um	fouet.	Acrescente	lentamente	½
xícara	do	azeite	de	oliva,	sem	parar	de	bater.	Adicione	o	sal	e	a	pimenta-do-reino.	Reserve.



Leve	ao	fogo	médio-alto	uma	frigideira	grande	com	1	colher	de	sopa	de	azeite	de	oliva	e	gire	para
cobrir	todo	o	fundo.	Quando	o	azeite	estiver	quente,	acrescente	as	castanhas-de-caju	e	torre-as	por
2	a	3	minutos	até	ficarem	ligeiramente	tostadas,	agitando	a	frigideira	para	que	não	queimem.
Transfira	para	uma	tábua	de	corte,	pique	grosseiramente	e	espere	esfriar.

Na	mesma	frigideira,	aqueça	a	colher	de	sopa	de	azeite	restante	em	fogo	médio-alto.	Adicione	os
cogumelos	e	refogue,	mexendo	sempre,	por	3	minutos.	Acrescente	o	pimentão,	a	cebolinha	e	a
carne	moída	de	peru.	Cozinhe,	mexendo	com	uma	colher	de	pau	ou	uma	espátula	e	incorporando
bem	as	hortaliças,	até	que	a	carne	moída	de	peru	fique	coradinha,	o	que	deve	levar	de	7	a	10
minutos.

Tire	a	frigideira	do	fogo,	acrescente	a	maior	parte	do	molho	e	misture	bem.	Salpique	as	castanhas
picadas	sobre	a	mistura	de	carne	moída	de	peru.

Com	uma	colher,	recheie	os	copinhos	de	pepino	e	finalize	com	o	coentro	picado;	regue	com	o
molho	restante.

	“COPINHOS”	DE	PEPINO	Para	fazer	os	copinhos	de	pepino,	corte	cada	pepino	em	3	pedaços,
cada	qual	com	aproximadamente	5cm	de	comprimento.	Usando	uma	colher	pequena	ou	um
boleador	de	melão	pequeno,	retire	a	parte	interna	do	pepino,	sem	chegar	até	o	fim,	para	que	a
mistura	de	carne	de	peru	não	vaze.	Tempere	os	copinhos	com	sal	e	coloque	sobre	papel-toalha	para
escorrer.





FRUTOS	DO	MAR
EMBORA	O	PROGRAMA	WHOLE30	NÃO	TENHA	SIDO	DESENVOLVIDO
ESPECIFICAMENTE	PARA	VEGETARIANOS,	temos	uma	legião	de	seguidores
leais	que	preferem	ficar	longe	especificamente	de	carnes	vermelhas	e
aves.	A	boa	nova	é	que	os	frutos	do	mar,	em	especial	as	variedades
selvagens,	oferecem	ao	mesmo	tempo	nutrição	(inclusive	as	gorduras
anti-inflamatórias	ômega-3	encontradas	em	peixes	gordurosos	de
águas	frias,	como	o	salmão)	e	proteína.	Muitos	pescetarianos	adeptos
do	programa	Whole30	o	concluíram	com	grande	sucesso	usando
apenas	uma	variedade	de	frutos	do	mar	e	ovos	como	fonte	de
proteína.	(Confira	na	página	126	nossas	recomendações	para
vegetarianos	e	veganos.)

Peixes	e	frutos	do	mar	às	vezes	intimidam	os	novatos	na	cozinha:	como	saber	se	o	peixe	é	fresco?
O	peixe	congelado	tem	o	mesmo	sabor	do	fresco?	Como	preparar	o	peixe?

A	boa	notícia	é	que	o	preparo	de	peixes	é	muito	fácil	e	rápido	(o	tempo	de	cozimento	ativo
das	receitas	aqui	apresentada	em	geral	não	passa	de	20	minutos);	além	disso,	é	muito	fácil
substituir	um	tipo	de	peixe	por	outro.	Peixes	e	mariscos	congelados	são	também	uma	fonte	de
proteínas	saudáveis	com	custo	razoável.	E	não	subestime	os	pequeninos!	Embora	não	tenhamos
incluído	aqui	receitas	específicas	com	eles,	peixes	pequenos	como	sardinha,	arenque,	cavala	e
anchova	são	ricos	em	gorduras	saudáveis	e	têm	baixo	teor	de	toxinas.

Podemos	classificar	os	peixes	e	frutos	do	mar	em	três	categorias	simples,	com	base	na
textura:	firmes,	moderados	e	delicados.	Use	essas	categorias	como	orientação	na	hora	de	achar	os
melhores	substitutos	caso	não	encontre	o	peixe	especificado	na	receita,	ou	se	ele	não	couber	no
seu	orçamento.

FIRMES:	bagre,	garoupa,	halibute,	vermelho,	mahi-mahi,	salmão,	espadarte,	atum,	arenque

MODERADOS:	bodião,	camarão,	tilápia,	olho-de-cão,	perca	(oceano),	truta,	cavala,	badejo,
sardinha,	congro

DELICADOS:	bacalhau,	linguado,	hadoque,	pescada,	vieiras,	dourado

Ao	comprar	peixe	fresco,	a	melhor	regra	geral	é	a	do	nariz:	o	cheiro	de	peixe	fresco	lembra	o	da
água	salgada,	ou	do	pepino.	(É	estranho,	mas	é	verdade.)	Se	o	peixe	tiver	um	odor	forte,	é	porque
está	passado,	por	isso,	fique	longe.	A	carne	do	peixe	deve	estar	brilhante	e	limpa,	sem	partes



descoloridas	ou	sem	brilho.	Se	puder,	pressione	a	carne	com	o	dedo.	Se	voltar	rápido,	ótimo,	mas,
se	a	marca	do	dedo	permanecer,	é	porque	o	peixe	não	está	assim	tão	fresco.	O	peixe	fresco	deve
ser	preparado	ou	congelado	em	até	dois	dias.

Peixes	congelados	de	alta	qualidade	basicamente	não	têm	odor,	mas,	se	houver	cristais	de
gelo	no	peixe,	isso	significa	que	ele	perdeu	parte	da	umidade	e	provavelmente	não	terá	um	sabor
tão	bom.	Jamais	deixe	o	peixe	descongelando	na	bancada	da	cozinha	–	descongele-o	de	um	dia
para	outro	na	geladeira	(aproximadamente	24	horas	para	meio	quilo)	ou,	se	precisar	que
descongele	mais	rápido,	coloque-o	em	uma	vasilha	sob	água	corrente	fria.	Uma	vez	descongelado,
prepare-o	imediatamente	–	não	demore	mais	do	que	um	dia	e	nunca	volte	a	congelar	um	peixe
descongelado.

Vieiras	também	podem	ser	compradas	frescas	ou	congeladas	e	embaladas	a	vácuo.	Ambas
são	opções	deliciosas	e	de	preparo	rápido.	É	possível	também	comprar	camarão	fresco,	congelado
ou	pré-cozido;	o	camarão	pré-cozido	é	uma	excelente	opção	para	o	preparo	de	uma	salada	ou	com



sobras	de	hortaliças	–	pratos	rápidos	e	fáceis	para	o	almoço	ou	jantar.
No	entanto,	não	tente	descongelar	vieira	ou	camarão	diretamente	em	água	corrente	–	são

muito	sensíveis	e	a	água	pode	acabar	com	sua	textura.	Use	a	geladeira	ou	descongele-os	em	água
fria	enquanto	ainda	estiverem	dentro	da	embalagem	plástica;	em	seguida,	seque-os	antes	de
cozinhá-los.

É	importante	também	verificar	frequentemente	como	anda	seu	peixe	durante	o	processo	de
cozimento.	Isso	porque,	ao	contrário	do	que	acontece	com	a	carne	vermelha,	quanto	mais	cozidos
os	frutos	do	mar,	mais	duros	eles	ficam.	Durante	o	preparo	das	receitas	aqui	apresentadas,
programe-se	para	ficar	perto	do	fogão,	para	que	o	camarão	não	fique	com	a	consistência	de	um
pneu	de	bicicleta.	E,	já	que	você	não	vai	mesmo	sair	da	cozinha	enquanto	prepara	um	prato	à
base	de	peixe	ou	frutos	do	mar,	por	que	não	aproveitar	e	preparar	uma	Maionese	básica	(página
185)?	Na	verdade,	uma	regra	geral	aqui	é	a	seguinte:	enquanto	estiver	na	cozinha	esperando
alguma	coisa	ficar	pronta,	aproveite	para	se	programar	e	preparar	alguma	coisa	com
antecedência.

Não,	não	precisa	nos	agradecer	pela	dica	–	você	vai	agradecer	a	si	mesmo	mais	adiante.



barquinhos	de	atum	à	mexicana

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

1	abacate	sem	casca

2	latas	(150g	cada)	de	atum	escorridas

3	cebolinhas	verdes	em	fatias	bem	fininhas

Sumo	de	1	½	limão

1	pimenta	jalapeño	picadinha

1	colher	de	sopa	de	coentro	fresco	picadinho

½	colher	de	chá	de	pimenta	chili	em	pó

½	colher	de	chá	de	sal

⅛	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

1	endívia,	separada	em	folhas

Este	prato	é	perfeito	para	a	hora	do	almoço	longe	de	casa	–	basta	colocar	o	atum	em	um
recipiente	de	vidro	com	tampa	e	enrolar	as	folhas	de	endívia	em	papel-toalha	ligeiramente	úmido
dentro	de	um	saco	tipo	zip,	para	que	fiquem	crocantes.	Outra	alternativa	seria	colocar	a	salada
de	atum	dentro	de	uma	folha	de	alface-americana	ou	alface-romana,	de	um	pimentão	sem
sementes,	em	um	tomate	ou	nos	“copinhos”	de	pepino	(página	240).	Funciona	também	com
salmão	em	lata	ou	frango	desfiado	industrializado	e	fica	maravilhoso	com	um	pouco	do	Molho
ranch	(página	322)	ou	de	Maionese	de	abacate	(página	316).

Amasse	o	abacate	com	um	garfo	em	uma	vasilha	de	tamanho	médio,	deixando	alguns	pedaços.
Acrescente	o	atum,	amassando-o	com	o	garfo,	e	misture	bem	com	o	abacate.	Acrescente	a
cebolinha,	o	sumo	de	1	limão,	a	pimenta	jalapeño,	o	coentro,	o	chili	em	pó,	o	sal	e	a	pimenta-do-
reino	e	misture	bem.

Com	uma	colher,	coloque	a	mistura	de	atum	nas	folhas	de	endívia.	Salpique	um	pouco	de	pimenta
chili.	Esprema	o	sumo	do	½	limão	restante	por	cima	e	sirva.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Embora	esta	salada	leve	folhas,	falta-lhe	o	poder	das
hortaliças.	Experimente	servir	as	folhas	de	alface	com	Batata-doce	assada	(página	302),	Gazpacho
(página	282)	ou	cenoura	crua,	fatias	de	pimentão	e	aipo	com	Maionese	de	abacate	(página	316).



	PICADOR	DE	LEGUMES	Com	um	picador	de	legumes,	você	poderia	reduzir	em	alguns	minutos
o	preparo	deste	prato.	Embora	não	seja	um	utensílio	essencial	na	sua	cozinha,	o	picador	de	legumes
torna	o	preparo	de	pratos	como	nosso	Molho	salsa	(página	325)	e	Gazpacho	(página	282)	74%	mais
rápido.





halibute	ao	molho	de	frutas	cítricas	com	gengibre

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	20	minutos

TEMPO	TOTAL:	30	minutos

PARA	O	MOLHO

½	xícara	de	sidra	de	maçã

Raspas	e	sumo	de	2	limões-sicilianos

Sumo	de	1	laranja

½	colher	de	sopa	de	gengibre	fresco	ralado	(ou	½	colher	de	chá	de	gengibre	moído)

PARA	O	PEIXE

3	colheres	de	sopa	de	azeite

2	filés	de	halibute	(150g	cada)

1	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

O	halibute	é	um	peixe	delicioso,	mas	também	pode	ser	caro.	É	possível	substituí-lo	por	diversos
outros	peixes	brancos	no	preparo	deste	prato	–	experimente	cação,	hadoque,	robalo,	salmão,
bacalhau	ou	truta.

Preaqueça	o	forno	a	200°C.

PARA	O	MOLHO:	Leve	ao	fogo	médio-alto	a	sidra	de	maçã	por	4	a	6	minutos,	até	reduzir	o	líquido
a	cerca	de	1	colher	de	sopa.	Adicione	o	sumo	de	limão-siciliano,	o	sumo	de	laranja	e	o	gengibre	e
cozinhe	por	3	a	5	minutos,	até	reduzir	à	metade.	Tire	a	panela	do	fogo	e	adicione	as	raspas	de
limão-siciliano.	Reserve.

PARA	O	PEIXE:	Leve	ao	fogo	alto	uma	frigideira	grande	com	2	colheres	de	sopa	de	azeite,
girando	de	um	lado	para	outro	até	cobrir	todo	o	fundo.	Enquanto	a	temperatura	esquenta,	tempere
o	halibute	com	sal	e	pimenta-do-reino.	Quando	o	azeite	estiver	quente,	coloque	o	peixe	na
frigideira	e	sele-o	por	2	a	3	minutos.	Enquanto	o	peixe	está	selando,	forre	um	tabuleiro	com	papel-
manteiga	e	unte	com	½	colher	de	sopa	de	azeite.



Transfira	o	halibute,	com	o	lado	selado	para	cima,	da	frigideira	para	o	tabuleiro	forrado	com
papel-manteiga	e	untado.	Pincele-o	com	o	restante	do	azeite.	Leve	ao	forno	por	10	a	12	minutos,
até	sentir	que	a	carne	do	peixe	está	firme	mas	se	desmancha	com	facilidade	ao	toque	do	garfo.
Transfira	para	um	refratário	ou	para	pratos	individuais	e,	com	uma	colher,	regue	com	o	molho
antes	de	servir.

	HALIBUTE	O	halibute	e	outros	peixes	brancos	são	um	pouco	complicados	de	cozinhar:	por
conterem	pouco	óleo,	ressecam	rapidamente.	Ao	se	aproximar	o	tempo	de	cozimento	especificado,
olhe	frequentemente	o	forno	para	ver	como	está	o	peixe.	Se	estiver	preocupado	com	a	possibilidade
de	passar	do	ponto,	tire	o	tabuleiro	do	forno	antes	de	o	peixe	parecer	estar	pronto	(quando	a	carne
estiver	quase	desmanchando	ao	toque	do	garfo)	e	deixe	descansar	por	um	minuto,	pois	ele
continuará	cozinhando	mesmo	depois	que	sair	do	forno.	Você	pode	também	usar	um	termômetro
próprio	para	carne	–	tire	o	peixe	do	forno	quando	a	temperatura	no	meio	dele	estiver	entre	54°C	e
57°C.



FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Sirva	com	Salada	de	repolho	(página	288)	e	Arroz	de
couve-flor	(página	278)	para	ter	um	cardápio	de	inspiração	asiática.	Ou	sirva	com	Salada	de
beterraba	assada,	laranja	e	abacate	(página	296),	e	você	terá	uma	refeição	fresca	e	simples.



bacalhau	com	relish	de	pimentão	vermelho	e
cogumelos

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	15	minutos

TEMPO	TOTAL:	25	minutos

½kg	de	bacalhau

½	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

2	colheres	de	sopa	de	azeite

¼	de	cebola	bem	picada

2	colheres	de	chá	de	gengibre	fresco	ralado	(ou	½	colher	de	chá	de	gengibre	moído)

2	dentes	de	alho	picadinhos

2	xícaras	de	champignon,	cogumelo	cremini	ou	cogumelo	Portobello	em	fatias

1	xícara	de	pimentão	vermelho	assado	picado	grosseiramente

Este	prato	não	está	na	seção	de	Receitas	para	ocasiões	especiais,	mas	é	belo	o	bastante	para
impressionar	seus	convidados.	Além	disso,	a	temperatura	de175°C	serve	tanto	para	assar	a
abóbora,	nossa	sugestão	de	acompanhamento,	quanto	para	este	prato.	Nessa	temperatura,	a
abóbora	cortada	em	cubos	grandes	levará	aproximadamente	uma	hora	para	assar,	por	isso,	leve-
a	ao	forno	uns	45	minutos	antes	de	começar	a	assar	o	peixe.	Ou	comece	a	cozinhar	a	couve-flor
no	vapor	pouco	antes	de	começar	a	preparar	o	peixe	–	a	couve-flor	deve	estar	pronta	para	ser
levada	ao	processador	de	alimentos	na	hora	em	que	o	peixe	estiver	saindo	do	forno.	Prepare	o
molho	com	antecedência	e	faça	uma	salada	enquanto	o	peixe	assa	–	você	terá	uma	refeição
completa!

Preaqueça	o	forno	a	175°C.	Forre	um	tabuleiro	ou	um	refratário	com	papel-manteiga.

Corte	o	peixe	em	pequenas	porções	e	seque-o	delicadamente,	dando	ligeiras	batidas	com	papel-
toalha.	Tempere	com	¼	de	colher	de	chá	de	sal	e	⅛	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino	e
transfira	para	o	tabuleiro.	Asse	por	12	a	15	minutos,	até	que	a	carne	no	meio	do	peixe	não	pareça
mais	tão	úmida	nem	tenha	uma	textura	esponjosa.



Enquanto	o	peixe	assa,	adicione	o	azeite	a	uma	frigideira	grande	e	leve	ao	fogo	médio.	Quando
estiver	quente,	acrescente	a	cebola	e	refogue,	mexendo	sempre,	até	ficar	transparente,	o	que	deve
levar	de	2	a	3	minutos.	Acrescente	o	gengibre	e	mexa	por	30	segundos.	Adicione	o	alho	e	refogue
por	cerca	de	1	minuto,	até	começar	a	soltar	seu	aroma.	Acrescente	o	cogumelo	fatiado	e	continue
refogando,	mexendo	sempre,	por	1	a	2	minutos.	Os	cogumelos	primeiro	soltam	umidade,
misturando	os	sabores,	depois	adquirem	uma	aparência	mais	ressecada.	Acrescente	o	pimentão
assado	e	¼	de	colher	de	chá	de	sal	e	⅛	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino	restantes	e	mexa	por
2	minutos,	para	esquentar	os	pimentões.	Tire	a	frigideira	do	fogo,	tampe	para	não	esfriar	e
reserve.

Tire	o	peixe	do	forno	e,	com	uma	colher,	coloque	uma	porção	generosa	da	mistura	de	cogumelo	e
pimentão	sobre	o	peixe.	Sirva	em	seguida.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Este	prato	vai	muito	bem	com	uma	salada	verde	simples
regada	com	nosso	Vinagrete	balsâmico	(página	334)	e	Abóbora	assada	(páginas	172-173)	ou	um
simples	Purê	de	couve-flor	(página	276).



	COGUMELOS	DESIDRATADOS	O	uso	de	um	mix	de	cogumelos	mais	exóticos	e	desidratados,
como	shiitake,	porcini,	morel	ou	chanterelle,	neste	prato	confere	sabor	e	textura	ao	relish,	deixando	o
prato	com	aparência	ainda	mais	sofisticada.	Use	aproximadamente	150g	de	cogumelos
desidratados	no	preparo	–	fique	à	vontade	para	misturar	diversas	variedades.	Para	reidratá-los,
deixe-os	de	molho	em	água	morna	durante	30	minutos,	escorrendo	bem	para	eliminar	qualquer
resíduo	de	sujeira.	Em	seguida,	fatie	(ou	corte	em	cubinhos,	dependendo	do	formato	e	do	tamanho)	e
prepare	seu	relish	de	acordo	com	as	orientações	da	receita.



camarão	ao	alho	com	molho	romesco	e
“macarrão”	de	abobrinha

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	45	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	10	minutos

TEMPO	TOTAL:	55	minutos

4	abobrinhas	médias	(cerca	de	4	xícaras	de	“macarrão”	de	abobrinha)

2	colheres	de	azeite

¼	de	cebola	bem	picada

2	dentes	de	alho	picadinhos

½kg	de	camarão	graúdo,	descascado	e	limpo

1	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

2	colheres	de	chá	de	salsa	fresca	picada

Molho	romesco	(página	324)

Você	pode	reduzir	em	25	minutos	o	tempo	de	preparo	deste	prato	se	fizer	o	Molho	romesco	com
dois	dias	de	antecedência.	O	prato	fica	igualmente	delicioso	se	for	servido	frio;	basta	substituir	o
Molho	romesco	pelo	Molho	pesto	(página	321)	e	o	macarrão	de	abobrinha	por	macarrão	de
pepino	cru.	Você	também	pode	comprar	o	camarão	já	cozido	–	então	não	precisa	usar	o	¼	de
xícara	de	água,	deixando	de	lado	o	cozimento	no	final	do	terceiro	passo.

Descasque	a	abobrinha	com	um	descascador	de	legumes	tradicional.	Em	seguida,	usando	um
descascador	que	corte	legumes	à	julienne,	corte	fatias	longas	em	cada	abobrinha	até	chegar	à
parte	branca,	ainda	sem	as	sementes.	Gire	a	abobrinha	e	repita	o	processo	nos	outros	lados.	(Se
você	tiver	um	descascador	de	legumes	em	espiral,	pode	usá-lo	em	lugar	do	descascador	tipo
julienne.)	Jogue	fora	a	parte	interna	da	abobrinha	e	reserve	o	“macarrão”.

Leve	ao	fogo	uma	caçarola	grande	com	2	xícaras	de	água	e	espere	levantar	fervura	enquanto
começa	a	cozinhar	o	camarão.

Aqueça	o	azeite	em	uma	frigideira	grande	em	fogo	médio,	girando	até	cobrir	bem	o	fundo.



Quando	estiver	quente,	acrescente	a	cebola	e	refogue	por	uns	2	minutos,	até	ficar	transparente.
Junte	o	alho	e	refogue	por	cerca	de	1	minuto,	até	começar	a	soltar	seu	aroma.	Adicione	o	camarão
descascado	e	limpo	e	refogue	no	alho	e	na	cebola,	mexendo	sempre,	durante	2	minutos.	Adicione
¼	de	xícara	de	água	à	frigideira	e	tampe.	Cozinhe	por	4	a	6	minutos,	até	o	camarão	adquirir	o
formato	da	letra	“C”.	Transfira	para	o	recipiente	no	qual	será	servido	à	mesa	(escorrendo	qualquer
água	que	possa	restar)	e	tempere	com	sal	e	pimenta-do-reino.	Cubra	para	manter	aquecido.

Coloque	uma	peneira	ou	utensílio	para	cozimento	a	vapor	dentro	da	panela	grande	com	água
fervendo.	Acrescente	o	“macarrão”	de	abobrinha,	tampe	e	cozinhe	até	a	abobrinha	ficar	al	dente,	o
que	deve	levar	uns	2	a	3	minutos.	Escorra	e	transfira	para	a	travessa	de	servir	ou	para	pratos
individuais.

Junte	a	salsa	ao	camarão	cozido,	mexa	e,	com	uma	colher,	coloque	sobre	o	macarrão	de
abobrinha.	Despeje	um	pouco	de	Molho	romesco	sobre	o	camarão	com	abobrinha	e	sirva.

	CAMARÃO	É	fácil	preparar	o	camarão,	mas	quanto	mais	cozido	ele	estiver,	mais	duro	fica.	No
ponto	certo,	o	camarão	tem	uma	coloração	rosada	e	o	formato	da	letra	“C”	–	se	passar	do	tempo	de
cozimento,	adquire	o	formato	da	letra	“O”.	Se	o	camarão	estiver	congelado,	é	preciso	descongelá-lo
totalmente	antes	de	começar	a	preparar	o	prato.





salmão	poché	ao	molho	de	pepino	e	dill

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	25	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	20	minutos

TEMPO	TOTAL:	45	minutos

½	xícara	de	vinagre	de	arroz

Sumo	de	3	limões-sicilianos,	dividido	em	3	partes

1	folha	de	louro

6	pimentas-do-reino	em	grãos

2	filés	de	salmão	(150g	cada)

½	xícara	de	Maionese	básica	(página	185)

¼	de	xícara	de	Creme	de	coco	(página	184)

½	pepino	descascado	e	cortado	em	cubos

½	chalota	picadinha

2	ramos	de	dill	fresco	(apenas	as	folhas),	picados	grosseiramente

1	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

½	limão-siciliano	em	fatias	finas

Esta	forma	de	preparar	o	salmão	mantém	sua	umidade	e,	ao	mesmo	tempo,	acrescenta	sabor,
mas,	se	você	estiver	com	pouco	tempo	(ou	se	faltar	algum	ingrediente),	use	nossa	técnica	para
preparar	o	Salmão	assado	perfeito	(página	166).	Dobre	a	receita	deste	Molho	de	pepino	com
dill;	fica	delicioso	misturado	a	uma	Salada	proteica	(página	167).

Preaqueça	o	forno	a	200°C.

Para	preparar	o	líquido	no	qual	o	salmão	poché	cozinhará,	misture	2	xícaras	de	água	com	o
vinagre	de	arroz,	o	sumo	de	2	limões-sicilianos,	a	folha	de	louro	e	os	grãos	de	pimenta-do-reino
em	uma	caçarola	pequena.	Deixe	levantar	fervura	em	fogo	alto	e	tire	do	fogo.

Coloque	os	filés	de	salmão,	com	a	pele	para	baixo,	em	um	refratário	(que	deve	ser	mais	fundo	do
que	a	altura	dos	filés	de	salmão).	Despeje	o	líquido	quente	sobre	eles.	Transfira	para	o	forno	até	o



salmão	ficar	ligeiramente	transparente	ao	ser	cortado	ao	meio,	o	que	deve	levar	uns	15	a	20
minutos,	dependendo	da	espessura	dos	filés.

Enquanto	o	salmão	está	cozinhando,	misture	o	sumo	de	limão-siciliano	restante,	a	maionese,	o
creme	de	coco,	o	pepino,	a	chalota,	o	dill	(endro	ou	aneto),	o	sal	e	a	pimenta-do-reino	em	uma
vasilha	pequena.

Jogue	fora	o	líquido	que	porventura	tenha	sobrado	na	panela,	junto	com	a	folha	de	louro	e	os
grãos	de	pimenta-do-reino.	Transfira	o	salmão	para	uma	travessa	ou	para	os	pratos	individuais.
Com	uma	colher,	coloque	o	molho	sobre	o	salmão	e	decore	com	as	fatias	de	limão-siciliano.

	SALMÃO	POCHÉ	PERFEITO	Se	cozinhar	demais,	o	salmão	perde	umidade	e	maciez,	por	isso,
quando	estiver	perto	do	fim	do	tempo	de	cozimento,	dê	uma	olhada	no	peixe	para	ver	como	está.	É
melhor	tirar	o	salmão	do	forno	um	pouco	antes	do	cozimento	total,	pois	ele	continua	cozinhando
mesmo	depois	de	sair	do	forno.	Espete	uma	faca	de	manteiga	na	parte	mais	espessa	do	salmão	e
tente	dividir	o	filé	ao	meio.	A	carne	deve	se	partir	facilmente	e	ter	um	aspecto	opaco	(e	não	vermelha
e	crua	por	cima).	Você	verá	uma	substância	esbranquiçada	nas	extremidades	(a	gordura)	e	a	carne
deve	estar	firme.	Não	cozinhe	o	salmão	a	ponto	de	ele	se	despedaçar	facilmente	–	quando	isso
acontece,	é	sinal	de	que	cozinhou	demais.	O	método	poché	é	bastante	tolerante	–	mesmo	que	você
deixe	o	salmão	no	líquido	tempo	demais,	ele	mantém	a	umidade	e	a	maciez.



FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	O	prato	é	perfeito	para	o	brunch	dominical,	ou	como	a
primeira	refeição	do	dia.	Sirva-o	com	Sopa	de	abóbora	(página	272)	ou	Aspargos	grelhados	com
raspas	de	limão-siciliano	(página	290).



CARNE	DE	PORCO
BACON.	PRONTO.	DISSEMOS.	Sabemos	que	você	estava	pensando	nisso
porque,	em	nossa	comunidade	Paleo	mais	ampla,	porco	é	considerado
sinônimo	de	bacon.	Na	verdade,	como	reação	ao	modismo	das	dietas
de	baixa	caloria,	as	pessoas	mergulharam	de	cabeça	no	bacon.

Ocorre	que	você	não	vai	encontrar	bacon	nesta	parte	do	nosso	livro	de	receitas.	Na	verdade,	não
vai	encontrar	bacon	em	lugar	algum	deste	livro,	exceto,	talvez,	em	nossa	explicação	da	técnica
favorita	para	preparo	do	bacon,	na	página	169.	Desconfiamos	que	isso	o	deixe	triste,	talvez	até	um
pouco	zangado.	Mas	não	estamos	aqui	para	sermos	amados	–	estamos	aqui	para	lhe	dar	as
nossas	melhores	recomendações	para	ser	saudável	e	alimentar-se	com	comida	de	verdade.	E,
embora	bacon	seja	comida	de	verdade,	não	chega	nem	perto	das	partes	mais	nutritivas	do	porco	e
é	muito	fácil	exagerar	em	seu	consumo,	o	que	leva	à	expulsão	de	outros	nutrientes	do	prato.

Primeiro,	é	muito	difícil	encontrar	marcas	de	bacon	que	sejam	aprovadas	para	consumo	no
programa	Whole30.	Geralmente,	as	marcas	encontradas	são	curadas	com	açúcar	(e
provavelmente	contêm	inúmeros	outros	ingredientes	ruins).	Não	queríamos	incluir	receitas	que
três	quartos	dos	leitores	não	pudessem	preparar,	por	isso	este	livro	praticamente	não	tem	bacon.

Além	disso,	eis	aqui	uma	boa	notícia:	carne	de	porco	é	muito	mais	do	que	bacon,	salsicha	e
bisteca.	Existem	vários	cortes	deliciosos,	com	preços	acessíveis,	que	normalmente	são	deixados
de	lado;	incluí-los	como	parte	das	suas	refeições	significa	que	você	está	obtendo	uma	variedade
de	nutrientes	e	sabores	sem	sobrecarregar	o	orçamento.	Muitos	desses	cortes	são	perfeitos	para	o
preparo	na	slow	cooker	(como	a	Carne	de	porco	desfiada	da	página	260),	facilitando	o	preparo	das
refeições	sem	a	necessidade	de	lavar	muitas	panelas	e	utensílios.

A	esta	altura,	você	já	está	voltando	a	gostar	da	gente.
Por	fim,	há	alguns	alimentos	aprovados	para	consumo	no	programa	Whole30	tão	próximos

daquelas	coisas	doces,	gordurosas	e	salgadas	que	você	costumava	comer	que	elas	também
podem	se	tornar	problemáticas,	promovendo	o	consumo	excessivo.	Manteigas	de	nozes,	frutas
secas	e	bacon	são	três	exemplos	comuns	–	todos	são	alimentos	que	podem	promover	efeitos
indesejados	na	saúde	quando	consumidos	exageradamente,	e	é	fácil	demais	consumi-los	em
excesso.

Sendo	assim,	mesmo	para	quem	conseguir	encontrar	marcas	de	bacon	cujo	consumo	é
aprovado	no	programa	Whole30,	vamos	mantê-lo	em	seu	devido	lugar.	Use-o	como	condimento,
salpicado	em	saladas,	sopas	ou	ensopados,	ou	como	um	acompanhamento	ocasional	de	proteína
em	uma	de	suas	refeições.	Sinta-se	à	vontade	para	mantê-lo	nas	opções	gerais,	mas	não	exagere,
porque,	com	toda	a	sinceridade,	ele	não	é	uma	fonte	de	proteína	muito	boa.	(Na	verdade,	uma



fatia	de	bacon	contém	praticamente	a	mesma	quantidade	de	gordura	e	de	proteína.)
E,	caso	não	consiga	encontrar	bacon	aprovado	para	consumo	no	programa	Whole30,	não	se

preocupe	–	existem	diversos	outros	deliciosos	cortes	de	carne	de	porco	nesta	seção	para	fazer
você	esquecer,	durante	os	próximos	30	dias,	aquela	gordura	crocante	e	salgada	pela	qual	vem
ansiando.	Bem…	mais	ou	menos,	mas	garantimos	que	você	vai	sobreviver.



bolinhos	de	carne	de	porco	com	purê	de	batata-
doce	e	cebola	caramelizada

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	25	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	25	minutos

TEMPO	TOTAL:	50	minutos

PARA	OS	BOLINHOS

½kg	de	carne	de	porco	moída

¼	de	colher	de	chá	de	sálvia	triturada

¼	de	colher	de	chá	de	alho	em	pó

¼	de	colher	de	chá	de	tomilho	desidratado

¼	de	colher	de	chá	de	cebola	em	pó

⅛	de	colher	de	chá	de	pimenta-de-caiena

⅛	de	colher	de	chá	de	noz-moscada

1	colher	de	chá	de	sal

⅛	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Raspas	de	1	limão-siciliano

PARA	O	PURÊ

2	batatas-doces	médias,	descascadas	e	cortadas	em	cubos	grandes

4	colheres	de	sopa	de	ghee	ou	manteiga	clarificada

½	xícara	de	leite	de	coco

1	cebola	em	fatias	finas

¼	de	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Não	se	deixe	intimidar	pela	longa	lista	de	condimentos	nesta	mistura	sofisticada	–	na	verdade,
medi-los	e	misturá-los	é	muito	rápido.	Para	facilitar	as	coisas	para	o	futuro,	quadruplique	a
mistura	de	condimentos	(na	lista	de	ingredientes,	da	sálvia	à	pimenta-do-reino),	use	um	quarto	do
total	(2	colheres	de	chá	cheias)	no	preparo	desta	receita	e	guarde	o	restante	em	um	recipiente



hermeticamente	fechado	na	despensa	para	aproveitar	da	próxima	vez	em	que	quiser	preparar	o
prato.

Preaqueça	o	forno	a	175°C.	Leve	uma	panela	de	tamanho	médio	com	4	xícaras	de	água	ao	fogo
médio-alto	e	espere	levantar	fervura.	Forre	um	tabuleiro	com	papel-manteiga.

PREPARE	OS	BOLINHOS:	Misture	em	uma	vasilha	grande	todos	os	ingredientes	dos	bolinhos.
Forme	8	bolinhos	de	tamanho	igual.	Transfira	para	um	prato	e	leve	ao	freezer	por	10	a	15	minutos,
enquanto	começa	a	preparar	o	purê	de	batata-doce.

Cozinhe	a	batata-doce	em	água	fervente	por	10	a	15	minutos,	até	que	fique	macia.	Escorra	a	água
do	cozimento	e	volte	com	a	batata-doce	à	panela.	Acrescente	1	colher	de	sopa	de	ghee	e	o	leite	de
coco.	Com	um	amassador	de	batata,	um	mixer	ou	um	garfo	de	cozinha	grande,	misture	a	batata-
doce	com	a	ghee	e	o	leite	de	coco.	Tampe	a	panela	para	não	esfriar	e	reserve.

Tire	os	bolinhos	do	freezer	e	transfira-os	para	o	tabuleiro	forrado	com	papel-manteiga.	Leve	para
assar	no	forno	por	12	a	15	minutos,	até	que	a	temperatura	interna	atinja	145°C	e	não	reste	mais
nenhuma	parte	rosada	nos	bolinhos.

Enquanto	isso,	leve	uma	frigideira	grande	ao	fogo	médio	e	aqueça	as	3	colheres	de	sopa	de	ghee
restantes,	girando	a	frigideira	de	um	lado	para	outro	a	fim	de	cobrir	todo	o	fundo.	Quando	a
manteiga	estiver	quente,	acrescente	a	cebola	e	refogue	por	5	minutos,	virando	de	vez	em	quando,
à	medida	que	começa	a	dourar	e	caramelizar.	(Não	acelere	esse	passo	–	quanto	mais
amarronzada	ficar	a	cebola,	mais	concentrado	será	seu	sabor.)

Transfira	o	purê	de	batata-doce	para	uma	travessa	e	coloque	por	cima	a	cebola	caramelizada.
Tempere	com	sal	e	pimenta-do-reino	e	misture	bem.	Sirva	com	os	bolinhos	de	carne	de	porco.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Dobre	a	receita	de	purê	de	batata-doce	e	você	terá	um
acompanhamento	fácil	para	o	jantar	do	dia	seguinte	–	sirva	com	Peito	bovino	assado	(página
220),	Lombinho	em	crosta	de	nozes	(página	258)	ou	Halibute	ao	molho	de	frutas	cítricas	com
gengibre	(página	246).

	PARA	CARAMELIZAR	AS	CEBOLAS	Caramelizar	cebolas	acentua	intensamente	o	sabor	deste
prato,	mas	requer	cuidado	e	paciência.	Primeiro,	não	corte	a	cebola	em	fatias	finas	demais,	pois	elas
ressecarão	muito	ao	cozinhar.	Cada	fatia	deve	ter	uns	3	milímetros	de	espessura.	Use	uma	frigideira
suficientemente	grande	–	se	não	houver	espaço	para	espalhar	as	fatias	de	cebola,	elas	não	vão
caramelizar,	e	sim	cozinhar	no	vapor.	Por	fim,	não	acelere	o	processo!	Só	tire	a	frigideira	do	fogo
quando	a	cebola	ficar	tenra	e	adquirir	coloração	amarronzada.





lombinho	em	crosta	de	nozes

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	30	minutos

TEMPO	TOTAL:	50	minutos

½kg	de	lombinho

2	colheres	de	sopa	de	mostarda	em	pó

1	colher	de	sopa	de	páprica

1	colher	de	sopa	de	cebola	em	pó

1	colher	de	sopa	de	alho	em	pó

1	½	colher	de	chá	de	sal

1	½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

½	xícara	de	nozes	picadas

3	xícaras	de	folhas	para	salada

½	xícara	de	Vinagrete	balsâmico	(página	334)

O	lombinho	é	um	dos	cortes	mais	magros	e	mais	tenros	do	porco,	mas	também	é	fácil	passar	do
ponto	ao	cozinhá-lo,	o	que	o	deixará	ressecado.	O	melhor	é	utilizar	um	termômetro	de	carne,	e
não	o	relógio,	para	marcar	o	tempo	de	cozimento	deste	corte	–	por	isso,	cuidado	com	a
temperatura.	Esta	receita	funciona	igualmente	bem	com	bisteca;	o	tempo	de	cozimento	no	forno
seria	praticamente	o	mesmo.

Tire	o	lombinho	da	geladeira	aproximadamente	30	minutos	antes	de	iniciar	o	preparo	da	receita.

Preaqueça	o	forno	a	190°C.

Se	necessário,	apare	as	partes	mais	duras	da	pele.	(Isso	normalmente	não	é	necessário	em	cortes
de	lombinho	sem	osso,	mas	é	bom	conferir	os	detalhes	na	dica	abaixo.)	Seque	com	papel-toalha.
Misture	a	mostarda	em	pó,	a	páprica,	a	cebola	em	pó,	o	alho	em	pó,	sal	e	pimenta-do-reino	em
uma	vasilha	pequena.	Tempere	o	lombinho	com	essa	mistura	de	condimentos,	esfregando-a
sobre	a	carne.

Triture	as	nozes	na	função	Pulsar	do	processador	ou	à	mão.	Recubra	o	lombinho	por	igual	com



três	quartos	das	nozes	trituradas.	Transfira	o	lombinho	para	uma	assadeira	e	leve	ao	forno	por	25
a	30	minutos,	até	a	temperatura	interna	alcançar	63°C.	Tire	do	forno	e	deixe	descansar	por	10
minutos.

Corte	o	lombinho	em	fatias	de	mais	ou	menos	um	dedo	de	espessura.	Prepare	um	leito	com	as
folhas	para	a	salada	já	nos	pratos,	arrume	as	fatias	de	lombinho	por	cima,	salpique	o	restante	das
nozes	trituradas	e	regue	com	o	Vinagrete	balsâmico.

	RETIRANDO	A	MEMBRANA	EXTERNA	DO	LOMBINHO	Em	geral,	o	lombinho	sem	osso	não
terá	aquela	membrana	dura	que	recobre	a	parte	de	cima.	Entretanto,	se	tiver,	é	importante	retirá-la
antes	de	assá-lo	–	caso	contrário,	ressecará	no	forno	e	endurecerá.	Com	uma	faca	de	legumes	afiada
ou	uma	própria	para	desossar	carne,	faça	um	corte	no	lombinho	para	separar	a	membrana	do
músculo.	Retire	a	pele	deslizando	a	faca	sob	a	membrana	e	corte	lentamente	ao	longo	do	músculo
(no	sentido	da	fibra	da	carne)	em	movimentos	delicados.	Ou	então	peça	ao	açougueiro	que	o	faça
para	você	antes	de	embrulhar	o	lombinho.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Este	prato	combina	bem	com	Aspargos	grelhados	com
raspas	de	limão-siciliano	(página	290),	Sopa	de	batata-doce	(página	306)	ou	Abóbora	e	couve-de-
bruxelas	assadas	na	panela	(página	292).





carne	de	porco	desfiada

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	2	horas	e	45	minutos

TEMPO	TOTAL:	3	horas

1	½	colher	de	sopa	de	sal

1	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

1kg	de	copa-lombo,	cortado	em	cubos	de	10cm

2	colheres	de	sopa	de	óleo

½	cebola	média	picada	grosseiramente

3	dentes	de	alho	picadinhos

½	colher	de	chá	de	pimenta	chili	em	pó

¼	de	colher	de	chá	de	canela	em	pó

¼	de	xícara	de	cebolinha	verde	picada	em	pedaços	de	1cm

Sumo	de	½	limão

Facilite	o	preparo	deste	prato	usando	a	slow	cooker.	Antes	de	sair	de	casa,	siga	a	receita	até	o
passo	quatro	(pouco	antes	de	transferir	a	panela	para	o	forno).	Simplesmente	coloque	tudo	dentro
da	slow	cooker.	Ajuste-a	em	temperatura	baixa	e	programe	o	tempo	de	cozimento	para	8	a	10
horas.	Quando	você	chegar	do	trabalho,	não	só	sua	casa	terá	um	aroma	delicioso	como	você
também	terá	uma	carne	de	porco	cozida,	pronta	para	ser	desfiada	e	apreciada!

Preaqueça	o	forno	a	175°C.

Misture	1	colher	de	sopa	do	sal	e	toda	a	pimenta-do-reino	em	uma	vasilha.	Use	para	temperar	a
carne	de	porco.

Em	uma	panela	de	ferro	fundido	funda	que	possa	ir	ao	forno,	aqueça	o	óleo	em	fogo	médio,
girando-a	até	recobrir	todo	o	fundo.	Quando	estiver	quente,	adicione	a	carne	(cuidado	para	não
colocar	uma	quantidade	grande	demais)	e	deixe	corar	por	inteiro,	3	a	4	minutos	de	cada	lado.	Tire
a	carne	de	porco	da	panela	e	reserve.

Leve	a	panela	de	volta	ao	fogo,	reduza	para	médio-baixo,	adicione	a	cebola	e	refogue-a	por	4	a	5



minutos,	até	ficar	transparente.	Adicione	o	alho	e	refogue	sem	parar	de	mexer,	para	não	deixar
queimar,	por	cerca	de	1	minuto.	Adicione	1	xícara	de	água,	a	pimenta	chili	e	a	canela	em	pó.
Aumente	o	fogo	para	médio-alto,	leve	a	carne	de	porco	de	volta	à	panela	e	espere	levantar	fervura.

Tampe	a	panela	com	a	própria	tampa	ou	embrulhe-a	em	papel-manteiga.	Transfira	para	o	forno	e
asse	por	2	½	horas,	virando	a	carne	de	hora	em	hora.	Para	saber	se	está	cozida,	espete-a	com	o
garfo	e	verifique	se	está	macia.

Transfira	a	carne	para	uma	vasilha	e	desfie	com	um	ou	dois	garfos,	descartando	o	excesso	de
gordura.	Incorpore	o	líquido	do	cozimento	que	ficou	na	panela	e	adicione	a	cebolinha	verde	e	o
sumo	de	limão.	Tempere	com	a	½	colher	de	sopa	de	sal	restante.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Transforme	a	carne	de	porco	desfiada	em	uma	salada	de
taco	servindo	a	carne	sobre	um	leito	de	folhas	verdes	com	Molho	salsa	(página	325)	e	Guacamole
(página	314);	sirva	com	Salada	de	repolho	(página	288)	e	Molho	ranch	(página	322).

	CORTES	ADEQUADOS	AO	PREPARO	DESTE	PRATO	Copa-lombo	é	o	corte	mais	usado	para	o
preparo	de	carne	de	porco	desfiada	por	causa	da	gordura,	que	intensifica	o	sabor	da	carne.	Se,	ao
comprar	o	corte,	ele	vier	com	osso,	coloque-o	para	assar	junto	com	a	carne	e	deixe	os	nutrientes	e	a
gordura	do	osso	penetrarem	a	carne.





costelinha	de	porco	com	molho	barbecue	picante

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

DEIXE	MARINAR	por	3	a	24	horas

TEMPO	DE	COZIMENTO:	1	hora	e	15	minutos

TEMPO	TOTAL:	1	hora	e	35	minutos	mais	o	tempo	da	marinada

PARA	A	MISTURA	DE	TEMPEROS

2	colheres	de	sopa	de	orégano	desidratado

1	colher	de	chá	de	mostarda	em	pó

1	colher	de	chá	de	cebola	em	pó

1	colher	de	chá	de	alho	em	pó

1	colher	de	sopa	de	páprica

½	colher	de	chá	de	cominho

1	colher	de	chá	de	sal

1	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

1kg	de	costelinha	(inteira)

1	xícara	de	Caldo	de	galinha	(página	183)	ou	de	água

2	xícaras	de	Molho	barbecue	picante	(página	328)

Diminua	pela	metade	o	tempo	de	preparo	fazendo	o	Molho	barbecue	com	até	dois	dias	de
antecedência.	Gostaria	de	pular	essa	etapa?	Compre	um	molho	pronto	aprovado	pelo	programa.

PREPARE	O	TEMPERO:	Misture	o	orégano,	a	mostarda	em	pó,	a	cebola	em	pó,	o	alho	em	pó,	a
páprica,	o	cominho,	o	sal	e	a	pimenta-do-reino	em	uma	vasilha	pequena.	Coloque	a	costelinha
sobre	um	pedaço	grande	de	papel-manteiga	com	o	lado	da	carne	para	cima	e	cubra	por	igual	com
a	mistura	de	temperos	preparada.	Leve	para	marinar	na	geladeira	por	3	a	24	horas	(quanto	mais
tempo,	melhor).

Preaqueça	o	forno	a	150°C.

Coloque	a	costelinha	em	uma	panela	grande	que	possa	ir	ao	forno	ou	em	um	refratário.	Despeje	o



caldo	de	galinha	ou	a	água	por	cima	e	cubra	com	papel-manteiga.	Leve	ao	forno	por	1	hora,	ou	até
a	carne	começar	a	soltar	do	osso.

Preaqueça	o	grill/churrasqueira	em	temperatura	média	(175°C).	Coloque	a	costelinha	diretamente
sobre	o	calor	e	grelhe	por	6	a	8	minutos	de	cada	lado,	até	ficar	bem	tostadinha.	Se	não	tiver	grill
nem	churrasqueira	em	casa,	coloque	o	forno	em	temperatura	máxima	e	asse	a	costelinha	por	10
minutos	de	cada	lado.

Tire	do	grill/churrasqueira	ou	do	forno	e	pincele	generosamente	com	o	molho	barbecue.	Sirva
com	o	molho	restante.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Esta	receita	fica	excelente	com	uma	porção	de	Abóbora
com	couve	e	acelga	(página	274),	Salada	de	repolho	(página	288)	ou	Batata-doce	assada	(página
302).

	COMO	SABER	QUANDO	A	COSTELINHA	ESTÁ	NO	PONTO?	Embora	a	temperatura
adequada	da	costelinha	assada	seja	entre	82°C	e	88°C,	não	adianta	muito	usar	um	termômetro	para
carne	neste	caso:	é	muito	difícil	obter	uma	leitura	precisa	da	temperatura,	pois	os	ossos	atrapalham.
Eis	algumas	maneiras	de	testar	se	a	costelinha	está	pronta:	pegue-a	com	uma	pinça	ou	um	pegador	e
balance-a	ligeiramente.	Se	estiver	no	ponto,	a	costelinha	vai	se	dobrar,	como	se	fosse	quebrar.	Outra
forma	de	ver	se	está	assada	é	espetar	um	palito	na	carne	entre	os	ossos.	Se	o	palito	entrar	com	pouca
ou	nenhuma	resistência	(como	em	um	bolo,	por	exemplo),	é	porque	está	assada.





bisteca	com	purê	de	maçã	e	especiarias

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	5	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	20	minutos

TEMPO	TOTAL:	25	minutos

1	colher	de	chá	de	sal

1	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

2	bistecas	com	osso	(cerca	de	500g	ao	todo)

3	colheres	de	sopa	de	óleo

1	cebola	fatiada

2	maçãs	descascadas,	sem	sementes,	cortadas	em	cubos

½	xícara	de	sidra	de	maçã

½	colher	de	chá	de	gengibre	em	pó

½	colher	de	chá	de	pimenta-da-jamaica

1	pitada	de	noz-moscada

2	punhados	generosos	de	alface	frisée

Está	com	dificuldade	de	encontrar	alface	frisée?	Use	rúcula,	couve	ou	espinafre	baby.	O	prato
também	pode	ser	aproveitado	no	café	da	manhã	do	dia	seguinte	–	frite	um	ou	dois	ovos	e
coloque	sobre	as	sobras	de	bisteca,	usando	o	purê	de	maçã	e	as	folhas	como	acompanhamento.

Preaqueça	o	forno	a	175°C.

Prepare	uma	mistura	de	sal	e	pimenta-do-reino	em	uma	vasilha	pequena	e	tempere	os	dois	lados
da	bisteca.

Leve	ao	fogo	médio-alto	uma	frigideira	grande	com	2	colheres	de	sopa	de	óleo.	Quando	estiver
quente,	adicione	as	bistecas	e	sele-as	até	que	se	forme	uma	crosta	dourada/amarronzada,	o	que
deve	levar	de	2	a	3	minutos.	Vire	e	sele	o	outro	lado	por	2	minutos.

Transfira	as	bistecas	para	um	tabuleiro	e	leve	ao	forno	até	a	temperatura	interna	atingir	60°C,	o
que	deve	levar	uns	10	a	15	minutos,	dependendo	da	espessura	da	bisteca.



Enquanto	a	bisteca	assa,	misture	a	colher	de	sopa	de	óleo	restante	com	a	cebola	na	mesma
frigideira.	Refogue	em	fogo	médio	por	2	a	3	minutos,	até	a	cebola	ficar	transparente.	Acrescente	a
maçã	picada,	a	sidra	de	maçã,	o	gengibre,	a	pimenta-da-jamaica	e	a	noz-moscada.	Cozinhe	tudo
por	cerca	de	5	minutos,	raspando	o	fundo	da	frigideira	com	uma	colher	de	pau,	até	a	maçã	ficar
macia.

Transfira	o	purê	de	maçã	para	o	processador	de	alimentos	ou	para	o	liquidificador	e	bata	bem	até
obter	uma	consistência	uniforme.

Distribua	a	alface	frisée	nos	pratos.	Adicione	as	bistecas	e	sirva	com	o	purê	de	maçã.

	GORDURA	DO	BACON	Se	tiver	sorte	de	encontrar	bacon	permitido	no	programa	Whole30,
economize	parte	da	gordura	para	outras	receitas.	A	gordura	do	bacon	pode	ser	usada	em	receitas
mais	pesadas,	como	esta.





ACOMPANHAMENTOS
CONTRARIANDO	O	QUE	A	MÍDIA	COSTUMA	RELATAR,	nosso	saudável	plano
alimentar	não	é	carnívoro.	Se	seguir	o	nosso	Plano	de	refeições
(página	200),	você	comerá	apenas	uma	quantidade	moderada	de
proteína	a	cada	refeição.	Na	verdade,	se	fizer	os	cálculos	–	e	nós
fizemos	–,	verá	que	o	extremo	inferior	das	nossas	recomendações	de
proteína	está	totalmente	alinhado	com	a	Dose	Diária	Recomendada
(DDR).	Além	disso,	equilibramos	os	animais	que	comemos	com	uma
quantidade	copiosa	de	vegetais	–	tanto	hortaliças	quanto	frutas.	Na
verdade,	depois	de	servir-se	de	proteína,	sugerimos	que	você	encha	o
restante	do	prato	com	hortaliças	em	todas	as	refeições.

Por	isso,	não	sabemos	ao	certo	por	que	algumas	pessoas	acreditam	que	o	programa	Whole30	é
composto	basicamente	de	carnes.	Parece	que	uma	dieta	moderada	não	é	algo	muito	atraente	e
vendedor.	Mas	moderado	é	saudável,	e	tudo	o	que	queremos	ter	é	saúde.

Primeiro,	não	importa	se	você	compra	frutas	e	hortaliças	frescas	ou	congeladas,	se	as
consome	cruas	ou	cozidas.	Só	queremos	que	você	coma	hortaliças,	por	isso,	vá	em	frente	do	seu
modo.	Sim,	você	vai	perder	uma	pequena	quantidade	de	nutrientes	se	as	comprar	congeladas,
mas	quem	garante	que	também	não	se	perdem	nutrientes	durante	o	transporte	do	local	de	cultivo
até	o	de	venda?	Hortaliças	congeladas	podem	ter	um	bom	preço	e	ser	práticas,	reduzindo	o
tempo	de	preparo	das	refeições,	por	isso,	fique	à	vontade	para	abastecer	o	freezer	com	hortaliças
congeladas.	Se	optar	por	comprá-las	frescas,	os	mercados	do	produtor	são	a	melhor	alternativa	–
vendem	produtos	locais,	frescos,	da	estação	e	por	um	preço	honesto.

Quanto	ao	cozido	versus	cru,	e	decisão	é	sua,	embora	alguns	considerem	as	hortaliças	cruas
de	difícil	digestão,	especialmente	para	quem	não	estiver	acostumado	a	comê-las.	Se	você	tiver
síndrome	do	cólon	irritável,	por	exemplo,	ou	sentir	que	muitas	saladas	lhe	dão	gases	ou	o	fazem
sentir-se	inchado,	experimente	cozinhar	as	hortaliças	para	ver	se	ajuda.

Há	quem	seja	também	sensível	a	determinadas	hortaliças	e	frutas	–	aquelas	que	contêm
níveis	mais	elevados	de	FODMAPs	(do	inglês	Fermentable	Oligo-,	Di-,	Mono-saccharides,	and
Polyols	–	Oligossacarídeos,	Dissacarídeos,	Monossacarídeos	e	Polióis	Fermentáveis).	Esses
carboidratos	e	açúcares	do	álcool	de	cadeia	curta	são	mal	absorvidos	no	intestino	delgado	e
passam	para	o	intestino	grosso,	onde	são	fermentados	por	bactérias.	Isso	provoca	gases,	inchaço,
problemas	de	motilidade	e	a	sensação	de	que	há	algo	estranho	na	sua	barriga.

Nada	agradável,	na	melhor	das	hipóteses.



FODMAPs	são	comuns	em	grãos	e	leguminosas,	cujo	consumo	é	proibido	no	programa,	mas
também	estão	presentes	em	muitas	hortaliças	e	frutas.	Se	descobrir	que	mesmo	no	programa
Whole30	você	continua	apresentando	problemas	digestivos,	experimente	uma	dieta	com	baixo
teor	de	FODMAPs	durante	uma	semana	para	ver	se	melhora.	Confira	na	página	136	outras	dicas
para	resolver	problemas	digestivos	durante	o	programa	Whole30.

Os	acompanhamentos	à	base	de	hortaliças	e	frutas	que	apresentamos	aqui	são
complementos	deliciosos	às	receitas	de	pratos	com	carne,	frutos	do	mar	ou	ovos	das	seções
anteriores.	Vão	muito	bem	também	com	proteínas	de	preparo	simples,	como	nosso	Filé	grelhado
perfeito	(página	160)	ou	Frango	assado	perfeito	(página	163).	Quem	foi	que	disse	que	os
verdinhos	não	podem	ser	os	astros	do	show?

Incluímos	também	pratos	perfeitos	para	cada	estação.	Embora	hoje	em	dia	você
normalmente	encontre	a	maior	parte	dos	produtos	o	ano	inteiro,	preparar	uma	abóbora	assada	em
pleno	verão	não	nos	parece	muito	adequado,	assim	como	um	gazpacho	frio	talvez	não	seja
satisfatório	em	uma	manhã	de	inverno.	Apresentamos	substituições	para	produtos	que	talvez	não
sejam	encontrados	com	facilidade	em	determinadas	épocas	do	ano	e	opções	suficientes
(combinadas	com	nossas	dicas	de	Hortaliças	grelhadas	perfeitas,	a	partir	da	página	170)	para
ajudá-lo	a	concluir	o	programa	e	seguir	em	frente.

Nossa	missão?	Ajudá-lo	a	descobrir	hortaliças	novas,	declarar	seu	amor	por	uma	hortaliça	da
qual	antes	você	não	gostava	e	ajudá-lo	a	constatar	que	existe	um	mundo	inteiro	de	hortaliças
deliciosas	e	nutritivas	além	de	batata,	ervilha	e	milho.

Ah,	e	não	se	esqueça:	tecnicamente,	o	milho	não	é	hortaliça,	é	grão,	e	por	isso	fica	de	fora	do
programa.	E	ervilhas	são	leguminosas,	por	isso	também	ficam	de	fora.	No	entanto,	batatas	de
todos	os	tipos	definitivamente	fazem	parte	do	nosso	programa,	portanto,	você	sai	ganhando	com
as	nossas	regras;	afinal,	batata-doce	assada,	regada	com	gordura	de	pato,	é	melhor	do	que	purê	de
ervilha.

Não	é	ciência,	é	apenas	bom	senso.



batata-doce	e	couve-de-bruxelas	ao	forno	com
molho	balsâmico

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	20	minutos

TEMPO	TOTAL:	30	minutos

1	xícara	de	vinagre	balsâmico

1	batata-doce	descascada	e	cortada	em	cubos	grandes

3	colheres	de	sopa	de	ghee	ou	manteiga	clarificada	derretidas,	óleo	de	coco	ou	azeite	de	oliva
extravirgem

250g	de	couve-de-bruxelas,	aparadas	e	cortadas	ao	meio

½	cebola	roxa	em	fatias	bem	finas

3	dentes	de	alho	picadinhos

½	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Quando	se	trata	de	molhos,	muitos	acreditam	que	quanto	mais,	melhor,	mas	não	é	o	que
acontece	com	o	vinagre	balsâmico!	Seu	sabor	é	tão	intenso	que	o	ideal	é	usar	apenas	uma
pequena	quantidade	sobre	as	hortaliças.	Antes	exercitar	a	cautela	e	correr	o	risco	de	colocar
pouco	molho	do	que	alterar	o	sabor	do	prato.

Preaqueça	o	forno	a	200°C.	Forre	um	tabuleiro	com	papel-manteiga.

Leve	uma	caçarola	pequena	ao	fogo	médio-alto	com	o	vinagre	e	espere	levantar	fervura.	Reduza	o
fogo	para	médio-baixo	e	cozinhe	lentamente	por	uns	20	a	30	minutos,	até	que	o	vinagre
balsâmico	seja	reduzido	à	metade.	Tire	do	fogo,	espere	esfriar	e	reserve.	(Você	pode	fazer	isso
com	até	uma	semana	de	antecedência;	guarde	em	um	recipiente	com	tampa	em	temperatura
ambiente.)

Enquanto	o	molho	de	vinagre	balsâmico	reduz,	misture	a	batata-doce	com	1	colher	de	sopa	da
gordura	escolhida	em	uma	vasilha	média	e	mexa	bem.	Arrume	a	batata-doce	banhada	pela
gordura	na	assadeira	preparada.



Enquanto	isso,	acrescente	as	2	colheres	de	sopa	de	gordura	restantes	a	uma	frigideira	grande	em
fogo	médio-alto,	girando	de	um	lado	para	outro	até	cobrir	todo	o	fundo.	Quando	estiver	quente,
adicione	a	couve-de-bruxelas	e	refogue	por	uns	3	a	4	minutos,	agitando	a	frigideira	de	vez	em
quando,	à	medida	que	começar	a	corar.	Adicione	a	cebola	e	o	alho	e	continue	refogando	por	mais
1	minuto,	mexendo	até	o	alho	soltar	seu	aroma.	Tempere	com	sal	e	pimenta-do-reino.

Acrescente	a	mistura	de	couve-de-bruxelas	à	batata-doce	e	distribua	na	assadeira.	Leve	a
assadeira	ao	forno	por	15	a	18	minutos,	até	a	batata-doce	ficar	bem	corada	e	tenra,	e	a	couve-de-
bruxelas,	macia.

Distribua	a	mistura	de	couve-de-bruxelas	com	batata-doce	nos	pratos	e	regue	com	o	molho	de
vinagre	balsâmico.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Transforme	este	prato	em	um	café	da	manhã	rápido	e
completo!	Na	mesma	frigideira	usada	para	refogar	a	couve-de-bruxelas	e	a	cebola,	frite	linguiças
ou	ovos	enquanto	as	hortaliças	estão	assando	no	forno.	O	prato	também	é	um	acompanhamento



ideal	para	um	Frango	assado	perfeito	(página	163),	Bisteca	com	purê	de	maçã	e	especiarias
(página	264)	e	Bife	grelhado	com	purê	de	alho	e	chalota	(página	222).

	CHIPS	DE	COUVE-DE-BRUXELAS	Uma	das	melhores	partes	da	couve-de-bruxelas	assada	são
as	folhas	que	caem	e	ficam	crocantes	como	chips.	Você	pode	“ajudar”	esse	processo	soltando	as
folhas	externas	da	hortaliça	depois	de	colocá-la	na	assadeira.



brócolis,	cogumelos	e	abobrinha	amarela	ao
molho	de	pimentão	vermelho

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	10	minutos

TEMPO	TOTAL:	30	minutos

1	brócolis,	separado	em	buquês

2	colheres	de	sopa	de	óleo	de	coco	ou	azeite	extravirgem

¼	de	cebola	bem	picada

300g	de	cogumelos	cremini,	Portobello	ou	champignons,	cortados	em	quatro

1	abobrinha	amarela	de	tamanho	médio,	cortada	em	cubos	grandes

2	dentes	de	alho	picadinhos

Sal	e	pimenta-do-reino

½	xícara	de	Molho	de	pimentão	vermelho	assado	(página	322)

Poupe	tempo	preparando	o	Molho	de	pimentão	vermelho	assado	com	dois	dias	de	antecedência.
Você	pode	também	salpicar	1	colher	de	sopa	de	pimenta-malagueta	em	flocos	sobre	as	hortaliças
ao	adicionar	o	alho,	usar	seu	molho	de	salada	favorito	(permitido	no	programa	Whole30)	ao
servir	ou	finalizar	com	Molho	ranch	(página	322),	chimichurri	(página	312)	ou	curry	(página
313).	Observe	que	a	abobrinha	e	os	cogumelos	soltam	bastante	água	ao	cozinhar	e	continuam
fazendo	isso	mesmo	depois	que	você	os	transfere	para	uma	travessa.	Para	evitar	que	o	prato
fique	cheio	de	água,	use	uma	escumadeira	para	retirar	as	hortaliças	da	frigideira.

Leve	a	ferver	uma	panela	grande	com	1	xícara	de	água.	Coloque	uma	peneira	ou	utensílio	para
preparar	legumes	no	vapor	dentro	da	panela.	Acrescente	o	brócolis,	tampe	e	cozinhe	no	vapor	por
5	a	6	minutos,	até	o	brócolis	ficar	tenro	ao	toque	do	garfo.	Tire	o	brócolis	da	panela	e	reserve.

Enquanto	espera	a	água	ferver	para	cozinhar	o	brócolis,	aqueça	o	óleo	em	uma	frigideira	grande
em	fogo	médio,	girando	de	um	lado	para	outro	até	cobrir	todo	o	fundo.	Quando	estiver	quente,
adicione	a	cebola	e	o	cogumelo	e	cozinhe	por	2	a	3	minutos,	mexendo	de	vez	em	quando,	até	a
cebola	ficar	transparente.	Adicione	a	abobrinha	e	o	alho	e	continue	cozinhando	por	5	minutos,
mexendo,	até	a	abobrinha	amolecer	um	pouco.	Tire	a	frigideira	do	fogo.



Acrescente	o	brócolis	à	frigideira	e	misture	com	a	abobrinha.	Tempere	com	uma	pitada	de	sal	e
pimenta-do-reino,	pois	o	Molho	de	pimentão	vermelho	assado	já	está	temperado.	Transfira	o
conteúdo	da	frigideira	para	uma	travessa	ou	para	pratos	individuais	e	finalize	com	o	Molho	de
pimentão	vermelho	assado.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	O	prato	combina	com	praticamente	qualquer	tipo	de
proteína	–	é	uma	perfeita	refeição	de	“ingredientes”,	com	um	molho	que	une	todos	eles.	Vai	bem,
em	especial,	com	Ovos	fritos	(páginas	155),	Hambúrguer	(página	159)	ou	Peito	de	frango	selado
perfeito	(página	163).

	BRÓCOLIS	Não	desperdice	os	talos	de	brócolis!	Use-os	para	preparar	uma	sopa	deliciosa.
Primeiro,	corte-os	em	rodelinhas.	Aqueça	1	colher	de	sopa	de	óleo	de	coco,	manteiga	clarificada	ou
ghee	em	uma	panela	de	tamanho	médio,	acrescente	½	cebola	picada,	2	dentes	de	alho	picadinhos,	1
xícara	de	cogumelos	fatiados	e	os	caules	de	brócolis.	Refogue	por	10	minutos,	mexendo	de	vez	em
quando.	Adicione	1	xícara	de	caldo	de	galinha	e	1	xícara	de	leite	de	coco,	mexa	e	tire	a	panela	do
fogo.	Espere	esfriar	por	5	minutos,	depois	transfira	o	conteúdo	da	panela	para	o	liquidificador	ou	o
processador	de	alimentos	e	bata	por	20	a	30	segundos,	até	obter	uma	mistura	homogênea.	Tempere
com	sal	e	pimenta-do-reino.





sopa	de	abóbora

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	30	minutos

TEMPO	TOTAL:	45	minutos

3	colheres	de	sopa	de	manteiga	clarificada,	ghee	ou	óleo	de	coco

½	xícara	de	cebola	bem	picada

3	xícaras	de	abóbora	descascada,	sem	sementes,	cortada	em	cubos

2	dentes	de	alho	picadinhos

½	colher	de	chá	de	gengibre	moído

4	xícaras	de	Caldo	de	galinha	(página	183)

1	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Não	sabe	a	quantidade	de	abóbora	que	precisa	comprar	para	preparar	esta	receita?
Geralmente,	uma	abóbora	de	1kg	rende	3	xícaras	depois	que	as	sementes	são	removidas,	mas
não	se	estresse	se	tiver	uma	quantidade	maior	ou	menor	daquela	que	a	receita	pede	–	não	afeta
muito	o	resultado	final.	Você	também	pode	comprar	a	abóbora	já	cortada	em	pedaços	e	poupar
10	minutos	do	tempo	de	preparo,	mas	a	abóbora	já	picada	definitivamente	também	vai	pesar	no
bolso,	pois	é	mais	cara.

Leve	uma	panela	grande	ao	fogo	e	derreta	a	manteiga	ou	óleo	de	coco,	girando	a	panela	de	um
lado	para	outro	a	fim	de	cobrir	todo	o	fundo.	Quando	estiver	quente,	adicione	a	cebola	e	refogue
por	2	a	3	minutos,	até	que	esteja	transparente.	Adicione	a	abóbora,	o	alho	e	o	gengibre	e	mexa
bem,	por	cerca	de	um	minuto,	até	o	alho	começar	a	soltar	seu	aroma.

Adicione	o	caldo	de	galinha	e	espere	levantar	fervura	em	fogo	alto.	Cozinhe	por	cerca	de	10
minutos,	até	a	abóbora	ficar	tenra.	Tire	a	panela	do	fogo.

Transfira	a	sopa	para	o	processador	de	alimentos	ou	o	liquidificador,	em	um	ou	mais	lotes,	e	bata
em	velocidade	alta	até	obter	uma	mistura	homogênea.	Volte	com	a	sopa	batida	para	a	panela.

Aqueça	a	sopa	em	fogo	médio-alto	até	engrossar	o	suficiente	para	cobrir	a	parte	de	trás	de	uma
colher	de	pau,	por	7	a	10	minutos.	Tempere	com	sal	e	pimenta-do-reino.



FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Para	transformar	este	prato	em	uma	refeição	completa,
ao	levar	a	sopa	de	volta	à	panela	acrescente	frango,	vieiras	ou	ovos	cozidos	nos	últimos	7	a	10
minutos	de	cozimento.	Se	desejar,	acrescente	dois	punhados	generosos	de	espinafre	ou	couve	nos
3	últimos	minutos	de	cozimento.

	PARA	PREPARAR	A	ABÓBORA	De	posse	da	técnica	certa,	não	é	assim	tão	difícil	descascar	e
cortar	a	abóbora	em	cubos.	Primeiro,	corte	uma	“tampa”	nas	duas	extremidades	da	abóbora,	para
que	adquira	uma	superfície	plana.	Depois,	use	um	descascador	de	legumes	para	descascar	a
abóbora	de	cima	para	baixo.	Em	seguida,	apoie	a	superfície	reta	de	uma	das	extremidades	e	corte	a
abóbora	ao	meio,	de	cima	para	baixo,	criando	duas	longas	metades.	Tire	as	sementes	com	uma
colher	grande.	Por	fim,	apoie	as	duas	metades	sobre	a	tábua	de	corte	e	corte-as	em	tiras,	primeiro	no
sentido	do	comprimento,	depois	no	sentido	da	largura,	criando	os	cubos.	Se	alguns	pedaços	ficarem
muito	mais	grossos	do	que	outros,	corte-os	ao	meio,	de	maneira	que	os	cubos	fiquem	mais	ou	menos
do	mesmo	tamanho.





abóbora	com	couve	e	acelga

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	45	minutos

TEMPO	TOTAL:	1	hora

2	xícaras	de	abóbora	descascada,	sem	sementes,	cortada	em	cubos	grandes

1	colher	de	sopa	de	azeite	de	oliva	extravirgem

1	molho	de	couve,	sem	o	talo,	com	as	folhas	cortadas	em	tiras	da	largura	de	um	dedo

1	molho	de	acelga,	cozida	no	vapor,	as	folhas	cortadas	em	tiras	da	largura	de	um	dedo

3	colheres	de	sopa	de	manteiga	clarificada,	ghee	ou	óleo	de	coco

1	dente	de	alho	picadinho

¼	de	xícara	de	amêndoas	cruas	laminadas

½	colher	de	chá	de	pimenta	chili	em	pó

½	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Já	dissemos	antes	que	é	possível	acrescentar	um	ovo	frito	a	praticamente	qualquer	prato,	e	este
não	é	uma	exceção.	Use	as	sobras	para	preparar	um	rápido	e	delicioso	café	da	manhã.	Basta
esquentar	as	hortaliças	em	uma	panela	ou	no	micro-ondas,	colocar	por	cima	ovos	fritos	e	pronto!

Preaqueça	o	forno	a	220°C.	Forre	uma	assadeira	com	papel-manteiga.

Misture	em	uma	tigela	grande	a	abóbora	em	cubos	com	o	azeite,	cobrindo	bem	todos	os	pedaços
com	o	azeite.	Transfira	a	abóbora	para	a	assadeira	preparada	e	leve	ao	forno	por	45	a	50	minutos,
até	que	esteja	tenra	ao	ser	tocada	com	o	garfo.

Aproximadamente	15	minutos	antes	de	a	abóbora	ficar	pronta,	coloque	2	xícaras	de	água	para
ferver	em	uma	panela	grande.	Coloque	uma	peneira	ou	utensílio	para	cozimento	a	vapor	dentro
da	panela.	Adicione	a	couve	e	a	acelga,	tampe	e	cozinhe	no	vapor	por	3	a	5	minutos,	até	a	couve
ficar	tenra,	mas	não	mole	demais.	Tire	a	peneira	com	a	couve	e	a	acelga	cozidas	da	panela	e
reserve.	Descarte	o	líquido	da	panela	e	seque-a.

Leve	a	panela	de	volta	ao	fogo	médio,	derreta	a	manteiga	clarificada,	ghee	ou	o	óleo	de	coco	e	gire



de	um	lado	para	outro,	cobrindo	todo	o	fundo.	Quando	estiver	quente,	adicione	o	alho	e	as
amêndoas	por	cerca	de	1	minuto,	até	o	alho	soltar	seu	aroma.	Aumente	o	fogo	e	acrescente	a
couve	e	a	acelga	cozidas	no	vapor.	Refogue	por	20	a	30	minutos,	tire	do	fogo	e	transfira	tudo	o	que
está	na	panela	para	uma	travessa.

Misture	a	abóbora	assada	com	a	couve	e	a	acelga.	Acrescente	o	chili	em	pó,	sal	e	pimenta-do-
reino,	misture	bem	e	sirva	em	seguida.

	COMO	COZINHAR	VERDURAS	NO	VAPOR	Para	eliminar	o	caule	da	couve	e	de	outras
verduras,	segure-o	com	uma	mão	e	coloque	o	indicador	e	o	polegar	da	outra	mão	em	volta	do	caule,
logo	acima	das	folhas.	Desça	com	os	dedos	ao	longo	do	caule,	tirando	as	folhas.	(É	a	mesma	técnica
usada	para	tirar	as	folhas	de	alecrim	e	tomilho.)	Se	tiver	dificuldade	com	essa	técnica,	ou	se	as
verduras	estiverem	moles	demais	para	que	a	técnica	funcione	bem,	coloque	a	folha	sobre	uma	tábua
de	corte	e	use	uma	faca	de	legumes	para	separar	a	folha	ao	longo	dos	dois	lados	do	caule.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Acrescente	linguiça	de	frango	cozida,	carne	moída
refogada	ou	frango	assado	pouco	antes	de	servir	para	fazer	uma	refeição	completa,	ou	sirva-o	com
Salmão	assado	perfeito	(página	166)	ou	Frango	grelhado	ao	molho	curry	com	creme	de	coco
(página	236).





purê	de	couve-flor

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	15	minutos

TEMPO	TOTAL:	25	minutos

1	couve-flor,	cortada	em	buquês	(cerca	de	4	xícaras)

2	dentes	de	alho	picadinhos

½	xícara	de	Creme	de	coco	(página	184)

2	colheres	de	sopa	de	ghee	ou	manteiga	clarificada

1	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

½	xícara	de	Caldo	de	galinha	(página	183)

1	colher	de	sopa	de	salsa	fresca	picadinha

Esta	talvez	seja	a	receita	mais	versátil	de	todas.	Substitui	o	purê	de	batata	e	tem	dezenas	de
variações	que	podem	ser	usadas	em	praticamente	qualquer	estilo	culinário.	Se	gostar	do	purê
mais	cremoso,	acrescente	maior	quantidade	de	caldo	de	galinha;	se	gostar	do	purê	mais
grossinho,	use	apenas	½	xícara	de	caldo	de	galinha.	Experimente	finalizar	com	bacon	(do	tipo
permitido	no	programa	Whole30)	ou	presunto	de	Parma	torradinhos;	acrescente	uma	mistura	de
ervas	frescas	como	alecrim,	orégano	e	tomilho;	apimente	o	sabor	com	2	colheres	de	sopa	de	raiz-
forte	ralada	ou	1	colher	de	chá	de	pimenta	chili	em	pó;	acrescente	uma	pequena	quantidade	de
mostarda	em	grãos	(um	acompanhamento	perfeito	para	carne	de	porco)	ou	adicione	couve
picada,	refogada	na	manteiga	clarificada	ou	ghee.

Leve	ao	fogo	uma	panela	grande	com	2	xícaras	de	água	e	espere	levantar	fervura.	Adicione	os
buquês	de	couve-flor	e	o	alho	e	cozinhe	em	fogo	brando	por	15	minutos,	até	a	couve-flor	ficar
macia	ao	ser	espetada	com	um	garfo.

Escorra	a	água	do	cozimento	e	transfira	a	couve-flor	cozida	para	o	processador	de	alimentos.
Acrescente	creme	de	coco,	ghee,	sal	e	pimenta-do-reino	e	bata	na	função	Pulsar	até	obter	uma
consistência	homogênea.	Acrescente	1	colher	de	sopa	do	caldo	de	galinha	de	cada	vez	e	volte	a
bater	até	obter	a	consistência	desejada.	Adicione	a	salsa	e	continue	batendo	até	que	fique
totalmente	homogêneo.	Sirva	quente.



FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Este	purê	cai	bem	com	qualquer	coisa.	Sério,	qualquer
coisa.	Mas,	se	quiser	escolher	algumas	de	nossas	combinações	favoritas,	aqui	estão	elas:	Peito
bovino	assado	(página	220),	Almôndegas	de	frango	(página	232),	Halibute	ao	molho	de	frutas
cítricas	com	gengibre	(página	246)	e	Lombinho	em	crosta	de	nozes	(página	258).

	PARA	PREPARAR	O	PURÊ	Vários	utensílios	podem	ser	usados	para	preparar	o	purê	–	depende
da	textura	desejada.	Se	preferir	um	purê	bem	sedoso,	o	ideal	é	usar	o	processador	de	alimentos.	Se
gostar	do	purê	com	pedacinhos	de	couve-flor,	use	um	amassador	de	batata	ou	um	garfo	de	cozinha
grande.	Se	optar	pelo	caminho	do	meio,	experimente	usar	o	mixer.





arroz	de	couve-flor

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	15	minutos

TEMPO	TOTAL:	30	minutos

1	couve-flor	grande,	cortada	em	buquês

3	colheres	de	sopa	de	manteiga	clarificada	ou	ghee

½	cebola	bem	picada

1	cenoura	descascada,	bem	picada

2	dentes	de	alho	picadinhos

½	xícara	de	Caldo	de	galinha	(página	183)

1	colher	de	sopa	de	coentro	fresco	picadinho

½	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Eis	outra	receita	extremamente	versátil.	Prepare	um	arroz	ao	estilo	marroquino	adicionando	½
xícara	de	amêndoas	laminadas	ou	pinolis,	½	xícara	de	uva-passa,	½	colher	de	chá	de	cominho
em	pó,	¼	de	colher	de	chá	de	cúrcuma	em	pó	e	¼	de	colher	de	chá	de	canela	em	pó.	Prepare	um
arroz	ao	estilo	asiático	acrescentando	2	colheres	de	sopa	de	aminoácidos	de	coco	(substituto	do
molho	de	soja;	confira	mais	informações	na	página	326),	1	colher	de	chá	de	óleo	de	gergelim	e
2	cebolinhas	verdes	picadinhas.	Ou	faça	do	prato	uma	refeição	completa	servindo-o	com	uma
porção	da	proteína	de	sua	preferência	(frango,	camarão,	filé	ou	carne	de	porco)	e	sobras	de
hortaliças	que	estejam	na	geladeira.

Para	preparar	o	“arroz”	de	couve-flor,	coloque	metade	dos	buquês	crus	no	processador	de
alimentos	e	bata	na	função	Pulsar	(15	a	20	“pulsos”)	até	obter	a	consistência	do	arroz.	(Não
coloque	uma	quantidade	grande	demais	de	couve-flor	no	processador	e	não	bata	demais,	caso
contrário	ela	ficará	muito	mole.)	Repita	com	os	buquês	restantes.

Leve	uma	frigideira	grande	ao	fogo	médio	e	derreta	a	ghee,	girando	a	frigideira	para	cobrir	todo	o
fundo.	Quando	a	manteiga	estiver	quente,	acrescente	a	cebola	e	a	cenoura	e	refogue	por	2	a	3
minutos,	mexendo,	até	a	cebola	ficar	transparente.	Junte	o	alho	e	refogue	por	mais	1	minuto,	até
que	comece	a	soltar	seu	aroma.



Acrescente	a	couve-flor	batida	no	processador	à	frigideira	e	misture	bem	com	a	cebola,	a	cenoura
e	o	alho.	Adicione	o	caldo	de	galinha,	tampe	a	frigideira	e	cozinhe	por	10	a	12	minutos,	até	obter
uma	consistência	semelhante	à	do	arroz.	(A	couve-flor	deve	estar	tenra,	mas	não	mole	nem	úmida
demais.)

Tire	a	frigideira	do	fogo	e	misture	o	coentro	picado.	Ajuste	o	tempero	com	o	sal	e	a	pimenta-do-
reino.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Da	mesma	maneira	que	o	purê	de	couve-flor,	o	arroz	de
couve-flor	vai	bem	com	qualquer	coisa.	Experimente	com	refeições	que	incluam	molho,	como
Frango	grelhado	ao	molho	curry	com	creme	de	coco	(página	236),	Camarão	ao	alho	com	molho
romesco	(página	250)	e	Carne	de	porco	desfiada	(página	260).

	PARA	RALAR	A	COUVE-FLOR:	Se	não	tiver	um	processador	de	alimentos,	você	pode	usar	um
ralador	para	transformar	a	couve-flor	em	arroz.	É	preciso	paciência,	porém,	pois	leva	um	bom	tempo!
Você	também	pode	fazer	“arroz”	frito	omitindo	o	caldo	de	galinha,	acrescentando	mais	manteiga	à
frigideira	por	cerca	de	5	minutos	e	fritando	o	“arroz”	até	ficar	macio.	Se	quiser	ter	a	experiência	de
um	arroz	frito	ainda	mais	autêntico,	junte	duas	claras	à	couve-flor	durante	o	processo.





salada	fria	à	moda	tailandesa

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	25	minutos

TEMPO	DE	REFRIGERAÇÃO:	30	minutos

TEMPO	TOTAL:	55	minutos

2	abobrinhas	pequenas

1	pepino	pequeno

2	cenouras	descascadas,	raladas

½	xícara	de	brotos	de	feijão	(opcional)

¼	de	xícara	de	castanha-de-caju	picada

¼	de	xícara	de	coentro	fresco	picado

½	xícara	de	Molho	sunshine	(página	326)

Pule	os	30	minutos	necessários	para	gelar	a	salada	colocando	a	abobrinha,	o	pepino,	a	cenoura
e	o	broto	de	feijão	na	geladeira	na	véspera	do	preparo	do	prato	–	ou	simplesmente	pule	essa
etapa,	se	não	se	importar	em	comer	a	salada	à	temperatura	ambiente.	Se	estiver	com	vontade	de
comer	um	molho	mais	leve,	experimente	misturar	as	hortaliças	com	nosso	Vinagrete	asiático
(página	336)	ou	a	cremosa	Maionese	de	limão	com	coentro	(página	316),	em	lugar	do	Molho
sunshine.

Descasque	a	abobrinha	com	um	descascador	de	legumes	comum.	Em	seguida,	usando	um
descascador	de	legumes	tipo	julienne,	corte	fatias	longas	em	um	dos	lados	da	abobrinha,	até
chegar	às	sementes.	Gire	a	abobrinha	e	continue	a	cortar	fatias	longas	dos	outros	lados.	Repita	o
processo	com	a	outra	abobrinha	e	com	o	pepino.	Você	acabará	tendo	2	xícaras	de	“macarrão”.	(Se
tiver	um	descascador	de	legumes	em	espiral,	pode	usá-lo	no	lugar	do	descascador	tipo	julienne.)
Jogue	as	sementes	fora.

Coloque	o	macarrão	de	abobrinha	e	pepino	em	uma	tigela	média.	Adicione	a	cenoura	ralada,	o
broto	de	feijão,	se	for	usar,	a	maior	parte	das	castanhas-de-caju	picadas	e	do	coentro.	Leve	à
geladeira	por	30	minutos.

Adicione	1	colher	de	sopa	(ou	mais)	de	água	ao	Molho	sunshine	para	diluí-lo	e	não	deixá-lo	com
uma	consistência	tão	cremosa	e	espessa,	e	despeje	sobre	a	salada,	mexendo	bem.	Decore	com	as
castanhas	e	o	coentro	restantes	e	sirva.



FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Acrescente	camarão,	frango	ou	ovos	cozidos	à	salada
antes	de	levá-la	à	geladeira	para	transformá-la	em	uma	refeição	completa.	Ou	sirva	como
acompanhamento	do	Halibute	ao	molho	de	frutas	cítricas	com	gengibre	(página	246),	“Copinhos”
de	pepino	à	tailandesa	(página	240)	ou	Espetinhos	de	carne	com	molho	chimichurri	(página	224).

	SOPA	TAILANDESA	É	fácil	transformar	este	prato	frio	em	uma	sopa	quente.	Aqueça	4	xícaras
de	caldo	de	galinha	ou	de	carne	em	uma	panela	grande.	Enquanto	o	caldo	esquenta,	leve	uma
frigideira	pequena	ao	fogo	médio	e	adicione	a	castanha-de-caju.	Toste	as	castanhas	na	frigideira,
mexendo	sempre,	por	3	a	4	minutos,	até	que	fiquem	douradas.	Tire	as	castanhas-de-caju	da
frigideira	e	reserve.	Depois	que	o	caldo	estiver	quente,	adicione	a	abobrinha,	a	cenoura	e	o	broto	de
feijão	e	cozinhe	por	2	a	3	minutos,	até	ficarem	macios.	Transfira	para	pratos	de	sopa	individuais,
acrescente	a	castanha	e	decore	com	o	coentro	fresco.	Sirva	com	pepino	fatiado	e	o	Molho	sunshine.





gazpacho

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

TEMPO	DE	REFRIGERAÇÃO:	30	minutos

TEMPO	TOTAL:	50	minutos

1	pepino	médio	descascado	e	picado	grosseiramente

2	tomates	médios	sem	casca,	sem	sementes,	picados	grosseiramente

1	pimentão	vermelho	sem	sementes,	sem	as	partes	internas	brancas,	picado	grosseiramente

½	cebola	pequena	picada	grosseiramente

2	dentes	de	alho	picadinhos

1	½	xícara	de	tomates	em	lata,	amassados

1	½	xícara	de	vinagre	de	vinho	tinto

1	colher	de	sopa	de	azeite	de	oliva	extravirgem

½	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Se	não	tiver	um	processador	de	alimentos,	você	pode	picar	esses	ingredientes	manualmente	e
depois	usar	o	liquidificador	ou	o	mixer	para	misturar	os	itens	picados	com	o	tomate,	o	vinagre	e	o
azeite.	Se	tiver	algum	tipo	de	picador	de	legumes,	seu	trabalho	será	menor.	(Confira	nossas
recomendações	na	seção	sobre	utensílios	essenciais,	na	página	146).

Leve	o	pepino	ao	processador	e	use	a	função	Pulsar	para	picá-lo	bem.	Transfira	o	pepino	picado
para	uma	vasilha.	Repita	o	processo	com	o	tomate,	o	pimentão	e	a	cebola,	um	de	cada	vez,
acrescentando	os	ingredientes	à	vasilha	onde	está	o	pepino	depois	de	picá-los.	(Se	tentar	bater
todos	os	ingredientes	de	uma	só	vez,	eles	vão	virar	um	mingau.)	Adicione	o	alho	e	coloque	os
ingredientes	de	volta	na	vasilha	do	processador	de	alimentos.

Acrescente	o	tomate	amassado,	o	vinagre,	o	azeite,	sal	e	pimenta-do-reino	e	bata	até	obter	uma
consistência	homogênea.

Leve	à	geladeira	durante	pelo	menos	30	minutos	antes	de	servir	–	melhor	ainda	seria	deixá-lo	na
geladeira	de	um	dia	para	outro,	pois	os	sabores	continuarão	apurando.



FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Você	pode	transformar	este	prato	em	uma	refeição
completa	adicionando	camarão	cozido	e	abacate	fatiado	à	sopa	pouco	antes	de	servir.	O	gazpacho
também	fica	excelente	com	Ovos	mexidos	com	hortaliças	(página	208),	Barquinhos	de	atum	à
mexicana	(página	244)	e	Almôndegas	de	frango	(página	232).

	VARIAÇÕES	Para	ter	um	sabor	ainda	mais	intenso,	na	hora	de	servir	acrescente	salsinha
picada,	coentro	ou	outras	ervas	frescas.	Se	quiser	dar	um	toque	mais	picante	ao	gazpacho,	adicione
2	colheres	de	sopa	de	seu	molho	de	pimenta	favorito	e	¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-de-caiena.	Se
quiser	uma	versão	mais	adocicada,	leve	ao	processador	a	polpa	de	duas	mangas,	bata	e	misture	com
os	outros	ingredientes.





salada	à	moda	grega

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

1	alface-americana	ou	alface-romana	picada

4	tomates	sem	sementes,	cortados	em	cubos	grandes

1	pepino	descascado,	cortado	em	cubos	grandes

½	cebola	roxa	cortada	em	fatias	bem	finas

30	azeitonas	pretas	kalamata	sem	caroço,	cortadas	ao	meio

¼	de	xícara	de	azeite	extravirgem

2	colheres	de	sopa	de	vinagre	de	vinho	tinto

1	dente	de	alho	picadinho

¼	de	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Sumo	de	½	limão-siciliano

Incremente	esta	salada	com	corações	de	alcachofra	(cortados	em	quatro),	tomate	seco	ou
pimentão	vermelho	em	conserva,	ou	complemente-a	com	o	nosso	Vinagrete	de	frutas	cítricas	com
ervas	(página	332).

Em	uma	tigela	grande,	misture	a	alface,	os	tomates,	o	pepino,	a	cebola	e	as	azeitonas.

Coloque	o	azeite,	o	vinagre,	o	alho,	o	sal	e	a	pimenta-do-reino	em	uma	vasilha	pequena	e	misture
bem.

Despeje	o	molho	sobre	os	ingredientes	da	salada;	finalize	com	o	sumo	do	limão-siciliano.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Acrescente	atum	em	lata,	ovos	cozidos,	frango	ou
camarão	cozidos	ou	salame	e	presunto	aprovados	para	consumo	no	programa	Whole30	para
transformar	esta	salada	em	uma	refeição	completa.	Ou	sirva	com	Filé	grelhado	perfeito	(página
160),	Hambúrguer	perfeito	(página	159)	ou	Camarão	grelhado	perfeito	(página	164).

	COMO	TIRAR	O	CAROÇO	DA	AZEITONA	É	possível	comprar	azeitona	preta	(não	precisa	ser
kalamata)	sem	caroço,	mas	desde	que	se	utilize	a	técnica	certa,	não	é	assim	tão	difícil	tirar	o	caroço



da	azeitona.	Coloque	a	azeitona	sobre	uma	tábua	de	corte.	Pegue	uma	faca	de	cozinha,	coloque-a
deitada	sobre	a	azeitona	e	aperte	cuidadosamente	até	sentir	a	azeitona	“ceder”.	Tire	a	faca	–	você
verá	um	pequeno	“veio”	na	azeitona	e	o	caroço	ficará	mais	solto.	Simplesmente	retire	o	caroço	com
os	dedos	e	descarte-o.	Com	essa	técnica,	se	a	faca	for	bem	grande,	é	possível	tirar	o	caroço	de	2	a	3
azeitonas	de	uma	vez.





vagem	com	cebola,	cogumelos	e	pimentão

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	15	minutos

TEMPO	TOTAL:	30	minutos

2	xícaras	de	gelo

2	colheres	de	sopa	+	¼	de	colher	de	chá	de	sal

½kg	de	vagem	(corte	as	extremidades)

3	colheres	de	sopa	de	manteiga	clarificada,	ghee	ou	óleo	de	coco

½	xícara	de	cebola	em	fatias	bem	finas

½	xícara	de	champignons,	cogumelo	cremini	ou	Portobello	fatiados

½	pimentão	vermelho	sem	as	sementes,	cortado	em	tiras,	a	parte	branca	interna	removida

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

O	cozimento	rápido	(conhecido	também	como	branqueamento)	garante	que	as	vagens
mantenham	sua	textura	crocante	e	sua	coloração	intensa	quando	cozidas.	O	choque	em	água
gelada	interrompe	o	processo	de	cozimento	(chega	de	vagens	moles	demais!),	mantendo	o	sabor,
a	textura	e	a	cor.	Quando	o	choque	em	água	gelada	é	realizado	adequadamente,	a	vagem	fica
fria,	verde	e	mantém	a	firmeza.

Crie	um	banho	de	gelo	para	dar	um	“choque”	na	vagem,	enchendo	uma	vasilha	com	água	gelada
até	a	metade	e	adicionando	gelo.

Leve	a	ferver	3	xícaras	de	água	e	2	colheres	de	sopa	de	sal	em	uma	caçarola	grande.	Adicione	a
vagem	e	branqueie	por	20	segundos.	Tire	da	panela	com	uma	escumadeira	e	mergulhe-a	direto
na	água	gelada.	Assim	que	a	vagem	esfriar	(aproximadamente	1	minuto),	transfira	para	uma
peneira	e	escorra.

Aqueça	a	manteiga	ou	o	óleo	em	uma	frigideira	grande	em	fogo	médio-alto,	girando	de	um	lado
para	outro	a	fim	de	cobrir	todo	o	fundo.	Quando	estiver	quente,	acrescente	a	cebola	e	refogue	por
2	a	3	minutos,	até	ficar	transparente.	Adicione	o	cogumelo	e	cozinhe,	mexendo,	por	2	minutos.
Acrescente	o	pimentão	e	cozinhe,	até	o	pimentão	e	o	cogumelo	amolecerem,	por	cerca	de	dois
minutos.



Aumente	o	fogo.	Adicione	a	vagem	à	frigideira	e	misture	com	as	outras	hortaliças.	Cozinhe,
sacudindo	a	frigideira	frequentemente,	até	a	vagem	ficar	tenra,	por	cerca	de	2	minutos.	(A	melhor
maneira	de	saber	se	está	crocante	é	provando!)	Transfira	as	hortaliças	para	uma	travessa	e
tempere	com	o	sal	e	a	pimenta-do-reino	restantes.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Sirva	este	prato	colorido	com	Fritada	de	espinafre
(página	212),	Pimentão	recheado	(página	228),	Halibute	ao	molho	de	frutas	cítricas	com	gengibre
(página	246)	ou	Almôndegas	de	frango	(página	232).

	VAGEM	FRANCESA	Às	vezes	é	possível	encontrar	vagem	francesa	no	mercado.	Essa	variedade
de	vagem	é	mais	longa	e	mais	fina	do	que	a	vagem	comum,	é	mais	tenra	e	tem	um	sabor	mais
complexo.	Além	disso,	tende	a	cozinhar	mais	rapidamente,	por	isso,	se	for	usá-la	no	preparo	desta
receita,	branqueie	no	tempo	determinado	mas	refogue-a	durante	apenas	1	minuto	na	última	etapa.





salada	de	repolho	com	azeite	de	limão-siciliano

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

1	dente	de	alho	picadinho

Sumo	de	1	limão-siciliano

¼	de	xícara	de	azeite	de	oliva	extravirgem

1	repolho	verde	de	tamanho	médio,	em	tiras	bem	finas

1	xícara	de	cenoura	ralada

2	colheres	de	sopa	de	castanha-de-caju	picada

1	colher	de	chá	de	sementes	de	gergelim

½	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

1	colher	de	sopa	de	manjericão	fresco	picado

Economize	tempo	comprando	o	repolho	já	cortadinho	e	ensacado	ou	use	2	xícaras	de	repolho
picado	ensacado	misturado	com	brócolis	em	fatias	finas.	O	acréscimo	de	uma	maçã	verde	fatiada
bem	fininho	também	confere	à	salada	um	toque	de	acidez.	O	molho	à	base	de	maionese	confere
cremosidade	–	basta	substituir	o	azeite	por	¼	de	xícara	de	Maionese	básica	(página	185).	Por
fim,	se	quiser	incrementar	sua	salada	de	repolho,	acrescente	um	toque	picante!	Em	lugar	do	azeite
de	limão-siciliano,	prepare	um	molho	com	¼	de	xícara	de	vinagre	de	sidra	de	maçã,	¼	de	xícara
de	Ketchup	Whole30	(página	329)	e	1	colher	de	chá	de	molho	de	pimenta.

Misture	bem	o	alho	com	o	sumo	de	limão-siciliano	em	uma	vasilha.	Enquanto	os	estiver
misturando,	adicione	lentamente	o	azeite	de	oliva,	sem	parar,	até	que	os	ingredientes	estejam
totalmente	misturados.

Coloque	o	repolho,	a	cenoura,	a	castanha-de-caju	e	as	sementes	de	gergelim	em	uma	vasilha
grande.	Misture	bem	com	uma	colher	de	pau	e,	em	seguida,	acrescente	o	azeite	de	limão-
siciliano.	Ajuste	o	sal	e	a	pimenta-do-reino	e	finalize	com	o	manjericão.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Este	prato	crocante	cai	bem	com	praticamente	qualquer
coisa.	Fica	ótimo	com	um	Filé	grelhado	perfeito	(página	160),	é	leve	o	bastante	para
complementar	nosso	Salmão	poché	ao	molho	de	pepino	e	dill	(página	252)	e	é	excelente



companheiro	para	os	nossos	Espetinhos	de	carne	com	molho	chimichurri	(página	224).	Ou,	se
desejar,	finalize	a	salada	adicionando	camarão,	salmão,	frango	ou	ovos	cozidos	(frios)	para
transformá-la	em	uma	refeição	completa.

	COMO	PICAR	O	REPOLHO	É	muito	rápido	e	fácil	picar	o	repolho,	desde	que	se	tenha	a	técnica
certa.	Primeiro,	corte-o	ao	meio,	depois	mais	uma	vez	ao	meio.	Com	uma	faca	bem	afiada,	remova	a
parte	do	centro	(o	caule	branco	e	duro)	de	cada	quarto	do	repolho.	Apoie	o	lado	horizontal	de	cada
quarto	em	uma	superfície	plana	e	corte	em	fatias	finas	na	transversal,	de	cima	para	baixo.	Você	terá
assim	tiras	pequenas	de	repolho,	perfeitas	para	a	salada.	(Ralar	a	cenoura	também	é	muito	fácil	–
basta	usar	a	parte	mais	grossa	do	ralador	de	queijo	até	chegar	ao	miolo	da	cenoura!)





aspargos	grelhados	com	raspas	de	limão-siciliano

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	3	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	5	minutos

TEMPO	TOTAL:	8	minutos

½kg	de	aspargos	frescos	(apare	as	pontas)

1	colher	de	sopa	de	manteiga	clarificada,	ghee	ou	óleo	de	coco,	derretidos

½	colher	de	chá	de	sal

Raspas	e	sumo	de	1	limão-siciliano

Para	facilitar	o	processo	de	grelhar	os	aspargos,	experimente	espetar	quatro	ou	cinco	deles,	no
sentido	transversal,	em	dois	espetos	de	madeira	ou	de	metal	antes	de	temperá-los	ou	coloque-os
em	uma	cesta	para	grelhar,	ou,	ainda,	embrulhe-os	em	papel-alumínio	antes	de	colocá-los	no	grill
ou	na	churrasqueira.	Isso	impedirá	que	os	aspargos	caiam	acidentalmente	da	grelha.	Se	não	tiver
grill	ou	churrasqueira	em	casa,	cozinhe	os	aspargos	em	uma	frigideira	grande	em	fogo	médio-
alto	com	1	colher	de	sopa	de	óleo	durante	10	minutos,	mexendo	de	vez	em	quando	para	que
todos	os	lados	cozinhem	por	igual.

Preaqueça	o	forno	a	200°C.	Forre	uma	assadeira	com	papel-manteiga.

Coloque	os	aspargos	na	assadeira,	regue	com	a	manteiga	ou	o	óleo	derretidos	e	tempere	com	sal.
Com	um	pegador,	transfira-os	para	o	grill/churrasqueira,	pousando-os	na	grelha	em	sentido
horizontal,	e	grelhe	por	4	a	6	minutos,	ou	até	que	fiquem	macios.

Transfira	para	uma	travessa.	Regue	com	o	sumo	de	limão-siciliano	e	salpique	as	raspas	feitas	na
hora	de	servir.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Já	que	você	acendeu	a	churrasqueira,	sirva	com
Hambúrguer	perfeito	(página	159),	Camarão	grelhado	perfeito	(página	164)	ou	Frango	grelhado	ao
molho	curry	com	creme	de	coco	(página	236).	Este	acompanhamento	fica	excelente	também	com
nossa	Costelinha	de	porco	com	molho	barbecue	picante	(página	262)	ou	com	o	Salmão	selado
com	ovos	Benedict	(página	216).

	APARANDO	OS	ASPARGOS	É	preciso	remover	a	parte	mais	dura	do	talo	do	aspargo	antes	de
cozinhá-lo.	A	maneira	mais	fácil	de	fazer	isso	é	simplesmente	segurar	firme	a	extremidade	de



coloração	mais	clara	e	dobrá-la	até	que	se	parta.	O	aspargo	se	partirá	automaticamente	no	lugar
certo,	por	isso,	não	pense	demais!	Se	quiser	poupar	tempo,	segure	firme	vários	aspargos	de	uma	vez	e
quebre	seus	talos.



abóbora	e	couve-de-bruxelas	assadas	na	panela

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	25	minutos

TEMPO	TOTAL:	40	minutos

3	colheres	de	sopa	de	azeite	de	oliva	extravirgem

250g	de	couve-de-bruxelas,	aparadas	e	cortadas	ao	meio

½	cebola	roxa	cortada	em	pedaços	de	2,5cm

1	colher	de	chá	de	sálvia	desidratada

½	colher	de	chá	de	noz-moscada

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

¼	de	colher	de	sopa	de	sal

3	xícaras	de	abóbora-japonesa	sem	casca,	cortada	em	cubos

Uma	abóbora-japonesa	grande	geralmente	rende	de	4	a	5	xícaras,	por	isso	compre	apenas	uma
e	pronto	–	não	há	necessidade	de	usar	uma	medida	precisa	para	preparar	esta	receita.	Você
pode	usar	também	outras	variedades	de	abóbora	no	preparo	deste	prato,	por	exemplo,	a
abóbora-doce.	Não	está	na	época	de	abóbora?	Use	duas	batatas-doces	grandes,	descascadas,
cortadas	em	cubos	ou,	ainda,	substitua	a	abóbora	por	maçãs.	Quer	incrementar	um	pouco	mais?
Use	bacon	ou	presunto	de	Parma	(permitidos	no	programa	Whole30)	e	sementes	de	romã	para
decorar	o	prato.

Leve	ao	fogo	médio	uma	frigideira	grande	com	o	azeite,	girando	de	um	lado	para	outro	a	fim	de
cobrir	todo	o	fundo.	Quando	o	azeite	estiver	quente,	acrescente	a	couve-de-bruxelas	e	a	cebola	e
tempere	com	sálvia,	noz-moscada,	pimenta-do-reino	e	sal.	Refogue	e	cozinhe,	balançando	a
frigideira	de	vez	em	quando,	até	a	couve-de-bruxelas	começar	a	dourar,	o	que	deve	levar	de	5	a	7
minutos.	Vire	a	couve-de-bruxelas	e	adicione	os	pedaços	de	abóbora;	cozinhe	tudo	junto	por	mais
7	a	10	minutos,	até	a	abóbora	ficar	macia	ao	toque	do	garfo.

Transfira	para	uma	travessa	ou	para	pratos	individuais	e	sirva	em	seguida.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Ao	adicionar	a	abóbora	à	frigideira,	adicione	também
linguiça	ou	linguiça	de	frango	ou	apenas	frango	para	fazer	do	prato	uma	refeição	completa.	Ou
então	sirva-o	com	Salada	de	rosbife	com	maionese	de	limão	com	coentro	(página	226),	Frango



grelhado	ao	molho	curry	com	creme	de	coco	(página	236)	ou	Lombinho	em	crosta	de	nozes
(página	258).

	COUVE-DE-BRUXELAS	E	ABÓBORA	AO	FORNO	É	possível	também	preparar	este	prato	no
forno,	deixando	o	fogão	livre	para	outros	pratos.	Primeiro,	não	corte	a	couve-de-bruxelas	ao	meio	–
basta	aparar	as	extremidades.	Preaqueça	o	forno	a	175°C.	Misture,	em	uma	vasilha	grande,	a	couve-
de-bruxelas,	a	cebola	e	a	abóbora-japonesa.	Adicione	o	azeite	e	mexa	até	cobrir	bem	todas	as
hortaliças.	Distribua-as	em	uma	assadeira	forrada	com	papel-manteiga	e	salpique	a	sálvia,	a	noz-
moscada,	o	sal	e	a	pimenta-do-reino.	Leve	ao	forno	por	30	a	40	minutos,	até	a	couve-de-bruxelas	e	a
abóbora	ficarem	macias	ao	toque	do	garfo.





ratatouille

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	35	minutos

TEMPO	TOTAL:	55	minutos

¼	de	xícara	de	óleo	de	coco	ou	azeite	de	oliva	extravirgem

¼	de	cebola	bem	picada

1	xícara	de	abobrinha	verde	cortada	em	cubos

1	xícara	de	abobrinha	amarela	cortada	em	cubos

1	xícara	de	berinjela	cortada	em	cubos

½	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

½	xícara	de	pimentão	verde	cortado	em	cubinhos

½	xícara	de	pimentão	vermelho	cortado	em	cubinhos

2	dentes	de	alho	picadinhos

1	xícara	de	Molho	de	tomate	(página	330)

1	colher	de	chá	de	vinagre	balsâmico

3	folhas	de	manjericão	fresco	picadas	grosseiramente	(opcional)

Sobrou	alguma	coisa	deste	prato?	Vai	sobrar	se	você	dobrar	a	receita!	O	ratatouille	é	igualmente
delicioso	quando	servido	frio.	Sirva	com	ovos	no	café	da	manhã	do	dia	seguinte	ou	acrescente
frango	desfiado	ou	camarão	para	preparar	um	almoço	delicioso.

Leve	uma	panela	de	tamanho	médio	ao	fogo	médio	e	aqueça	o	azeite	ou	o	óleo	de	coco,	girando
de	um	lado	para	outro	até	cobrir	todo	o	fundo.	Quando	o	azeite	estiver	quente,	acrescente	a	cebola
e	refogue	por	2	a	3	minutos,	até	que	fique	transparente.	Adicione	as	abobrinhas	e	a	berinjela	e
tempere	com	sal	e	pimenta-do-reino.	Cozinhe	por	2	minutos,	mexendo	de	vez	em	quando.
Adicione	o	pimentão	verde	e	o	vermelho	e	cozinhe	por	mais	2	a	3	minutos,	mexendo
frequentemente.	Adicione	o	alho	e	cozinhe	até	soltar	seu	aroma,	por	cerca	de	1	minuto.
Acrescente	o	molho	de	tomate	e	½	xícara	de	água.	Misture	bem	e	deixe	cozinhar	em	fogo	brando.
Cozinhe,	mexendo	de	vez	em	quando,	até	as	hortaliças	ficarem	macias,	o	que	deve	levar



aproximadamente	25	minutos.

Transfira	para	uma	travessa,	refratário	ou	pratos	individuais,	regue	com	o	vinagre	e	decore	com
as	folhas	de	manjericão,	se	desejar.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Acrescente	Almôndegas	perfeitas	(página	168)	ou	frango
cozido	cortado	em	cubinhos	nos	últimos	10	minutos	de	cozimento.	Ou	sirva	com	Ovos	pochés
perfeitos	(página	156),	Almôndegas	de	frango	(página	232)	ou	Pimentão	recheado	(página	228).

	RATATOUILLE	NA	GRELHA	É	possível	preparar	o	ratatouille	diretamente	na	grelha.	Preaqueça
a	churrasqueira	ou	o	grill	em	temperatura	média	a	alta	(200°C)	e	prepare	todas	as	hortaliças,
cortando	a	cebola,	o	pimentão	verde	e	o	pimentão	vermelho	em	quatro	e	a	abobrinha	e	a	berinjela	em
tiras	bem	finas.	Em	uma	vasilha	grande,	regue	as	hortaliças	com	o	azeite	e	tempere	com	sal	e
pimenta-do-reino.	Coloque	a	berinjela	na	grelha	primeiro	e	cozinhe	por	3	minutos.	Em	seguida,
adicione	o	pimentão	e	a	cebola	e	cozinhe	por	mais	2	minutos.	Por	fim,	acrescente	a	abobrinha,
cozinhando	até	que	todas	as	hortaliças	estejam	tenras,	por	mais	uns	5	minutos.	(Vire	as	hortaliças
uma	vez	durante	o	processo	de	cozimento.)	Transfira	para	uma	travessa,	finalize	com	o	molho	de
tomate	quente	e	o	manjericão	e	sirva.





salada	de	beterraba	assada,	laranja	e	abacate

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	35	a	60	minutos

TEMPO	TOTAL:	45	minutos	a	1	hora	e	10	minutos

2	beterrabas	médias

2	colheres	de	sopa	de	azeite	de	oliva	extravirgem

1	colher	de	sopa	de	vinagre	balsâmico

1	laranja	cortada	ao	meio	(esprema	uma	metade	e	rale	a	casca,	descasque	a	outra	metade	e
corte	em	gomos)

½	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

1	abacate	sem	casca,	cortado	em	cubos

Se	estiver	pretendendo	aumentar	esta	receita	para	sobrar	no	dia	seguinte,	dobre	todos	os
ingredientes	menos	o	abacate.	As	fatias	de	beterraba	e	de	laranja	duram	um	ou	dois	dias	na
geladeira,	mas	o	abacate	tende	a	ficar	amarronzado	e	mole.	O	melhor	seria	acrescentar	um
abacate	fresco	às	sobras	antes	de	servir.	Gostamos	também	de	acrescentar	folhas	delicadas,
como	alface	frisée,	à	salada,	conferindo-lhe	textura	adicional.

Preaqueça	o	forno	a	220°C.

Lave	bem	as	beterrabas	e,	cuidadosamente,	espete	toda	a	sua	superfície	várias	vezes	com	um
garfo.	Coloque	em	uma	vasilha	de	tamanho	médio	e	adicione	1	colher	de	sopa	de	azeite,	mexendo
bem	para	cobrir	as	beterrabas.	Transfira-as	para	um	pedaço	de	papel-manteiga	e	embrulhe,
formando	um	“pacotinho”	bem	fechado.	Coloque	esse	“pacotinho”	com	as	beterrabas	no	centro	de
uma	assadeira	e	leve	ao	forno	por	35	minutos.	Abra	o	embrulho	com	cuidado	e	verifique	se	estão
assadas	enfiando	uma	faca	fina	bem	no	centro	de	cada	beterraba;	se	a	faca	entrar	facilmente,	a
beterraba	está	assada.	Se	houver	resistência,	feche	o	pacotinho	e	leve	a	assar	por	mais	10
minutos.	Repita	até	a	faca	deslizar	com	facilidade	até	o	centro	da	beterraba.	Tire	do	forno	e	deixe
descansar	até	esfriarem	o	bastante	para	serem	manuseadas.

Descasque	as	beterrabas	–	talvez	seja	bom	usar	luvas	e	avental,	pois	o	sumo	da	beterraba	pode
manchar	sua	pele	e	suas	roupas.	Corte-as	em	cubos	de	2,5cm	e	transfira	para	uma	travessa.



Em	uma	vasilha	pequena,	misture	o	azeite	restante	(1	colher	de	sopa)	com	o	vinagre,	o	sumo	da
laranja,	sal	e	pimenta-do-reino,	mexendo	bem.

Adicione	os	gomos	de	laranja	e	o	abacate	à	beterraba	em	cubos.	Regue	com	o	molho,	salpique	as
raspas	de	laranja,	misture	bem	e	sirva.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Esta	salada	fresca	é	excelente	em	todas	as	estações.
Sirva	com	Frango	assado	perfeito	(página	163),	Peito	bovino	assado	(página	220)	ou	Halibute	ao
molho	de	frutas	cítricas	com	gengibre	(página	246).

	BETERRABA	Se,	ao	comprar	a	beterraba,	ela	vier	com	o	caule,	retire-o	antes	de	levá-la	ao	forno.
Corte-o	a	aproximadamente	2,5cm	acima	da	raiz,	não	menos,	caso	contrário	você	correrá	o	risco	de
cortar	a	polpa,	o	que	fará	com	que	seu	sumo	e	seu	sabor	vazem	enquanto	ela	assa.	O	tempo	de
cozimento	da	beterraba	pode	variar,	por	isso	não	se	surpreenda	se	a	sua	beterraba	precisar	de	uma
hora	para	assar.	Programe-se	ou	asse-as	de	véspera	–	elas	duram	3	a	4	dias	na	geladeira.	Lembre-se



de	descascá-las	antes	de	guardá-las,	pois	é	mais	fácil	descascá-las	enquanto	ainda	estão	mornas.



tubérculos	assados	ao	molho	curry

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	35	minutos

TEMPO	TOTAL:	50	minutos

1	xícara	de	batata	(qualquer	variedade)	descascada	e	cortada	em	cubos

1	xícara	de	rutabaga	descascada	e	cortada	em	cubos

1	xícara	de	nabo	descascado	e	cortado	em	cubos

1	xícara	de	pastinaca	descascada	e	cortada	em	cubos

1	xícara	de	cenoura	descascada	e	cortada	em	cubos

¼	de	xícara	de	óleo	de	coco,	manteiga	clarificada	ou	azeite

½	xícara	de	Molho	curry	(página	313)

Misture	e	combine	alguns	desses	saudáveis	tubérculos,	de	acordo	com	os	que	estiverem
disponíveis	no	mercado	ou	com	o	que	você	estiver	com	vontade	de	comer.	Não	é	preciso	que
sejam	tubérculos,	tampouco!	Beterraba,	aipo,	couve-rábano,	berinjela,	couve-de-bruxelas,
brócolis,	couve-flor	ou	mandioca	também	funcionariam	muito	bem	com	o	molho	curry.

Preaqueça	o	forno	a	200°C.	Forre	2	assadeiras	com	papel-manteiga.

Derreta	a	gordura	escolhida	(se	necessário)	e	misture	bem	com	todas	as	hortaliças	em	uma
vasilha	grande.	Arrume-as	nas	duas	assadeiras,	em	uma	única	camada.	Se	ficarem	umas	sobre	as
outras,	em	vez	de	assar	elas	cozinharão	no	vapor.

Leve	ao	forno	por	30	a	40	minutos,	até	ficarem	douradas	por	fora	e	macias	por	dentro.	Transfira
para	uma	travessa	ou	para	os	pratos	individuais	e	finalize	com	o	molho	curry.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Acrescente	linguiça	de	porco,	linguiça	de	frango,	filé	de
frango	ou	fatias	de	carne	à	mistura	de	hortaliças	na	hora	de	servir	para	transformar	o	prato	em
uma	refeição	completa	–	basta	esquentar	a	proteína	na	panela	ou	no	micro-ondas	antes	de
misturar	às	hortaliças	quentes.	Você	também	pode	servir	o	prato	com	Ovos	fritos	perfeitos
(página	155),	Peito	de	frango	selado	perfeito	(página	163)	ou	Almôndegas	de	frango	(página	232).

	COMO	DESCASCAR	A	RUTABAGA	A	rutabaga	é	uma	mistura	de	couve	e	nabo	e,	quando



cozida,	tem	um	agradável	sabor	adocicado.	Entretanto,	descascá-la	pode	ser	difícil	–	o	descascador
de	legumes	padrão	(especialmente	se	não	estiver	bem	afiado)	talvez	não	funcione.	Se	o	descascador
de	legumes	que	você	tem	em	casa	não	estiver	dando	conta	do	recado,	use	uma	faca	de	legumes.
Primeiro,	corte	a	rutabaga	ao	meio.	Coloque	cada	metade	com	a	parte	reta	em	contato	com	a	tábua
de	corte	e,	usando	uma	faca	de	legumes,	retire	cuidadosamente	a	casca	aos	poucos.	(Talvez	você
precise	passar	a	faca	várias	vezes	até	chegar	à	parte	mais	clara	que	fica	sob	a	casca.)	Repita	com	a
outra	metade.





abóbora-espaguete	ao	forno

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	1	hora

TEMPO	TOTAL:	1	hora	e	10	minutos

1	abóbora-espaguete	inteira

2	colheres	de	sopa	de	azeite	de	oliva	extravirgem

2	colheres	de	chá	de	tomilho	fresco	(ou	¼	de	colher	de	chá	de	tomilho	desidratado)

½	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

É	possível	assar	a	abóbora-espaguete	inteira	perfurando	suas	laterais	com	um	garfo	antes	de
levá-la	ao	forno;	se	fizer	isso,	o	resultado	será	mais	mole	e	mais	úmido,	pois	haverá	mais	vapor
dentro	da	abóbora	inteira.	Recomendamos	abri-la	ao	meio	e	tirar	do	forno	antes	de	estar
totalmente	assada,	pois	assim	adquirirá	a	textura	de	massa	al	dente.	Para	saber	se	a	abóbora
está	assada,	basta	enfiar	uma	faca	afiada	por	sua	casca,	que	deve	estar	com	a	parte	reta	para
baixo	e	a	casca	para	cima	–	se	a	faca	deslizar	com	facilidade,	a	abóbora	provavelmente	está
assada.	Pode	também	virar	a	abóbora	e	deslizar	um	garfo	pela	lateral,	mas	lembre-se	de	usar
uma	luva	ao	fazê-lo.	Se,	ao	passar	o	garfo	na	lateral,	a	polpa	da	abóbora	se	soltar	com
facilidade,	adquirindo	a	forma	e	a	textura	do	espaguete,	é	porque	está	assada.	No	entanto,	se	a
polpa	não	se	soltar	com	facilidade	ou	se	a	abóbora	estiver	dura	demais,	desvire-a,	leve	de	volta
ao	forno	por	5	a	10	minutos	e	volte	a	verificar	sua	consistência.	(A	prova	definitiva?	Experimente!
O	“espaguete”	deve	estar	macio:	nem	muito	firme,	nem	muito	mole.)

Preaqueça	o	forno	a	220°C.	Forre	uma	assadeira	com	papel-manteiga.

Abra	a	abóbora	ao	meio,	no	sentido	do	comprimento,	e	tire	as	sementes	com	uma	colher	grande.
Regue	por	dentro	com	o	azeite.	Coloque	a	abóbora	com	a	polpa	virada	para	baixo	na	assadeira.

Leve	ao	forno	por	uma	hora,	até	que	esteja	macia	ao	toque.	Com	todo	o	cuidado,	desvire-a	e	deixe
esfriar	até	poder	manuseá-la.

Use	um	garfo	para	raspar	a	polpa	com	toda	a	delicadeza.	Formam-se	fios	semelhantes	a	um
espaguete.	Tempere	com	tomilho,	sal	e	pimenta-do-reino	e	sirva	em	seguida.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	É	muito	fácil	tornar	este	prato	uma	refeição	completa.



Acrescente	carne	moída	ao	Molho	de	tomate	(página	330);	adicione	linguiça	cozida,	tomate
assado,	cebola	refogada	e	nosso	Molho	pesto	(página	321);	ou	misture	as	sobras	com	espinafre
cozido	no	vapor	e	finalize	com	ovos	fritos	no	café	da	manhã.

	COMO	ABRIR	A	ABÓBORA-ESPAGUETE	Talvez	a	parte	mais	difícil	desta	receita	seja	abrir	a
abóbora-espaguete	ao	meio.	Melissa	Joulwan,	autora	da	série	de	livros	Well	Fed,	sugere	usar	uma
faca	de	legumes	para	fazer	um	sulco	na	casca	primeiro	e	depois	seguir	esse	sulco	com	uma	faca	de
cozinha	maior.	Você	pode	assistir	a	um	vídeo	da	técnica	em	www.w30.co/cutsquash.

http://www.w30.co/cutsquash




batata-doce	assada

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	30	a	60	minutos

TEMPO	TOTAL:	40	minutos	a	1	hora	e	10	minutos

2	batatas-doces	médias

2	colheres	de	sopa	de	azeite	de	oliva	extravirgem

2	colheres	de	sopa	de	manteiga	clarificada,	ghee	ou	manteiga	de	coco

Sal	e	pimenta-do-reino

Você	também	pode	fatiar	a	batata-doce	antes	de	assá-la	–	fica	perfeita	para	usar	com	uma
pastinha!	Coloque	as	fatias	em	uma	vasilha	com	o	azeite	e	misture	bem.	Transfira	para	uma
assadeira	forrada	com	papel-manteiga,	em	uma	só	camada,	e	leve	ao	forno	por	cerca	de	40
minutos,	até	as	extremidades	dourarem,	sem	deixar	queimar.	Sirva	com	Molho	ranch	(página
322),	Maionese	aioli	(página	315)	ou	Molho	sunshine	(página	326).

Preaqueça	o	forno	a	175°C.

Lave	bem	as	batatas	e	seque	com	papel-toalha.	Fure	cuidadosamente	as	batatas	em	todos	os
lados	(use	uma	faca	de	legumes	ou	um	garfo).	Esfregue	o	azeite	na	casca	da	batata-doce.

Enrole-as,	uma	a	uma,	em	papel-manteiga,	tendo	o	cuidado	de	fechar	bem	o	“embrulho”.	Transfira
para	uma	assadeira	e	leve	ao	forno	por	30	minutos.	Passados	esses	30	minutos,	insira	um	garfo
ou	uma	faca	no	centro	da	batata	a	cada	5	minutos;	quando	estiverem	bem	macias,	estão	no	ponto.
(Dependendo	do	tamanho	das	batatas,	elas	podem	levar	até	1	hora	para	assar.)

Desembrulhe	as	batatas	e	abra-as	ao	meio,	no	sentido	do	comprimento.	Não	tire	a	casca;	coloque
1	colher	de	sopa	de	manteiga	em	cada	batata-doce,	soltando	um	pouco	a	polpa	com	um	garfo	para
ajudar	a	manteiga	a	derreter	em	contato	com	a	polpa	quente.	Tempere	a	gosto	com	sal	e	pimenta-
do-reino.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Este	prato	simples,	mas	delicioso,	vai	bem	com
praticamente	qualquer	coisa.	Complementa	o	Peito	bovino	assado	(página	220),	Frango	grelhado
ao	molho	curry	com	creme	de	coco	(página	236),	Bacalhau	com	relish	de	pimentão	vermelho	e
cogumelos	(página	248)	ou	Bisteca	com	purê	de	maçã	e	especiarias	(página	264).	Ou	então



recheie	a	batata-doce	com	Carne	de	porco	desfiada	(página	260)	e	finalize	com	Maionese	de
abacate	(página	316).

	MANTEIGA	COMPOSTA	A	Manteiga	composta	(página	187)	ficaria	deliciosa	com	este	prato
simples.	Algumas	combinações	que	ficariam	excelentes:	2	colheres	de	chá	de	folhas	de	alecrim	e	¼	de
xícara	de	noz-pecã	tostada	picadinha;	½	colher	de	chá	de	canela	e	½	colher	de	chá	de	noz-moscada,
¼	de	xícara	de	nozes	tostadas	picadinhas	e	¼	de	xícara	de	uva-passa	picada;	ou	2	dentes	de	alho
picadinhos	com	2	colheres	de	chá	de	alecrim,	2	colheres	de	chá	de	tomilho	e	2	colheres	de	chá	de
sálvia.





couve	refogada	com	amêndoas

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	5	minutos

TEMPO	TOTAL:	15	minutos

1	molho	de	couve,	sem	o	talo,	com	as	folhas	cortadas	em	tiras	de	2,5cm

3	colheres	de	sopa	de	azeite

1	dente	de	alho	picadinho

¼	de	xícara	de	amêndoas	cruas	fatiadas

½	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Raspas	e	sumo	de	½	limão-siciliano

A	couve	é	uma	hortaliça	que	realmente	precisa	ser	lavada	antes	do	cozimento,	pois	pode	conter
vestígios	de	terra,	afetando	seu	sabor	natural.	A	melhor	opção	é	lavá-la	e	depois	secá-la	em	um
secador	de	folhas	até	que	fiquem	bem	sequinhas.	Isso	é	especialmente	importante	no	caso	de
chips	de	couve	ao	forno	(confira	a	dica	a	seguir).	Ou	então	lave	e	seque	as	folhas	com	uma
toalha	de	prato	ou	papel-toalha	até	que	fiquem	totalmente	secas.

Leve	1	xícara	de	água	ao	fogo	em	uma	panela	grande	e	espere	levantar	fervura.	Coloque	uma
peneira	ou	utensílio	próprio	para	cozimento	no	vapor	dentro	da	panela.	Acrescente	a	couve,
tampe	e	cozinhe	no	vapor	por	3	a	5	minutos,	até	a	verdura	ficar	tenra,	mas	não	mole	demais.
Retire	da	panela	a	peneira	ou	utensílio	próprio	para	cozimento	no	vapor	e	transfira	para	uma
toalha	de	prato,	a	fim	de	enxugar	qualquer	gotinha	que	tenha	restado.

Leve	ao	fogo	médio-alto	uma	frigideira	grande	com	o	azeite,	girando	de	um	lado	para	outro	até
cobrir	todo	o	fundo.	Quando	estiver	quente,	acrescente	o	alho	e	as	amêndoas	e	cozinhe	por	cerca
de	1	minuto	até	o	alho	começar	a	soltar	seu	aroma.	Aumente	o	fogo,	acrescente	a	couve	e	refogue
por	1	minuto,	mexendo	para	misturar	bem	as	folhas	com	o	alho	e	as	amêndoas.	Transfira	para
uma	travessa	e	tempere	com	sal,	pimenta-do-reino	e	o	sumo	de	limão-siciliano.	Finalize	com	as
raspas	do	limão	e	sirva.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Esta	verdura	deliciosa	combina	bem	com	uma	Fritada	de
espinafre	(página	212),	Pimentão	recheado	(página	228)	ou	Costelinha	de	porco	com	molho



barbecue	picante	(página	262).

	CHIPS	DE	COUVE	Quer	dobrar	o	consumo	de	couve	hoje	mesmo?	Asse	chips	de	couve	no	forno
enquanto	prepara	este	prato	no	fogão.	Preaqueça	o	forno	a	150°C.	Forre	uma	assadeira	grande	com
papel-manteiga.	Tire	o	talo	da	couve	e	rasgue	grosseiramente	as	folhas	em	pedaços	grandes.
Transfira	as	tiras	de	couve	para	uma	vasilha	grande,	junto	com	½	colher	de	sopa	de	azeite
extravirgem,	cobrindo	bem	as	folhas.	Disponha-as	em	uma	só	camada	na	assadeira	forrada	e
tempere	com	sal.	(Se	a	quantidade	de	couve	for	grande	demais	para	uma	só	assadeira,	use	duas.
Não	coloque	uma	quantidade	grande	demais	em	uma	só	assadeira,	pois	as	folhas	vão	murchar,	e
não	ficar	crocantes.)	Asse	por	20	a	25	minutos,	até	as	extremidades	ficarem	amarronzadas,	mas
cuidado	para	não	queimar.	Aguarde	5	minutos	para	que	esfriem	na	própria	assadeira	e	delicie-se!





sopa	de	batata-doce

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	25	minutos

TEMPO	TOTAL:	35	minutos

2	colheres	de	sopa	de	manteiga	clarificada	ou	ghee

2	batatas-doces	descascadas,	cortadas	em	cubos	grandes

½	colher	de	chá	de	gengibre	em	pó	(ou	2	colheres	de	sopa	de	gengibre	fresco	picadinho)

1	pitada	de	canela	em	pó,	e	um	pouco	mais	para	decorar

1	xícara	de	leite	de	coco	integral

½	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Se	quiser	uma	sopa	mais	saborosa,	use	½	colher	de	chá	de	alho	em	pó,	½	colher	de	chá	de
cebola	em	pó	e	1	colher	de	sopa	de	folhas	de	tomilho	frescas	no	lugar	da	canela,	e	acrescente
cogumelos	frescos	fatiados	ao	voltar	com	a	sopa	à	panela	para	a	etapa	final.	Se	quiser	um	sabor
mais	tradicional,	use	uma	mistura	de	condimentos	para	torta	de	maçã	no	lugar	da	canela,
acrescente	cebola	e	maçã	bem	picadas	no	final	do	cozimento	e	termine	com	noz-pecã	picada.	Se
desejar	uma	sopa	menos	espessa,	ferva-a	por	apenas	1	a	2	minutos,	depois	adicione	o	caldo	de
galinha	permitido	no	programa	Whole30,	uma	colher	de	sopa	de	cada	vez,	até	alcançar	a
consistência	desejada.

Leve	ao	fogo	médio	uma	panela	grande	com	a	manteiga,	girando	de	um	lado	para	outro	até	cobrir
bem	o	fundo.	Quando	estiver	quente,	acrescente	a	batata-doce,	mexendo	para	que	a	manteiga	a
envolva	por	igual.	Adicione	o	gengibre	e	a	canela	e	mexa	por	15	segundos.	Acrescente	3	xícaras
de	água	e	o	leite	de	coco	e	espere	levantar	fervura.	Cozinhe	em	fogo	brando	por	uns	15	minutos,
até	a	batata-doce	amolecer.	Tire	a	panela	do	fogo.

Transfira	a	o	conteúdo	da	panela	para	o	processador	de	alimentos	ou	o	liquidificador	e	bata	até
obter	uma	consistência	homogênea;	ou	use	um	mixer	para	bater	a	sopa	ainda	na	panela.	Volte
com	a	sopa	batida	para	a	panela.	Cozinhe	em	fogo	médio-alto	até	obter	a	consistência	desejada	–
quanto	mais	tempo	a	sopa	ferver,	mais	grossa	ela	vai	ficar.	Tempere	a	gosto	com	sal	e	pimenta-
do-reino,	salpique	canela	e	sirva.



FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Você	pode	adicionar	qualquer	tipo	de	carne	cozida	a	esta
sopa,	transformando-a	em	uma	refeição	completa	–	experimente	frango	grelhado,	linguiça,	carne
moída	ou	vieiras.	Ou	então	sirva-a	com	Pimentão	recheado	(página	228),	“Copinhos”	de	pepino	à
tailandesa	(página	240)	ou	Barquinhos	de	atum	à	mexicana	(página	244).

	GENGIBRE	FRESCO	Descascar	e	picar	gengibre	fresco	pode	ser	um	desafio	e	tanto	–	cuidado
para	não	cortar	o	dedo!	Primeiro,	descasque	o	gengibre	raspando	a	casca	com	a	borda	de	uma
colher	ou	com	um	descascador	de	legumes.	(Não	se	preocupe	se	não	conseguir	tirar	a	casca	em
alguns	pontos	nos	cantos.)	Em	seguida,	você	pode	picar	o	gengibre	manualmente	cortando-o	em
rodelas,	depois	cortando	as	rodelas	em	palitinhos	várias	vezes	até	ter	pedaços	bem	pequeninos.	Ou
então	use	um	minirralador	de	queijo	para	ralar	o	gengibre.	Rale-o	sobre	uma	vasilha	ou	sobre	um
prato.





MOLHOS	E	PASTINHAS
SE	HÁ	UMA	SEÇÃO	DESTE	LIVRO	com	a	qual	você	definitivamente	vai
querer	se	familiarizar,	é	esta.	Na	verdade,	você	poderia	cozinhar
usando	apenas	as	dicas	dos	nossos	Fundamentos	culinários	e	os
molhos	e	pastinhas	listados	aqui	durante	os	30	dias	do	programa	sem
jamais	se	entediar	com	a	comida.

Molhos	e	pastinhas	são,	literalmente,	o	tempero	da	vida	no	programa	Whole30.	Transformam
carnes	e	hortaliças	comuns	em	refeições	saborosas;	convertem	jantares	mexicanos	em	almoços
de	inspiração	asiática;	e	permitem	que	um	frango	assado	renda	três	dias	de	refeições	totalmente
diferentes.	Tomemos	como	exemplo	a	receita	de	Brócolis,	cogumelos	e	abobrinha	amarela	da
página	270.	Sem	o	molho	de	pimentão	vermelho,	esse	prato	seria	apenas…	hortaliças	assadas	com
alho,	sal	e	pimenta-do-reino.	Continue	fazendo	pratos	assim	e	logo	vai	estar	farto	do	programa
Whole30.	Mas	com	o	molho	pesto…	tem-se	um	prato	delicioso,	repleto	de	sabor	e	textura	–	e	que
poderia	facilmente	ser	o	astro	do	jantar,	servido	com	qualquer	proteína	básica.

Quanto	mais	você	brincar	com	essas	receitas,	mais	verá	que	as	variações	não	têm	limite!
Basta	dar	uma	olhada	nas	variações	possíveis	da	Maionese	básica	(página	185)	ou	da	Maionese
sem	ovos	(página	186).	Uma	receita	que	leva	apenas	cinco	minutos	pode	ser	transformada	de
diversas	maneiras	e	poderá	ser	usada	para	conferir	profundidade,	dimensão	e	textura	cremosa
aos	pratos.

Espere,	você	não	gosta	de	maionese?	É	porque	ainda	não	provou	a	nossa	maionese.
Sejamos	sinceros:	a	maionese	comprada	pronta	tende	a	ser	grudenta,	viscosa	e	o	sabor	é	um

tanto	esquisito.	A	nossa	maionese,	porém,	feita	em	casa	com	apenas	cinco	ingredientes,	é	leve	e
fofa.	Tem	sabor	neutro	e	não	deixa	gosto	na	boca.	Uma	vez	misturada	com	molho	de	pimenta,
abacate,	ervas	frescas	ou	wasabi,	vai	fazer	você	raspar	o	pote	e	lamber	a	colher	depois	de
preparar	mais	uma	variação.

Incluir	molhos	no	planejamento	de	refeições	também	facilita	o	processo,	pois	em	geral	eles
podem	ser	feitos	com	antecedência,	em	maior	quantidade	e	até	congelados	para	uso	posterior.
Então,	para	os	novatos	na	cozinha,	vamos	propor	um	plano	com	três	noites	de	jantares	do
programa	Whole30	baseados	em	molhos.

Encontre	algumas	receitas	nesta	seção	que	pareçam	gostosas	e	prepare	três	ou	quatro	com
antecedência.	Podemos	preparar,	por	exemplo,	uma	receita	de	Maionese	básica	(página	185),
Molho	chimichurri	(página	312),	Molho	sunshine	(página	326)	e	Molho	curry	(página	313).	Em
seguida,	planeje	os	pratos	que	vai	preparar	para	o	jantar	durante	a	semana,	comprando
ingredientes	simples	escolhidos	para	combinar	com	os	molhos	que	já	preparou.



Na	hora	do	jantar,	use	nossas	Técnicas	culinárias	básicas	(a	partir	da	página	152)	para
preparar	uma	proteína	e	hortaliças	básicas.	Digamos	que	você	tenha	programado	um	bife
grelhado	com	purê	de	batata-doce	e	espinafre	cozido	no	vapor;	um	peito	de	frango	grelhado	com
cenoura	assada	e	uma	salada	de	folhas	frescas;	um	salmão	assado	com	brócolis,	pimentão,	cebola
e	cogumelos	refogados.

Agora	vem	a	mágica…	Despeje	sobre	a	carne	e	as	hortaliças	um	dos	molhos	–	o	bife	ficaria
delicioso	com	o	Molho	chimichurri,	o	frango	se	tornaria	maravilhoso	com	o	Molho	sunshine,	a
versão	cremosa	do	Vinagrete	balsâmico	(página	334)	deixaria	a	salada	de	folhas	incrível	e	o
Molho	curry	é	perfeito	para	transformar	o	salmão	e	as	hortaliças.



Viu	o	que	acaba	de	acontecer?	Você	tem	um	jantar	que	ficou	pronto	em	20	minutos	ou
menos	e	uma	família	que	o	considera	uma	espécie	de	gênio	da	culinária.	Além	disso,	você
preparou	uma	quantidade	extra	de	molho	para	tornar	as	próprias	refeições	igualmente
interessantes	–	ovos	com	chimichurri	no	café	da	manhã,	aipo	com	Molho	sunshine	na	hora	do
almoço,	carne	moída	com	Molho	curry	no	jantar,	e	maionese	suficiente	para	incrementar	uma	boa
quantidade	de	Salada	proteica	(página	167)	para	os	dias	de	correria.	UAU!	Praticamente	entramos
em	sua	casa	e	preparamos	tudo	isso	para	você.	Que	sorte	a	sua,	não?	Confira	na	página	200
outras	ideias	sobre	planejamento	de	refeições.



molho	búfalo

RENDIMENTO:	2	XÍCARAS

TEMPO	DE	PREPARO:	5	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	2	minutos

TEMPO	TOTAL:	7	minutos

½	xícara	de	óleo	de	coco

½	xícara	de	ghee	ou	manteiga	clarificada

1	xícara	de	molho	de	pimenta	picante

2	colheres	de	sopa	de	vinagre	de	maçã

1	dente	de	alho	picadinho

Quer	dar	um	toque	ainda	mais	apimentado?	Adicione	¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-de-caiena	à
mistura	–	se	quiser,	pode	usar	até	um	pouco	mais.	Pode	também	misturar	o	molho	búfalo	à	carne
moída	para	conferir	um	toque	apimentado	ao	hambúrguer.	Finalize	com	um	ovo	frito,	abacate	e
um	pouco	mais	da	mistura	do	molho.

Coloque	o	óleo	de	coco	e	a	ghee	ou	manteiga	clarificada	em	uma	panela	pequena	e	leve	ao	fogo
médio-baixo.	Aqueça	até	derreterem	por	completo.

Em	uma	vasilha	média,	misture	o	molho	picante,	o	vinagre	e	o	alho	e	bata	bem,	até	obter	uma
mistura	homogênea.	Enquanto	está	batendo,	despeje	aos	poucos	o	óleo	de	coco	e	a	ghee
derretidos.	O	molho	deve	adquirir	uma	textura	consistente	e	homogênea.

Este	molho	pode	ser	armazenado	na	geladeira	em	um	recipiente	hermético	por	até	7	dias.
(Observe	que	o	óleo	de	coco	e	a	ghee	se	solidificam	em	temperaturas	mais	baixas,	por	isso,	tire	o
molho	da	geladeira,	permitindo	que	retorne	à	temperatura	ambiente,	e	misture-o	um	pouquinho
antes	de	servir.)

	ASAS	DE	FRANGO	AO	MOLHO	BÚFALO	Para	preparar	deliciosas	asas	de	frango	ao	molho
búfalo,	acenda	a	churrasqueira	ou	preaqueça	o	grill	em	temperatura	média-alta	(200°C).	Adicione
500g	de	asas	de	frango	e	feche	a	tampa	do	grill	ou	da	churrasqueira	(se	tiver).	Vire	as	asinhas	de
frango	de	tempos	em	tempos,	grelhando-as	até	ficarem	levemente	tostadas	e	a	pele	começar	a	formar
bolhas,	por	15	a	20	minutos.	Retire	as	asas	de	frango	do	calor	e	mergulhe-as	imediatamente	em	uma
tigela	grande	com	molho	búfalo.	Deixe	que	absorvam	o	sabor	por	alguns	minutos	antes	de	servir,



acompanhadas	de	aipo	e	cenoura	e	com	Molho	ranch	(página	322).	(Uma	alternativa	seria
preaquecer	o	forno	a	190°C	e,	seguindo	a	mesma	técnica,	preparar	asas	de	frango	douradinhas	e
crocantes	em	cerca	de	uma	hora.)

Molho	búfalo,	página	310



Molho	chimichurri,	página	312



Molho	curry,	página	313



Guacamole,	página	314



molho	chimichurri

RENDIMENTO:	2	½	XÍCARAS

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

¼	de	xícara	de	vinagre	de	vinho	tinto

½	xícara	de	sumo	de	limão

2	dentes	de	alho	picadinhos

½	chalota	picadinha

1	½	xícara	de	azeite	de	oliva	extravirgem

¼	de	xícara	de	coentro	fresco

¼	de	xícara	de	salsa	fresca

½	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

O	versátil	molho	chimichurri	fica	excelente	com	carne	de	boi,	carneiro,	frango	e	ovos,	e
maravilhoso	sobre	hortaliças	grelhadas.	Pode	ser	usado	ainda	para	marinar	a	carne	(como	ponta
de	agulha	ou	fraldinha)	antes	de	grelhá-la.

Leve	o	vinagre,	o	sumo	de	limão,	o	alho	e	a	chalota	ao	processador	de	alimentos	e	bata	em
velocidade	baixa.	Enquanto	isso,	adicione	lentamente	o	azeite	de	oliva,	para	o	molho	começar	a
emulsificar.	Acrescente	o	coentro,	a	salsa,	sal	e	pimenta-do-reino	e	continue	batendo	em
velocidade	baixa	até	o	molho	adquirir	textura	uniforme	e	as	ervas	ficarem	bem	picadinhas.

O	molho	chimichurri	dura	de	2	a	3	dias	na	geladeira.	Se	o	preparar	com	antecedência,	deixe-o	em
temperatura	ambiente	antes	de	servir.	Se	os	componentes	do	molho	se	separarem,	misture-os	de
novo	com	delicadeza.

	ARMAZENANDO	O	MOLHO	CHIMICHURRI	Se	fizer	uma	quantidade	maior	de	molho
chimichurri,	é	possível	congelar	o	que	não	for	usar	em	formas	de	gelo.	Assim,	será	muito	fácil	retirar
apenas	a	quantidade	necessária	para	a	próxima	refeição	ou	receita.	Transfira	o	chimichurri	com
uma	colher	para	as	formas	de	gelo	(não	encha	demais)	e	cubra	com	filme	de	PVC,	apertando	bem.
Quando	o	molho	estiver	congelado,	remova	o	filme	de	PVC,	retire	os	cubos	da	forma	e	transfira-os
para	um	saco	plástico	com	lacre	(tipo	zip).	Os	cubos	de	chimichurri	podem	ser	armazenados	por	até
6	meses	no	freezer	e	cada	cubo	terá	cerca	de	30g.



molho	curry

RENDIMENTO:	2	XÍCARAS

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	15	minutos

TEMPO	TOTAL:	30	minutos

1	colher	de	sopa	de	óleo	ou	azeite

½	cebola	bem	picada

1	½	colher	de	chá	de	gengibre	fresco	picadinho

1	dente	de	alho	picadinho

1	½	colher	de	chá	de	curry	amarelo	em	pó

½	colher	de	chá	de	curry	vermelho	em	pó

2	xícaras	de	leite	de	coco	integral

Raspas	e	sumo	de	½	limão

½	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Prefere	o	molho	curry	mais	picante?	Substitua	o	curry	vermelho	em	pó	por	½	colher	de	chá	de
pimenta-de-caiena	ou	simplesmente	acrescente	essa	quantidade	extra	de	pimenta-de-caiena	à
receita.	O	molho	fica	delicioso	com	salmão,	peixes	brancos,	frango	e	hortaliças	assadas.

Leve	ao	fogo	médio	uma	frigideira	de	tamanho	médio	com	o	óleo	ou	o	azeite.	Quando	estiver
quente,	adicione	a	cebola	e	refogue	por	2	a	3	minutos,	até	ficar	transparente.	Adicione	o	gengibre
e	refogue	por	mais	1	minuto,	mexendo	rapidamente.	Acrescente	o	alho	e	refogue	por	mais	1
minuto,	mexendo	sempre.

Adicione	o	curry	amarelo	e	o	vermelho	e	mexa	por	30	segundos	até	os	aromas	começarem	a	se
soltar.	Em	seguida,	junte	o	leite	de	coco.	Reduza	o	fogo	e	deixe	a	mistura	cozinhar	em	fogo	brando
(sem	ferver)	até	engrossar	um	pouco,	por	uns	8	a	10	minutos.	(Depois	que	esfriar,	ela	continuará
engrossando.)	Tempere	com	as	raspas	e	o	sumo	de	limão,	o	sal	e	a	pimenta-do-reino.

Mantenha	aquecido	e	sirva	imediatamente	ou	leve	à	geladeira	para	apurar	o	sabor;	o	molho	dura
5	dias	na	geladeira.	(Observe	que	o	leite	de	coco	se	solidifica	em	temperaturas	mais	baixas,	por
isso,	antes	de	servir	o	molho,	retire-o	da	geladeira	e	deixe-o	alcançar	a	temperatura	ambiente.



	RASPAS	DE	FRUTAS	CÍTRICAS	Você	deve	ter	notado	que	muitas	receitas	deste	livro	utilizam
raspas	de	frutas	cítricas.	Não	pule	essa	etapa!	As	raspas	(parte	colorida	da	casca)	do	limão-taiti,	do
limão-siciliano,	da	toranja	ou	da	laranja	conferem	uma	abundância	de	sabor	aos	pratos,	são	uma
guarnição	atraente	e	contêm	ainda	mais	micronutrientes	do	que	o	sumo.	Você	não	vai	se	arrepender
de	investir	em	um	bom	ralador	de	cascas	–	não	é	tão	caro	e	economizará	um	tempo	precioso	na
cozinha.	No	entanto,	é	possível	obter	o	mesmo	efeito	esfregando	a	fruta	em	um	ralador	comum	ou
usando	um	descascador	de	legumes	para	retirar	a	casca	e	depois	picá-la	em	pedacinhos	com	uma
faca.	Ao	raspar	a	casca,	remova	apenas	a	parte	colorida,	sem	alcançar	a	parte	branca,	amarga.



guacamole

RENDIMENTO:	2	XÍCARAS

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

3	abacates	maduros,	cortados	ao	meio	no	sentido	do	comprimento,	sem	casca

Sumo	de	1	limão

1	colher	de	chá	de	sal

½	cebola	cortada	em	cubinhos

1	tomate	cortado	em	cubinhos

½	pimenta	jalapeño	sem	sementes,	cortada	em	cubinhos

3	colheres	de	sopa	de	coentro	fresco	picado

1	dente	de	alho	picadinho

Guacamole	é	um	dos	condimentos	mais	versáteis.	Use-o	como	pastinha	com	cenoura,	aipo,
pimentão	e	jicama;	adicione	uma	colher	ao	hambúrguer,	ao	peito	de	frango	ou	aos	ovos	já
prontos;	substitua	a	maionese	por	guacamole	em	saladas	de	atum	ou	de	frango;	ou	misture-o	com
Molho	salsa	(página	325)	para	fazer	um	molho	de	salada	fácil	de	inspiração	mexicana.	Fique	à
vontade	para	personalizar	seu	guacamole	–	acrescente	mais	sumo	de	limão,	uma	pitada	de
raspas	de	limão,	deixe-o	picante	com	o	uso	de	¼	de	colher	de	chá	de	cominho	e	¼	de	colher	de
chá	de	pimenta-de-caiena	ou	adote	uma	abordagem	exótica	e	acrescente	abacaxi	e	manga
picados	em	pedaços	grandes,	morangos,	sementes	de	romã	ou	couve	à	mistura.

Em	uma	vasilha	de	tamanho	médio,	misture	o	abacate,	o	sumo	de	limão	e	o	sal.	Amasse	bem	com
um	garfo	ou	amassador	de	batatas,	se	gostar	do	guacamole	com	pedaços;	use	o	mixer	ou	o
processador	de	alimentos	se	preferir	uma	textura	mais	cremosa.	Acrescente	a	cebola,	o	tomate,	a
pimenta	jalapeño,	o	coentro	e	o	alho.

Sirva	em	seguida	ou	coloque	em	um	recipiente	hermético	e	leve	à	geladeira	até	o	momento	de
servir.	O	guacamole	pode	ser	guardado	na	geladeira	por	até	3	dias.

	ARMAZENANDO	GUACAMOLE	Mesmo	armazenando	o	guacamole	em	um	recipiente
hermético,	você	vai	notar	que	ele	ficará	amarronzado	depois	de	um	dia	na	geladeira.	Não	é	mofo	e
não	afeta	o	sabor,	mas	não	é	uma	visão	atraente.	Nesse	caso,	você	tem	duas	opções:	retirar	essa
camada	superficial	com	uma	colher	antes	de	servir	ou	misturar	tudo	até	a	coloração	marrom
desaparecer.	Você	também	pode	experimentar	a	dica	a	seguir,	do	thekitchn.com,	para	impedir	que	o

http://thekitchn.com


guacamole	escureça:	aperte	bem	o	guacamole	dentro	do	recipiente	com	uma	colher,	eliminando
quaisquer	bolhas	de	ar	que	possam	existir.	Em	seguida,	acrescente	uma	fina	camada	de	água
morna,	que	deve	cobrir	toda	a	superfície	do	guacamole.	A	água	não	deixará	que	o	ar	entre	em
contato	com	o	abacate	–	e,	sem	contato	com	o	ar,	nada	de	cor	amarronzada.



variações	de	maionese
Os	molhos,	as	pastinhas	e	as	marinadas	apresentados	a	seguir	usam	a	Maionese
básica	ou	Maionese	sem	ovos	como	base.	Misturando	e	combinando	com	outros
ingredientes,	você	pode	mudar	totalmente	o	sabor	e	o	aspecto	geral	de	quase	qualquer
prato.	Todas	as	variações	levam	cerca	de	5	minutos	para	serem	preparadas	e	rendem
mais	ou	menos	1	xícara.

A	maionese	dura	até	sete	dias	após	a	data	de	validade	dos	ovos	usados,	por	isso
some	uma	semana	à	data	de	validade	na	caixa	dos	ovos	e	anote	essa	data	no
recipiente	em	que	armazenará	a	maionese	e/ou	suas	variações.

maionese	aioli

1	xícara	de	Maionese	básica	(página	185)

2	dentes	de	alho	picadinhos

Sumo	de	½	limão-siciliano

Para	tornar	a	aioli	ainda	mais	saborosa,	leve	o	alho	ao	forno	antes	de	adicioná-lo	à	maionese
(confira	a	dica	da	página	328).	Aioli	é	o	molho	perfeito	para	hortaliças	cruas	ou	assadas.	Você
também	pode	usar	esta	maionese	em	uma	Salada	proteica	(página	167)	ou	no	Purê	de	couve-flor
(página	276).	Outra	opção	é	torná-la	menos	espessa	para	criar	um	molho	cremoso	para	a
Salada	à	moda	grega	(página	284).

Misture	todos	os	ingredientes	em	uma	vasilha	pequena	até	que	estejam	totalmente	incorporados.

maionese	de	wasabi

1	½	colher	de	sopa	de	wasabi	em	pó

1	xícara	de	Maionese	básica	(página	185)

A	maionese	de	wasabi	é	excelente	para	ser	usada	no	salmão,	no	atum	ou	em	qualquer	outro
peixe.	Trata-se	de	ótimo	ingrediente	para	dar	consistência	à	salada	de	atum	ou	de	batata	e	é
ainda	uma	pastinha	saborosa	para	comer	com	“batata	frita”	assada	–	sem	falar	que	fica



maravilhosa	com	os	Aspargos	grelhados	com	raspas	de	limão-siciliano	(página	290).

Misture	o	wasabi	em	pó	e	1	½	colher	de	sopa	de	água	em	uma	vasilha	pequena	até	formar	uma
pasta	firme.	(Se	ficar	muito	seca,	acrescente	um	pouco	mais	de	água.)	Adicione	a	maionese	à
pasta	de	wasabi	e	mexa	até	incorporar	bem.	Se	gostar	de	um	sabor	mais	picante,	aumente	a
quantidade	de	pasta	de	wasabi;	observe,	porém,	que	o	wasabi	leva	de	5	a	10	minutos	para	ter	o
sabor	“ativado”,	por	isso,	espere	um	pouco	para	experimentar	antes	de	colocar	mais.

maionese	de	limão	com	coentro

¾	de	xícara	da	Maionese	básica	(página	185,	substituindo	o	sumo	de	limão-siciliano	por	sumo
de	limão-taiti)

¼	de	xícara	de	coentro	fresco	picadinho

1	dente	de	alho	picadinho

Esta	variação	é	usada	na	Salada	de	rosbife	(página	226)	e	também	fica	ótima	com	camarão	e
vieiras,	como	uma	pastinha	para	hortaliças	cruas	ou	assadas	e	sobre	o	Hambúrguer	perfeito
(página	159).	Você	ainda	pode	usá-la	como	um	molho	cremoso	para	a	Salada	fria	à	moda
tailandesa	(página	280).

Misture	bem	todos	os	ingredientes	em	uma	vasilha.

maionese	de	abacate

1	abacate	cortado	ao	meio	no	sentido	do	comprimento,	sem	casca

½	xícara	de	Maionese	básica	(página	185)

Sumo	de	½	limão

Se	desejar	uma	textura	mais	cremosa,	use	o	processador	ou	o	mixer.	Se	preferir	a	maionese	com
pedaços	de	abacate,	use	um	garfo	para	amassá-lo	e	misturá-lo	à	maionese.	É	um	ótimo
ingrediente	para	dar	consistência	a	saladas	de	atum,	salmão,	frango	ou	ovos,	além	de	render
uma	pastinha	deliciosa	para	hortaliças	cruas	e	assadas	e	um	excelente	molho	para	dar	um	toque
mexicano	à	Carne	moída	perfeita	(página	158).

Em	uma	vasilha	pequena,	amasse	o	abacate	com	o	garfo,	espremedor	de	batata	ou	mixer;	ou	bata-



o	no	processador	de	alimentos	em	baixa	velocidade.	Acrescente	a	maionese	e	o	sumo	de	limão	e
misture	ou	bata	tudo	até	obter	uma	mistura	homogênea.



maionese	de	ervas

1	xícara	de	Maionese	básica	(página	185)

2	colheres	de	sopa	de	ervas	mistas	picadinhas

1	dente	de	alho	picadinho

Sumo	de	½	limão-siciliano

⅛	de	colher	de	chá	de	pimenta-de-caiena

Experimente	uma	mistura	de	ervas	frescas	(sugerimos	alecrim,	manjericão,	tomilho,	salsa	e
cebolinha)	e	use	a	maionese	de	ervas	sobre	o	Peito	de	frango	selado	perfeito	(página	163)	ou	na
salada	de	atum,	salmão	ou	ovos.	Também	fica	excelente	com	a	Batata-doce	assada	(página	302).
Você	ainda	pode	adicionar	um	pouco	de	água	e	agitar	bem	para	obter	um	molho	de	salada
cremoso.

Coloque	todos	os	ingredientes	em	uma	vasilha	e	misture	bem.

maionese	de	pimentão	vermelho	assado

¾	de	xícara	de	Maionese	básica	(página	185)

¼	de	xícara	de	Molho	de	pimentão	vermelho	assado	(página	322)

Eis	uma	excelente	maneira	de	modificar	as	sobras	de	um	molho.	A	variação	fica	deliciosa	sobre	o
Hambúrguer	perfeito	(página	159),	o	Filé	grelhado	perfeito	(página	160)	ou	os	Ovos	mexidos
perfeitos	(página	156),	e	também	é	uma	ótima	opção	de	pastinha	para	ser	degustada	com
hortaliças	cruas	ou	assadas.

Misture	a	maionese	e	o	molho	de	pimentão	assado	em	uma	vasilha	até	que	os	dois	estejam	bem
incorporados.

molho	tártaro

1	xícara	de	Maionese	básica	(página	185)



2	colheres	de	sopa	de	folhas	de	dill	fresco	picadinhas

1	colher	de	sopa	de	dill	em	conserva	picadinho

2	colheres	de	chá	de	cebolinha	picadinha

Sumo	de	½	limão-siciliano

¼	de	xícara	de	pimenta-do-reino

O	molho	tártaro	é	servido	tradicionalmente	com	peixe	(como	o	Salmão	assado	perfeito,	página
166),	mas	fica	delicioso	também	misturado	a	uma	Salada	proteica	(página	167)	ou	servido	como
pastinha	com	lascas	de	Batata-doce	assada	(página	302).

Coloque	todos	os	ingredientes	em	uma	vasilha	pequena	e	misture	bem.





molho	holandês

RENDIMENTO:	2	XÍCARAS

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

1	½	xícara	de	manteiga	sem	sal	clarificada	ou	ghee

4	gemas

2	colheres	de	sopa	de	sumo	de	limão-siciliano

1	colher	de	chá	de	sal

⅛	de	colher	de	chá	de	pimenta-de-caiena	(opcional)

Muitas	pessoas	veem	o	molho	holandês	como	uma	cobertura	para	Ovos	pochés	perfeitos	(página
156),	mas	o	molho	também	fica	delicioso	sobre	peixe	grelhado,	salmão	defumado	e	hortaliças
como	aspargos,	vagem,	couve-de-bruxelas	e	batatas.

Leve	uma	panela	média	ao	fogo	baixo,	derreta	a	manteiga	ou	ghee	até	ficar	morna,	mas	não	deixe
ferver	nem	borbulhar.

Misture	a	gema	do	ovo,	o	sumo	de	limão-siciliano,	o	sal	e	a	pimenta-de-caiena	(se	desejar)	no
processador	de	alimentos	ou	no	liquidificador	e	acione	a	função	Pulsar	de	10	a	15	vezes,
misturando	bem	os	ingredientes.	Derrame	a	manteiga	ou	ghee	morna	em	fio	enquanto	bate	a
mistura	em	baixa	velocidade,	até	o	molho	emulsificar	e	engrossar.	Se	ficar	espesso	demais,
acrescente	1	colher	de	sopa	de	água	morna.

Sirva	o	molho	em	seguida	ou	deixe	em	fogo	baixo	em	uma	panela	pequena,	com	tampa,	por	até
uma	hora.	O	molho	holandês	não	fica	bom	quando	armazenado	na	geladeira,	por	isso,	é	preciso
prepará-lo	sempre	que	quiser	servi-lo.

	É	IMPORTANTE	que	a	manteiga	ou	ghee	esteja	morna,	mas	não	quente	–	se	estiver	quente
demais,	pode	coalhar.	Se	tiver	preparado	a	manteiga	clarificada	com	manteiga	com	sal,	não	use	sal
nesta	receita.	Sempre	se	pode	corrigir	a	falta	de	sal	depois	de	provar,	acrescentando	mais	uma
pitada,	se	necessário.



molho	pesto

RENDIMENTO:	2	XÍCARAS

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

½	xícara	de	nozes

3	dentes	de	alho	picadinhos

3	xícaras	bem	cheias	de	folhas	de	manjericão	fresco

1	xícara	de	folhas	de	espinafre

Sumo	de	½	limão-siciliano

1	½	xícara	de	azeite	de	oliva	extravirgem

½	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Use	este	molho	pesto	no	lugar	do	molho	de	tomate;	experimente-o	misturado	com	a	Carne	moída
perfeita	(página	158)	para	dar	um	toque	italiano	ou	regue	com	ele	o	Pimentão	recheado	(página
228).	Outra	de	nossas	refeições	simples,	compostas	de	alimentos	comuns,	consiste	em	preparar
Abóbora-espaguete	ao	forno	(página	300),	acrescentar	tomate	seco	e	linguiça	de	porco	ou	de
frango	(cuja	fabricação	esteja	de	acordo	com	os	preceitos	do	programa	Whole30)	e	finalizar
com	molho	pesto	e	pinolis.	O	molho	também	fica	delicioso	com	ovos	ou	misturado	em	sua	Salada
proteica	(página	167)	preferida.

Aqueça	uma	frigideira	em	fogo	médio-alto.	Quando	estiver	bem	quente	( jogue	umas	gotinhas	de
água	na	frigideira	–	se	chiar,	é	porque	está	quente),	adicione	as	nozes	em	uma	única	camada	e
mexa	ou	agite	com	frequência	até	que	fiquem	ligeiramente	douradas,	o	que	deve	levar	uns	2
minutos.

Leve	as	nozes	com	o	alho	ao	processador	de	alimentos	e	acione	a	função	Pulsar	algumas	vezes
para	misturar	bem.	Acrescente	o	manjericão	e	o	espinafre	e	pulse	para	picar	grosseiramente.
Adicione	o	sumo	do	limão-siciliano.	Com	o	processador	ligado	em	baixa	velocidade,	adicione	o
azeite	de	oliva	em	fio	até	que	todos	os	ingredientes	estejam	bem	misturados.	Acrescente	o	sal	e	a
pimenta-do-reino	e	pulse	mais	algumas	vezes	para	misturar	bem.

O	molho	pesto	pode	ser	conservado	na	geladeira	por	2	a	3	dias	ou	congelado	em	bandejas	de	gelo
(confira	a	técnica	na	página	312).



	NOZES	PARA	O	MOLHO	PESTO	O	molho	pesto	tradicional	usa	pinolis,	mas	em	geral	eles
custam	caro.	Aqui	substituímos	por	nozes,	mas	fique	à	vontade	para	usar	qualquer	tipo	de	noz	que
tenha	em	casa	–	noz-pecã	ou	amêndoas	funcionam	igualmente	bem.



molho	ranch

RENDIMENTO:	1	½	XÍCARA

TEMPO	DE	PREPARO:	5	minutos

1	xícara	de	Maionese	básica	(página	185)

¼	de	xícara	de	Creme	de	coco	(página	184)

2	colheres	de	sopa	de	vinagre	de	vinho	tinto

1	colher	de	sopa	de	salsa	fresca	picadinha

½	colher	de	chá	de	alho	em	pó

½	colher	de	chá	de	cebola	em	pó

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

¼	de	colher	de	chá	de	páprica

Este	molho	espesso	e	cremoso,	aprovado	pelas	crianças,	fica	excelente	no	frango,	no	peixe	ou	no
porco.	Pode	ser	usado	como	uma	deliciosa	pastinha	para	mergulhar	hortaliças	cruas	e	fica
perfeito	com	uma	salada	de	folhas	frescas.

Misture	a	maionese,	o	creme	de	coco	e	o	vinagre	de	vinho	tinto	em	uma	vasilha	pequena.
Adicione	a	salsa,	o	alho	em	pó,	a	cebola	em	pó,	a	pimenta-do-reino	e	a	páprica	e	misture	bem.

O	molho	pode	ser	conservado	na	geladeira	por	2	a	3	dias.

	UM	SUPERPETISCO	Prepare	o	Molho	búfalo	(página	310),	sirva-o	com	asas	de	frango	bem
quentinhas,	corte	cenoura	e	aipo	em	tirinhas	e	sirva	com	o	Molho	ranch	–	aí	está	um	lanche	perfeito
para	comer	assistindo	àquela	partida	de	futebol	ou	um	aperitivo	especial	para	servir	na	festa	de
Ano-Novo	ou	no	seu	open	house.



molho	de	pimentão	vermelho	assado

RENDIMENTO:	2	XÍCARAS

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

450g	de	pimentões	assados	(se	não	encontrar	em	conserva,	veja	como	preparar	na	página	172)

¼	de	xícara	de	azeite	de	oliva	extravirgem

¼	de	cebola	picada	grosseiramente

2	dentes	de	alho	picadinhos

2	colheres	de	sopa	de	salsa	fresca	picada

1	colher	de	sopa	de	alcaparras,	sem	a	água

Sumo	de	½	limão-siciliano

½	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Recomendamos	usar	este	molho	com	a	receita	de	Brócolis,	cogumelos	e	abobrinha	amarela
(página	270),	mas,	depois	de	prová-lo,	acabamos	colocando-o	em	tudo	–	nos	ovos	fritos	do	café
da	manhã,	no	hambúrguer	do	almoço	e	na	couve-flor	assada	do	jantar.	Dobre	a	receita	–	você
vai	nos	agradecer.

Coloque	todos	os	ingredientes	no	processador	de	alimentos	e	pulse	de	5	a	10	vezes;	em	seguida,
bata	em	velocidade	alta	até	obter	uma	consistência	homogênea.

Conserve	na	geladeira	por	até	5	dias.

	VOCÊ	PODE	facilmente	mudar	o	sabor	deste	molho	substituindo	o	pimentão	vermelho	assado
pela	mesma	quantidade	de	tomate	seco	ou	berinjela	assada.	Outra	opção	é	usar	azeitonas	pretas
para	preparar	uma	pastinha	semelhante	a	uma	tapenade,	servindo-a	com	hortaliças	ou	carnes.



Molho	holandês,	página	320



Molho	pesto,	página	321



Molho	ranch,	página	322



Molho	de	pimentão	vermelho	assado,	página	322



molho	romesco

RENDIMENTO:	2	XÍCARAS

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	10	minutos

TEMPO	TOTAL:	25	minutos

2	colheres	de	sopa	de	manteiga	clarificada	ou	ghee

½	xícara	de	amêndoas	picadas

1	cebola	pequena	bem	picada

3	dentes	de	alho	picadinhos

1	colher	de	chá	de	pimenta	chili	em	pó

1	colher	de	chá	de	páprica

2	tomates	sem	sementes,	picados

2	colheres	de	sopa	de	azeite	de	oliva	extravirgem

1	½	colher	de	chá	de	vinagre	de	vinho	tinto

1	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

O	molho	romesco	é	um	tradicional	molho	espanhol	à	base	de	nozes,	alho	e	pimentão	vermelho,
mas	aqui	o	modificamos	um	pouco	usando	tomate	no	lugar	do	pimentão.	O	molho	fica	perfeito
com	Camarão	ao	alho	e	“macarrão”	de	abobrinha	(página	250)	ou	servido	com	carne	ou	peixe
grelhados.	Também	vai	bem	com	couve-flor,	brócolis	ou	couve-de-bruxelas	assadas	e	até	no
hambúrguer.

Leve	uma	frigideira	grande	ao	fogo	médio-alto	e	derreta	a	manteiga.	Quando	estiver	quente,
acrescente	as	amêndoas	e	toste-as	por	3	minutos,	mexendo	sempre.	Adicione	a	cebola	e	refogue
por	mais	2	minutos.	Junte	o	alho	e	refogue	por	mais	ou	menos	1	minuto,	até	soltar	seu	aroma.
Acrescente	a	pimenta	chili	em	pó	e	a	páprica	e	cozinhe	por	cerca	de	30	segundos,	até	os	aromas
se	revelarem.	Por	fim,	adicione	o	tomate,	misturando-o	aos	outros	ingredientes,	e	cozinhe	por	2
minutos,	mexendo	para	trazer	à	tona	os	pedaços	saborosos	que	ficam	no	fundo	da	frigideira,	até	o
tomate	estar	bem	aquecido.

Transfira	a	mistura	para	o	processador	de	alimentos.	Adicione	os	demais	ingredientes	e	bata	em



baixa	velocidade	até	obter	uma	consistência	homogênea;	transfira	para	uma	vasilha	para	servir
ou	recipiente	de	vidro.

Espere	esfriar	antes	de	levar	à	geladeira,	onde	o	molho	pode	ser	conservado	por	até	5	dias.

	TIRANDO	A	SEMENTE	DO	TOMATE	Você	vai	fazer	uma	bagunça	enorme	na	cozinha	se	tentar
picar	o	tomate	em	cubos	antes	de	retirar	as	sementes.	Experimente	o	seguinte	método:	coloque	o
tomate	em	uma	tábua	de	corte,	com	o	caule	para	cima.	Passe	a	faca	da	esquerda	para	a	direita	no
meio	do	tomate,	criando	duas	metades	iguais.	Com	uma	colher	pequena,	raspe	as	sementes	e	a	parte
branca	do	meio.	Assim	você	terá	apenas	a	polpa	do	tomate,	que	pode	então	ser	facilmente	fatiada	ou
cortada	em	cubos.



molho	salsa

RENDIMENTO:	3	XÍCARAS

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

6	tomates	sem	sementes,	cortados	em	cubos

½	xícara	de	coentro	fresco	picado	grosseiramente

½	cebola	cortada	em	cubos

3	dentes	de	alho	picadinhos

1	pimenta	jalapeño	cortada	em	cubinhos

½	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Raspas	e	sumo	de	½	limão

O	molho	salsa	é	um	excelente	substituto	para	o	ketchup	e	dá	vida	a	praticamente	qualquer
ingrediente.	Fica	ótimo	com	Ovos	mexidos	perfeitos	(página	156),	sobre	um	Peito	de	frango
selado	perfeito	(página	163)	ou	usado	como	pastinha	para	tirinhas	de	aipo,	cenoura	e	jicama
crus.	Além	de	ser	uma	combinação	natural	com	o	Guacamole	(página	314).

Misture	todos	os	ingredientes	em	uma	vasilha	pequena	e	mexa	com	delicadeza	para	combiná-los.
Sirva	em	seguida	ou	deixe	o	sabor	apurar	levando-o	à	geladeira	durante	1	a	3	horas.

O	molho	salsa	pode	ser	conservado	na	geladeira	por	até	1	semana.

	PREPARO	RÁPIDO	O	uso	de	um	picador	de	legumes	reduzirá	à	metade	o	tempo	de	preparo	e
garantirá	que	os	cubinhos	fiquem	todos	do	mesmo	tamanho.	Outra	opção	é	usar	o	processador	de
alimentos	para	bater	um	ingrediente	de	cada	vez	–	não	os	coloque	no	processador	ao	mesmo	tempo,
ou	você	vai	acabar	com	uma	vasilha	de	salsa	mole.



molho	sunshine

Adaptado	do	livro	Well	Fed,	de	Melissa	Joulwan

RENDIMENTO:	1	XÍCARA

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

½	xícara	de	manteiga	de	sementes	de	girassol	sem	açúcar

½	xícara	de	leite	de	coco

Sumo	de	1	limão

1	colher	de	sopa	de	aminoácidos	de	coco	(opcional)

1	dente	de	alho	picadinho

½	colher	de	chá	de	pimenta-malagueta	em	flocos	amassados

½	colher	de	chá	de	vinagre	de	arroz	ou	vinagre	de	maçã

Esta	pastinha	(uma	das	preferidas	dos	seguidores	do	programa	Whole30)	fica	fantástica	com
hortaliças	cruas	e	frescas	(cenoura,	pimentão,	aipo	ou	brócolis)	ou	sobre	as	assadas	(cenoura,
pastinaca,	batata-doce).	Vale	usá-la	como	molho	para	o	Peito	de	frango	selado	perfeito	(página
163),	a	Salada	fria	à	moda	tailandesa	(página	280)	e	a	Salada	de	repolho	(página	288).	Se	não
encontrar	manteiga	de	sementes	de	girassol,	use	manteiga	de	amêndoas.

Coloque	todos	os	ingredientes	em	uma	vasilha	pequena	e	misture	bem.	Pode	ser	armazenado	na
geladeira	em	um	recipiente	hermético	por	até	3	dias.

	AMINOÁCIDOS	DE	COCO	Os	aminoácidos	de	coco	são	um	substituto	do	molho	de	soja	feito	do
néctar	do	coco	fermentado.	Seu	sabor	é	muito	semelhante	ao	do	molho	de	soja	e	seu	uso	pode	lhe
abrir	um	mundo	inteiramente	novo	de	possibilidades	culinárias	de	inspiração	asiática.	Seu	uso	não
é	necessário	no	Molho	sunshine,	mas	acreditamos	que	são	tão	versáteis	que	valem	o	investimento.



Molho	romesco,	página	324



Molho	salsa,	página	325
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Molho	barbecue	picante,	página	328



molho	barbecue	picante

RENDIMENTO:	2	XÍCARAS

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	1	hora	e	10	minutos

TEMPO	TOTAL:	1	hora	e	25	minutos

2	colheres	de	sopa	de	ghee	ou	manteiga	clarificada

1	cebola	pequena	bem	picada

3	dentes	de	alho	assados	(veja	dica)

1	batata-doce	grande	descascada	e	cortada	em	cubos	de	2,5cm

½	xícara	de	sidra	de	maçã

90g	de	polpa	de	tomate

1	colher	de	sopa	de	vinagre	de	maçã

1	colher	de	chá	de	páprica

1	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta	chipotle	em	pó

Se	assar	uma	cabeça	de	alho	inteira,	você	terá	alho	de	sobra	para	usar	em	outras	receitas.
Descasque	os	dentes	de	alho	assados	que	sobraram	e	coloque	em	um	recipiente	hermético.
Despeje	azeite	de	oliva	extravirgem	suficiente	para	cobrir	os	dentes	de	alho	e	conserve	na
geladeira	por	até	1	semana.	Não	há	necessidade	de	reaquecê-los	antes	de	usar	em	uma	receita	–
simplesmente	coloque-os	na	panela	ou	frigideira	e	eles	serão	aquecidos	com	o	prato	que	estiver
sendo	preparado.

Aqueça	a	ghee	em	uma	frigideira	média	em	fogo	médio.	Quando	estiver	quente,	acrescente	a
cebola	e	refogue	por	15	a	20	minutos,	até	que	comece	a	dourar	e	caramelizar.

Enquanto	isso,	misture	o	alho	assado,	a	batata-doce	e	a	sidra	de	maçã	em	uma	panela	de
tamanho	médio.	Acrescente	água	suficiente	para	cobrir	a	batata-doce	(apenas	até	cobri-la,	não
coloque	água	de	mais).	Deixe	levantar	fervura	e	reduza	o	fogo,	cozinhando	em	fogo	brando	por	15
minutos,	até	a	batata-doce	ficar	macia	ao	toque	do	garfo.	Escorra,	reservando	o	líquido	do
cozimento.

Junte	a	cebola	refogada	com	a	mistura	de	batata-doce	e	leve	ao	processador	de	alimentos	ou	ao



liquidificador.	Acrescente	a	polpa	de	tomate,	o	vinagre,	a	páprica,	o	sal	e	a	pimenta	chipotle	em
pó.	Adicione	¼	do	líquido	de	cozimento	reservado	e	bata	em	velocidade	média.	Se	a	mistura
ainda	estiver	muito	espessa,	acrescente	mais	líquido,	¼	de	xícara	de	cada	vez,	batendo	até	obter
a	consistência	desejada.	(A	textura	do	molho	deve	ser	semelhante	à	do	ketchup.)

Conserve	na	geladeira	por	até	2	a	3	dias.

	ALHO	ASSADO	Você	poderia	usar	alho	cru	nesta	receita,	mas	perderia	o	sabor	adocicado,	mais
suave,	do	alho	assado.	Para	assar	o	alho,	preaqueça	o	forno	a	200°C.	Tire	a	casca	mais	solta	de	uma
cabeça	de	alho	grande	e	embrulhe	em	papel-manteiga,	fechando	bem	por	cima.	Coloque	o	embrulho
em	uma	assadeira	e	leve	ao	forno	durante	45	minutos,	até	ficar	ligeiramente	dourado	por	cima	e
macio	ao	ser	pressionado.	Retire	do	papel-manteiga	com	cuidado	e	reserve	até	esfriar.	Descasque
cuidadosamente	os	dentes	de	alho,	um	a	um,	usando	uma	faca	de	legumes	para	abrir	cada	dente	–
fica	mais	fácil	espremer	o	dente	de	alho	para	fora.



ketchup	whole30

RENDIMENTO:	1	XÍCARA

TEMPO	DE	PREPARO:	5	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	10	minutos

TEMPO	TOTAL:	15	minutos

1	xícara	de	polpa	de	tomate

½	xícara	de	sidra	de	maçã

½	xícara	de	vinagre	de	maçã

1	colher	de	sopa	de	alho	em	pó

½	colher	de	chá	de	sal

⅛	de	colher	de	chá	de	cravo-da-índia	moído	(opcional)

Não	espere	obter	com	esta	receita	o	sabor	do	ketchup	industrializado	tradicional	–	o	ketchup
industrializado	é	espesso	e	doce	graças	ao	açúcar	(quase	4g	por	colher	de	sopa).	Na	verdade,	o
ketchup	industrializado	usa	xarope	de	milho	rico	em	frutose	e	também	xarope	de	milho	como
ingredientes	para	adoçar.	Seria	possível	usar	purê	de	tâmaras	para	adoçar	esta	receita	de
ketchup,	mas	isso	não	condiz	muito	com	o	espírito	do	programa	Whole30.	Este	ketchup	tem	um
sabor	mais	avinagrado,	diferente,	mas	ainda	assim	delicioso	para	servir	com	ovos,	hambúrguer	e
“batata	frita”	assada.

Leve	uma	panela	média	ao	fogo	médio.	Adicione	a	polpa	de	tomate,	a	sidra	de	maçã	e	o	vinagre.
Mexa	bem	e	aguarde	começar	a	borbulhar,	mas	não	deixe	ferver.

Adicione	o	alho	em	pó,	o	sal	e	o	cravo-da-índia,	sem	parar	de	mexer	para	não	queimar	–	talvez
seja	preciso	reduzir	o	fogo	nesse	momento.	Cozinhe	em	fogo	brando	até	o	ketchup	engrossar	o
suficiente	para	cobrir	uniformemente	as	costas	de	uma	colher,	por	5	a	8	minutos.	Tire	do	fogo	e
espere	esfriar.	Sirva	depois	de	frio	ou	leve	à	geladeira	em	um	recipiente	hermeticamente	fechado;
refrigerado,	dura	até	2	semanas.





molho	de	tomate

RENDIMENTO:	3	XÍCARAS

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	1	hora

TEMPO	TOTAL:	1	hora	e	15	minutos

1	colher	de	sopa	de	azeite

1	cebola	bem	picada

2	talos	de	aipo	bem	picados

1	cenoura	descascada,	bem	picada

2	dentes	de	alho	picadinhos

2	latas	(800g)	de	tomates	pelados,	amassados

1	colher	de	chá	de	tomilho	fresco

1	colher	de	chá	de	orégano	fresco

1	folha	de	louro

1	colher	de	chá	de	sal

1	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Se	for	servir	o	molho	na	hora,	pode	substituir	o	tomate	em	lata	por	6	tomates	frescos.	Além	disso,
é	possível	transformá-lo	rapidamente	em	um	molho	à	bolonhesa:	basta	adicionar	500g	de	sobras
da	Carne	moída	perfeita	(página	158)	e	1	xícara	de	Caldo	de	carne	(página	184)	nos	últimos	10
minutos	de	cozimento.	Sirva	com	Abóbora-espaguete	ao	forno	(página	300),	“macarrão”	de
abobrinha	cozido	no	vapor	(página	250)	ou	espinafre	escaldado	e	você	terá	uma	refeição
rápida,	fácil	e	completa.

Em	uma	panela	grande,	aqueça	o	azeite	em	fogo	médio.	Quando	estiver	quente,	adicione	a
cebola,	o	aipo	e	a	cenoura	e	refogue	por	2	a	3	minutos,	mexendo	sempre,	até	a	cebola	ficar
transparente.	Adicione	o	alho	e	refogue	por	cerca	de	1	minuto,	até	começar	a	liberar	seu	aroma.
Adicione	o	tomate,	o	tomilho,	o	orégano,	a	folha	de	louro,	o	sal	e	a	pimenta-do-reino.

Reduza	a	temperatura	e	cozinhe	em	fogo	brando,	mexendo	a	cada	20	minutos,	até	o	molho
engrossar,	o	que	deve	levar	1	hora.	Retire	a	folha	de	louro	do	molho	e	descarte-a.

O	molho	pode	ser	armazenado	na	geladeira	por	5	a	7	dias.



	ARMAZENAMENTO	DO	MOLHO:	Se	estiver	pretendendo	congelar	o	molho,	o	sabor	deverá	ficar
melhor	com	o	tomate	enlatado.	O	molho	dura	de	3	a	4	meses	no	congelador,	mas	saiba	que,	por	causa
dos	cristais	de	gelo	que	se	formarão	dentro	do	pote,	pode	ser	que	ele	fique	mais	líquido	do	que	era
antes	de	ser	congelado.	Para	engrossá-lo	novamente,	acrescente	mais	uma	lata	de	tomate	enquanto
o	aquece.





variações	de	molho	vinagrete
Todas	as	variações	a	seguir	foram	baseadas	na	receita	de	Vinagrete	básico	(página
190).	Adicionando	e	misturando	ingredientes	adicionais,	você	poderá	criar	sabores
singulares	para	seus	molhos	ou	suas	marinadas.	Para	tornar	o	vinagrete	mais
cremoso,	substitua	o	azeite	de	oliva	pela	Maionese	básica	(página	185)	em	todas	as
receitas.	Todas	as	variações	levam	apenas	de	5	a	10	minutos	para	serem	preparadas	e
rendem	1	xícara.

Como	todas	essas	variações	utilizam	ingredientes	frescos,	armazene-as	na
geladeira	por	não	mais	do	que	3	a	4	dias.	Você	terá	que	tirar	o	molho	da	geladeira
cerca	de	meia	hora	antes	de	servir,	pois	quando	frio	o	azeite	de	oliva	endurece.
Depois,	basta	agitar	um	pouco	antes	de	servir.

vinagrete	de	frutas	cítricas	com	ervas

1	½	colher	de	sopa	de	sumo	de	laranja

1	½	colher	de	sopa	de	sumo	de	limão-siciliano

1	½	colher	de	sopa	de	sumo	de	limão-taiti

2	dentes	de	alho	picadinhos

2	colheres	de	chá	de	mostarda	em	pó

¾	de	xícara	de	azeite	de	oliva	extravirgem

1	colher	de	chá	de	folhas	de	tomilho	fresco

1	colher	de	chá	de	coentro	fresco	picadinho

1	colher	de	chá	de	salsa	fresca	picadinha

½	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Este	molho	fica	ótimo	com	o	Frango	salteado	(página	346)	ou	com	uma	salada	verde	fresca,	além
de	servir	como	marinada	ou	molho	perfeitos	para	peixe,	camarão	ou	vieiras.

Misture	os	sumos	de	laranja,	limão-siciliano	e	limão-taiti	com	o	alho	e	a	mostarda	em	pó	em	uma
vasilha	pequena.	Sem	parar	de	mexer,	despeje	o	azeite	de	oliva	extravirgem	em	fio	até
emulsificar.	Acrescente	o	tomilho,	o	coentro,	a	salsa,	o	sal	e	a	pimenta-do-reino	e	misture	bem.



vinagrete	italiano

¼	de	xícara	de	vinagre	de	vinho	tinto

2	colheres	de	sopa	de	orégano	fresco	picadinho	(ou	2	colheres	de	chá	de	orégano	desidratado)

1	dente	de	alho	picadinho

1	colher	de	chá	de	mostarda	em	pó

¾	de	xícara	de	azeite	de	oliva	extravirgem

½	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Eis	uma	excelente	marinada	para	frango	ou	camarão;	também	pode	ser	usado	em	lugar	do	azeite
com	limão-siciliano	da	Salada	de	repolho	(página	288).

Misture	o	vinagre,	o	orégano,	o	alho	e	a	mostarda	em	pó	em	uma	vasilha	pequena.	Sem	parar	de
mexer,	adicione	o	azeite	de	oliva	extravirgem	em	fio	até	emulsificar.	Ajuste	o	tempero	com	o	sal	e
a	pimenta-do-reino	e	mexa	até	incorporar	totalmente	os	sabores.



vinagrete	de	framboesa	com	nozes



½	xícara	de	framboesas	frescas,	bem	picadas	ou	amassadas

¼	de	xícara	de	vinagre	de	maçã

2	colheres	de	sopa	de	nozes	bem	picadas

1	colher	de	chá	de	coentro	fresco	picadinho	(ou	¼	de	colher	de	chá	de	coentro	desidratado)

¾	de	xícara	de	azeite	de	oliva	extravirgem

Sal	e	pimenta-do-reino

Este	molho	é	usado	na	Salada	com	frango	grelhado	(página	238),	mas	também	fica	delicioso	em
uma	salada	com	espinafre	baby,	pepino	em	cubos	e	frutas	vermelhas	picadas	(mirtilos,	amoras,
morangos	e	framboesas)	ou	ainda	misturado	em	qualquer	variação	de	uma	salada	de	proteína
(páginas	166-167).	Você	pode	substituir	a	framboesa	por	qualquer	outra	fruta	vermelha	nesta
receita	ou	usar	sementes	de	romã	amassadas.

Misture	a	framboesa,	o	vinagre,	as	nozes	e	o	coentro	em	uma	vasilha	pequena.	Sem	parar	de
mexer,	adicione	o	azeite	de	oliva	extravirgem	em	fio	até	emulsificar.	Ajuste	o	tempero	com	o	sal	e
a	pimenta-do-reino	e	mexa	até	incorporar	totalmente	os	sabores.

vinagrete	balsâmico

¼	de	xícara	de	vinagre	balsâmico

2	dentes	de	alho	picadinhos

2	colheres	de	chá	de	mostarda	em	pó

¾	de	xícara	de	azeite	de	oliva	extravirgem

1	colher	de	chá	de	coentro	fresco	picadinho	(ou	¼	de	colher	de	chá	de	coentro	desidratado)

Sal	e	pimenta-do-reino

Este	molho	é	usado	na	receita	do	Lombinho	em	crosta	de	nozes	(página	258)	e	também	fica
excelente	sobre	hortaliças	grelhadas	(página	170),	peixe	branco	e	saladas.	Gostamos	também	de
preparar	uma	variação	cremosa	(substitua	o	azeite	de	oliva	pela	Maionese	básica,	página	185)	e
usar	como	pastinhas	para	hortaliças	cruas,	regar	a	Abóbora	e	couve-de-bruxelas	assadas	(página
292)	ou	misturar	à	Salada	proteica	(página	167).

Misture	o	vinagre,	o	alho	e	a	mostarda	em	pó	em	uma	vasilha	pequena.	Sem	parar	de	mexer,
adicione	o	azeite	de	oliva	extravirgem	em	fio	até	emulsificar.	Adicione	o	coentro,	ajuste	o	tempero
com	o	sal	e	a	pimenta-do-reino	e	mexa	até	incorporar	totalmente	os	sabores.



vinagrete	asiático



¼	de	xícara	de	vinagre	de	arroz

1	colher	de	sopa	de	óleo	de	gergelim

1	dente	de	alho	picadinho

½	colher	de	chá	de	gengibre	fresco	picadinho

¾	de	xícara	de	azeite	de	oliva	extravirgem

Pimenta-malagueta	em	flocos

Sal	e	pimenta-do-reino

Este	molho	é	uma	excelente	alternativa	para	a	Salada	fria	à	moda	tailandesa	(página	280).	Uma
variação	cremosa	(use	a	Maionese	básica,	página	185,	no	lugar	do	azeite	de	oliva)	pode	ser
misturada	ao	Arroz	de	couve-flor	(página	278)	ou	usada	sobre	o	Salmão	assado	perfeito	(página
166).

Misture	o	vinagre	de	arroz,	o	óleo	de	gergelim,	o	alho	e	o	gengibre	em	uma	vasilha	pequena.	Sem
parar	de	mexer,	adicione	o	azeite	de	oliva	extravirgem	em	fio	até	emulsificar.	Ajuste	o	tempero
com	uma	pitada	de	pimenta-malagueta	em	flocos,	o	sal	e	a	pimenta-do-reino	e	mexa	até
incorporar	totalmente	os	sabores.

vinagrete	latino

2	dentes	de	alho	picadinhos

1	pimenta	jalapeño	sem	sementes,	picadinha

Sumo	de	5	limões

¾	de	xícara	de	azeite	de	oliva	extravirgem

2	colheres	de	sopa	de	coentro	fresco	picadinho

2	colheres	de	sopa	de	salsa	fresca	picadinha

½	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Eis	uma	deliciosa	marinada	para	um	Filé	grelhado	perfeito	(página	160),	Peito	de	frango	selado
perfeito	(página	163)	ou	Camarão	grelhado	perfeito	(página	164).

Misture	o	alho,	a	pimenta	jalapeño	e	o	sumo	de	limão	em	uma	vasilha	pequena.	Sem	parar	de



mexer,	adicione	o	azeite	de	oliva	extravirgem	em	fio	até	emulsificar.	Adicione	o	coentro,	a	salsa,	o
sal	e	a	pimenta-do-reino	e	mexa	até	incorporar	totalmente	os	sabores.



REFEIÇÕES	EM
UMA	PANELA

ANTES	DE	VOCÊ	SE	ANIMAR	DEMAIS	com	o	título	desta	seção,	precisamos
lhe	dizer	uma	coisa:	você	vai	usar	mais	de	uma	panela	para	preparar
algumas	destas	receitas.

Tudo	bem,	para	a	maioria	das	receitas.
Sabemos	que	você	deve	ter	se	imaginado	arrumando	a	cozinha	em	dois	minutos	depois	de

cozinhar	os	pratos	desta	seção	–	só	você,	a	esponja	e	uma	panela	(e	não	aquela	bagunça	toda	que
você	costuma	encarar	depois	de	preparar,	cozinhar	e	servir	o	jantar).	No	entanto,	o	título	desta
seção	não	se	refere	aos	utensílios	usados	no	preparo	das	receitas,	mas	ao	fato	de	que	você	vai
preparar	uma	refeição	completa	(proteína,	hortaliças	e	gorduras	naturais)	em	um	único	prato,
sem	necessidade	de	recorrer	a	acompanhamentos	ou	molhos.

Com	isso,	estamos	facilitando	as	coisas	para	você.	Mas	não	podemos	dizer	o	mesmo	em
relação	à	sua	lava-louça.

Se	você	vem	se	sentindo	encarcerado	na	“Prisão	da	boa	comida”	(acorrentado	à	tábua	de
corte,	ao	fogão	e	à	pia)	durante	o	programa	Whole30,	vamos	conversar	sobre	algumas	maneiras
de	agilizar	o	preparo,	o	cozimento	e	o	processo	de	limpeza.

A	primeira	dica	é	preparar	uma	quantidade	maior	das	receitas.	Reserve	algumas	horas	do
domingo	ou	30	minutos	de	uma	noite	durante	a	semana,	depois	do	trabalho,	para	fazer	alguns
itens	com	antecedência.	Prepare	uma	marinada	ou	mistura	de	temperos	que	você	sabe	que	vai
usar	em	breve,	faça	três	ou	quatro	molhos	e	pique	as	hortaliças	com	antecedência	(não	há
problema	algum	em	conservá-las	na	geladeira,	em	um	recipiente	fechado,	durante	alguns	dias).
Quanto	menos	coisas	você	tiver	que	fazer	quando	estiver	correndo	para	preparar	o	jantar,	menos
trabalho	terá	depois	para	arrumar	a	cozinha.

Coloque	uma	vasilha	na	bancada	da	cozinha	só	para	lixo	e	resíduos,	como	cascas	de	cebola,
miolos	de	maçã	ou	caules	de	ervas.	Limitar	as	idas	e	vindas	até	a	lata	de	lixo	pode	economizar
tempo	e	possíveis	“acidentes”	no	chão	da	cozinha.

Reutilize	utensílios	culinários	quantas	vezes	puder.	Se	estiver	apenas	picando	hortaliças,	não
há	necessidade	de	usar	mais	de	uma	tábua	de	corte;	basta	retirar	os	restos	de	uma	hortaliça	e
passar	à	próxima.	O	mesmo	se	aplica	a	facas	e	xícaras	medidoras	–	talvez	seja	preciso	passar
uma	água	em	uma	coisa	ou	outra	de	vez	em	quando,	mas	com	certeza	não	será	preciso	ter	um
utensílio	limpo	para	cada	ingrediente.	(Mas	tenha	cuidado	com	a	carne	fresca	–	ela	deve	ter	uma
tábua	de	corte	exclusiva	e	qualquer	utensílio	que	entrar	em	contato	com	a	carne	deve	ser	bem
lavado	antes	de	voltar	a	ser	usado.)



Misture	ingredientes	sempre	que	puder.	Se	for	acrescentar	cebola,	pimentão	e	cogumelos	à
panela	ao	mesmo	tempo,	deixe-os	todos	na	mesma	tábua	de	corte	ou	na	mesma	vasilha	–	não	há
necessidade	de	sujar	outras.	O	mesmo	se	aplica	às	misturas	de	condimentos;	já	que	você	vai
combinar	tudo	na	mesma	panela,	simplesmente	coloque-os	juntos	em	uma	só	vasilha	durante	o
preparo.

Se	precisar	despejar	algum	tipo	de	óleo	nas	hortaliças	antes	de	levá-las	ao	forno,	coloque-as
em	uma	vasilha	funda,	adicione	o	óleo	e	misture…	ou	então,	faça	o	mesmo	que	nós:	disponha	as
hortaliças	na	assadeira	preparada,	regue-as	com	o	óleo	e	misture	com	as	mãos.	Resultado:	menos
uma	vasilha	gordurosa	para	lavar.	Que	maravilha!



Por	fim,	sabemos	que	todos	os	livros	de	receitas	dizem	que	o	melhor	é	ir	lavando	tudo
durante	o	preparo	dos	pratos,	e	é	exatamente	isso	que	você	deve	fazer.	(Ou	pelo	menos	passar
uma	água.)	Enquanto	o	prato	cozinha	em	fogo	brando,	lave	uma	ou	duas	vasilhas,	passe	um	pano
na	bancada	ou	recoloque	os	temperos	na	prateleira.	Se,	ao	terminar	de	preparar	a	refeição,	a
cozinha	estiver	relativamente	arrumada,	a	limpeza	a	ser	feita	depois	de	comer	será	rapidinha.



frango	à	caçadora

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	40	minutos

TEMPO	TOTAL:	55	minutos

4	colheres	de	sopa	de	óleo

500g	de	coxas	de	frango	(com	pele	e	com	osso)

250g	de	sobrecoxas	de	frango	(sem	osso)

½	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

½	cebola	picadinha

½	pimentão	vermelho	cortado	em	cubinhos

1	xícara	de	cogumelos	fatiados

2	dentes	de	alho	picadinhos

1	colher	de	sopa	de	alcaparras,	escorridas

1	lata	(400g)	de	tomates	pelados,	cortados	em	cubos

1	xícara	de	Caldo	de	galinha	(página	183)	ou	água

1	colher	de	sopa	de	folhas	de	manjericão	fresco	picadas	grosseiramente

Embora	você	possa	preparar	esta	receita	com	frango	desossado	e	sem	pele,	se	o	fizer	sairá
perdendo.	É	na	pele	do	frango	que	está	a	gordura,	e	gordura	é	sinônimo	de	sabor.	Além	disso,
com	a	pele	o	frango	retém	melhor	o	molho	e	confere	ao	prato	uma	aparência	rústica	e	suculenta.
Embora	não	seja	uma	regra	oficial,	recomendamos	o	uso	de	frango	orgânico,	em	especial
quando	estiver	preparando	pratos	que	incluam	a	pele	da	ave.

Aqueça	2	colheres	de	sopa	de	óleo	em	fogo	médio-alto	em	uma	frigideira	grande	e	funda,
girando-a	para	cobrir	todo	o	fundo.	Tempere	o	frango	com	o	sal	e	a	pimenta-do-reino	e	coloque-o
na	frigideira.	Sele	o	frango	por	cerca	de	3	minutos	de	cada	lado,	até	que	fique	dourado.	Retire-o	da
frigideira	e	reserve.

Na	mesma	frigideira,	ainda	em	fogo	médio-alto,	acrescente	as	2	colheres	de	sopa	de	óleo
restantes,	a	cebola	e	o	pimentão	e	refogue	por	2	a	3	minutos,	até	a	cebola	ficar	transparente.



Adicione	o	cogumelo	e	refogue	por	mais	2	minutos,	mexendo	sempre.	Acrescente	o	alho	e
refogue	por	1	minuto,	até	começar	a	soltar	o	aroma.	Adicione	a	alcaparra	e	o	tomate	em	cubos.

Leve	o	frango	reservado	à	frigideira	e	cubra	com	o	caldo	de	galinha	ou	a	água.	Ajuste	o	fogo	para
médio	e	logo	que	começar	a	ferver	reduza	para	fogo	baixo	e	deixe	cozinhar	(sem	levantar	fervura)
por	cerca	de	30	minutos,	até	o	frango	alcançar	a	temperatura	interna	de	70°C.

Decore	com	o	manjericão	picado	e	sirva.

	PROGRAMANDO-SE	COM	ANTECEDÊNCIA,	você	poderia	comprar	um	frango	inteiro	de	1,5kg
a	2kg	e	usá-lo	no	preparo	deste	prato.	Primeiro,	asse	o	frango	usando	a	técnica	ensinada	no	preparo
do	Frango	assado	perfeito	(página	163).	Retire	a	carne	da	coxa	e	da	sobrecoxa	(conserve	a	pele!)	e
deixe	na	geladeira	para	usar	mais	tarde.	Em	seguida,	use	a	carcaça	para	preparar	um	Caldo	de
galinha	(página	183).	Quando	estiver	pronto	para	preparar	esta	receita,	siga	as	instruções
fornecidas	acima,	adicionando	o	frango	assado	ao	molho	e	cozinhando	em	fogo	baixo	por	apenas	10
minutos	para	esquentá-lo.	Isso	reduz	o	tempo	de	cozimento	para	apenas	15	minutos	e	permite	que
você	aproveite	o	frango	inteiro.

FAÇA	DESTE	PRATO	UMA	REFEIÇÃO:	Tecnicamente,	esta	refeição	não	precisa	de
acompanhamento.	Entretanto,	para	acrescentar-lhe	ainda	mais	valor	nutricional,	sirva	com	Arroz
de	couve-flor	(página	278),	um	prato	de	folhas	de	espinafre	baby	fresco	ou	uma	fina	camada	de
purê	de	batata.	Se	desejar	um	toque	italiano,	sirva	sobre	“macarrão”	de	abobrinha	(página	250)	ou
Abóbora-espaguete	ao	forno	(página	300).





frango	ensopado

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES	(COM	SOBRAS)

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	25	minutos

TEMPO	TOTAL:	45	minutos

½	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	cominho

¼	de	colher	de	chá	de	páprica

⅛	de	colher	de	chá	de	pimenta-de-caiena

500g	de	coxas	de	frango	(sem	osso)

1	litro	de	Caldo	de	galinha	ou	de	legumes	(páginas	183	e	184)

2	batatas-doces	médias	cortadas	em	cubos	de	2,5cm

1	cabeça	de	brócolis	inteira	cortada	em	pedaços	de	2,5cm	(reserve	os	talos)

2	dentes	de	alho	picadinhos

1	pimenta	jalapeño	cortada	em	cubinhos	(opcional)

400ml	de	leite	de	coco

1	colher	de	sopa	de	coentro	fresco	picadinho

Sumo	de	1	limão

½	cebola	roxa	pequena	bem	picada

Quer	variar	o	sabor	desta	refeição?	Experimente	grelhar	o	frango	em	vez	de	assá-lo,	substituir	o
frango	por	camarão	ou	ovos	cozidos,	ou	ainda	trocar	os	brócolis	por	couve-flor.	Você	também
pode	transformar	este	prato	em	ensopado	de	“macarrão”	ou	de	“arroz”,	adicionando	Arroz	de
couve-flor	(página	278)	pronto,	Abóbora-espaguete	ao	forno	(página	300)	ou	“macarrão”	de
abobrinha	(página	250)	pouco	antes	de	finalizá-lo.

Preaqueça	o	forno	a	175°C.

Misture	o	sal,	o	cominho,	a	páprica	e	a	pimenta-de-caiena	em	uma	vasilha	pequena.	Tempere	o
frango	por	igual	com	essa	mistura	de	condimentos.	Transfira	o	frango	para	uma	assadeira	grande
e	leve	ao	forno	por	20	minutos.	Retire	o	frango	do	forno	e	deixe	descansar	sobre	uma	tábua	de
corte	durante	5	minutos.	Corte	o	frango	em	cubos	de	2,5cm.



Enquanto	o	frango	está	no	forno,	coloque	o	caldo	em	uma	panela	de	tamanho	médio.	Leve	ao	fogo
e,	quando	levantar	fervura,	adicione	a	batata-doce	já	cortada	em	cubos.	Cozinhe	em	fogo	alto	por
cerca	de	10	minutos,	até	a	batata-doce	ficar	macia	ao	toque	do	garfo.	Com	uma	escumadeira,
retire	a	batata-doce	do	caldo	e	reserve.

Junte	os	talos	de	brócolis,	o	alho	e	a	pimenta	jalapeño	(se	desejar	um	toque	apimentado)	ao	caldo.
Reduza	o	fogo	para	médio-alto	e	cozinhe	por	15	minutos.	Adicione	os	buquês	de	brócolis	e	o	leite
de	coco	e	continue	cozinhando	por	mais	uns	5	minutos,	até	os	brócolis	ficarem	macios.	Retire	a
panela	do	fogo.

Transfira	o	caldo	e	as	hortaliças	da	panela	para	o	processador	de	alimentos	ou	o	liquidificador	e
bata	bem,	até	obter	uma	consistência	uniforme.	Devolva	a	mistura	batida	à	panela	e	adicione	o
frango	cozido,	a	batata-doce	e	o	coentro.	Leve	a	panela	de	volta	ao	fogo	médio,	misture	bem	e
cozinhe	por	2	a	3	minutos	para	aquecer	o	frango	e	a	batata-doce.	Sirva	em	seguida.

Decore	com	a	cebola	roxa	bem	picada	e	regue	com	o	sumo	de	limão.

	VOCÊ	PODE	levar	o	prato	para	o	trabalho,	mesmo	que	não	tenha	um	micro-ondas	à	disposição.
Antes	de	sair	de	casa,	aqueça	o	ensopado	em	fogo	médio-baixo	até	esquentar	(não	deixe	ferver),	e
coloque-o	em	uma	marmita	térmica,	que	o	manterá	quente	até	a	hora	do	almoço.





frango	à	primavera

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES	(COM	SOBRAS)

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	27	minutos

TEMPO	TOTAL:	42	minutos

2	colheres	de	sopa	de	óleo

½	xícara	de	cebola	bem	picada

2	dentes	de	alho	picadinhos

1	colher	de	chá	de	orégano	fresco	picadinho

1	colher	de	chá	de	tomilho	fresco

3	xícaras	de	tomates	sem	sementes,	em	cubos	(mais	ou	menos	3	tomates	grandes)

500g	de	coxas	de	frango	sem	osso	e	sem	pele,	cortadas	em	cubos	de	2,5cm

2	xícaras	de	vagem	cortada	em	pedaços	de	2,5cm

1	½	xícara	de	abobrinha	cortada	em	cubos	médios

1	½	xícara	de	abobrinha	amarela	cortada	em	cubos	médios

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-malagueta	em	flocos

1	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

1	a	2	colheres	de	sopa	de	manjericão	fresco	picadinho

Esta	refeição	cai	muito	bem	com	“macarrão”	de	hortaliças.	Sirva	sobre	Abóbora-espaguete	ao
forno	(página	300),	“macarrão”	de	abobrinha	(página	250)	ou	use	o	fatiador	de	legumes	em
espiral	para	fazer	“macarrão”	de	batata-doce	ou	de	cenoura	e	cozinhá-los	no	vapor.

Em	uma	panela	alta,	com	tampa,	aqueça	o	óleo	em	fogo	médio-alto,	girando	a	panela	para	cobrir
todo	o	fundo.	Adicione	a	cebola,	o	alho,	o	orégano	e	o	tomilho	e	refogue	por	2	a	3	minutos,	até	a
cebola	ficar	transparente	e	o	alho	começar	a	soltar	seu	aroma.

Adicione	o	tomate	e	o	frango	e	refogue,	mexendo	de	vez	em	quando,	por	3	a	4	minutos,	até	o
tomate	amolecer.	Adicione	a	vagem	e	a	abobrinha	e	refogue	mais	um	pouco,	mexendo	de	vez	em
quando	até	as	hortaliças	ficarem	tenras	e	crocantes,	e	o	frango,	bem	cozido	(sem	partes	rosadas



no	centro),	o	que	deve	levar	de	5	a	6	minutos.	Acrescente	a	pimenta-malagueta	em	flocos,	o	sal	e	a
pimenta-do-reino;	salpique	o	manjericão,	mexa	durante	30	segundos	para	incorporar	bem	e	sirva
em	seguida.

	FACILITE	SUA	VIDA	Reduza	em	5	minutos	o	tempo	de	preparo	usando	duas	latas	(800g)	de
tomates	pelados	em	cubos	em	lugar	do	tomate	fresco.	(Não	escorra	os	tomates;	simplesmente	despeje
todo	o	conteúdo	da	lata	na	panela	na	etapa	2.)	E,	embora	as	ervas	frescas	realmente	façam	toda	a
diferença	neste	prato,	se	estiver	com	pouco	tempo,	substitua-as	por	½	colher	de	chá	de	orégano
desidratado	e	½	colher	de	chá	de	tomilho	desidratado,	além	de	1	a	2	colheres	de	manjericão
desidratado.





frango	salteado

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES	(COM	SOBRAS)

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	10	minutos

TEMPO	TOTAL:	20	minutos

3	colheres	de	sopa	de	óleo

500g	de	peito	ou	coxas	de	frango	sem	osso	e	sem	pele

1	dente	de	alho	picadinho

1	colher	de	sopa	de	gengibre	ralado

1	cabeça	de	brócolis	(separada	em	buquês)

2	xícaras	de	cogumelos	fatiados

2	cenouras	cortadas	à	julienne

250g	de	vagens	cortadas	em	pedaços	de	2,5cm

2	cebolinhas	verdes	picadinhas

Sumo	de	½	limão

1	colher	de	sopa	de	coentro	fresco	picadinho

Este	prato,	de	simples	preparo,	constitui	a	base	perfeita	para	seu	molho	favorito	(página	308).
Dobre	a	receita,	escolha	dois	molhos	diferentes	e	pronto:	o	jantar	de	hoje	e	o	almoço	de	amanhã
estarão	prontos.	Quente,	o	frango	salteado	também	fica	excelente	sobre	uma	salada	fria	e
crocante.	Use	as	folhas	de	sua	preferência	(alfaces	americana,	romana	ou	crespa),	couve	ou
repolho	picadinhos	em	fatias	bem	finas	e	regue	com	Vinagrete	de	frutas	cítricas	com	ervas
(página	332)	ou	Vinagrete	latino	(página	336).	Quer	usar	outra	proteína	no	lugar	do	frango?
Experimente	rosbife	em	fatias	finas	ou	camarão.

Aqueça	2	colheres	de	sopa	de	óleo	em	uma	frigideira	grande	em	fogo	médio,	girando-a	para
cobrir	todo	o	fundo.	Coloque	o	frango	na	frigideira	e	sele	por	mais	ou	menos	3	minutos	de	cada
lado,	até	a	parte	de	fora	ficar	dourada	e	se	soltar	facilmente	do	fundo	da	frigideira.	Adicione	o	alho
e	o	gengibre.	Refogue	por	1	minuto,	mexendo	de	vez	em	quando,	até	liberar	os	aromas.	Retire	o
frango	da	frigideira	e	corte-o	em	tiras	finas.	Reserve.

Lave	a	frigideira.



Leve	a	frigideira	de	volta	ao	fogo	médio-alto	e	aqueça	a	colher	de	sopa	restante	de	óleo.	Adicione
os	buquês	de	brócolis,	os	cogumelos,	a	cenoura	e	a	vagem	e	refogue-os	rapidamente,	por	2	a	3
minutos,	até	as	hortaliças	começarem	a	amaciar.	Acrescente	as	tiras	de	frango;	misture	e
continue	cozinhando	por	2	a	3	minutos	até	tudo	ficar	bem	quente.

Decore	com	cebolinha	picada	e	coentro	e	regue	com	o	sumo	de	limão.	Sirva	em	seguida.

	REDUZA	PELA	METADE	o	tempo	de	preparo	e	cozimento	deste	prato	usando	frango	ou
camarão	pré-cozidos	e	substituindo	as	hortaliças	frescas	por	um	mix	de	hortaliças	congeladas.
Deixe	as	hortaliças	descongelando	na	geladeira	enquanto	estiver	no	trabalho	–	na	hora	de	preparar
o	jantar,	siga	as	instruções	acima,	refogando	e	aquecendo	os	ingredientes	até	estar	tudo	bem
quentinho.





chili	clássico

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES	(COM	SOBRAS)

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	1	hora	e	15	minutos

TEMPO	TOTAL:	1	hora	e	35	minutos

500g	de	carne	moída	(boi,	cordeiro	ou	búfalo)

1	cebola	bem	picada

3	dentes	de	alho	picadinhos

1	colher	de	chá	de	cominho

1	colher	de	chá	de	pimenta	chili	em	pó

½	colher	de	chá	de	páprica

½	colher	de	chá	de	mostarda	em	pó

½	colher	de	chá	de	sal

1	pimentão	vermelho	bem	picado

1	pimentão	verde	bem	picado

1	lata	(400g)	de	tomates	pelados,	cortados	em	cubos

2	xícaras	de	Caldo	de	carne	(página	184)

O	uso	de	temperos	diferentes	pode	realmente	modificar	o	sabor	deste	prato.	Experimente	usar
coentro	picado,	pimenta	jalapeño,	pimentão	vermelho	amassado	ou	regar	com	Molho	ranch
(página	322).	Se	você	for	uma	pessoa	muito	ativa	e	precisar	ingerir	uma	quantidade	maior	de
carboidratos,	adicione	cubos	de	batata	ou	abóbora-japonesa	na	panela	assim	que	levantar
fervura	ou,	ainda,	sirva	o	chili	como	recheio	em	metade	de	uma	abóbora	assada.

Aqueça	uma	panela	grande	ou	uma	frigideira	funda	em	fogo	médio-alto	(sem	óleo).	Adicione	a
carne	moída	e	refogue	por	7	a	10	minutos,	até	a	carne	ficar	bem	dourada.	Retire	a	carne	da	panela
com	uma	escumadeira	e	transfira-a	para	um	prato,	mantendo	na	panela	a	gordura	que	ficar.

Adicione	a	cebola,	o	alho,	o	cominho,	a	pimenta	chili	em	pó,	a	páprica,	a	mostarda	em	pó	e	o	sal	à
panela.	Reduza	o	fogo	e	cozinhe	por	4	a	5	minutos,	até	a	cebola	ficar	transparente.

Acrescente	o	pimentão,	o	tomate	e	o	caldo.	Aumente	o	fogo.	Quando	o	chili	levantar	fervura,
reduza	o	fogo	e	cozinhe	em	fogo	brando	por	1	hora.



	ESTA	RECEITA	pode	ser	preparada	facilmente	em	uma	panela	elétrica	slow	cooker.	Siga	todas
as	instruções	acima	até	o	ponto	em	que	a	cebola	ficar	transparente.	Nesse	momento,	transfira	o
conteúdo	para	a	slow	cooker.	Adicione	o	pimentão,	o	tomate	e	o	caldo	e	reduza	a	temperatura,
cozinhando	por	6	a	8	horas.





paleta	suína	assada	com	abóbora,	couve	e	tomate

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES	(COM	SOBRAS)

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	3	horas

TEMPO	TOTAL:	3	horas	e	10	minutos

2	colheres	de	chá	de	páprica

1	colher	de	chá	de	pimenta	chili	em	pó

1	colher	de	chá	de	alho	em	pó

1	colher	de	chá	de	cebola	em	pó

1	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Sumo	de	½	limão

750g	de	paleta	suína	(sem	osso)

1	abóbora,	cortada	em	cubos	de	2,5cm

1	maço	de	couve	picada,	sem	o	talo

1	xícara	de	tomate	cortados	em	cubos

Se	esta	receita	render	sobras	ou	se	você	dobrá-la,	basta	congelar	em	porções	de	1	xícara	e	terá
refeições	prontas	no	congelador,	bastando	descongelar.	Sirva	as	sobras	com	o	Molho	barbecue
picante	(página	328)	sobre	um	leito	de	alface,	com	uma	salada	regada	de	Vinagrete	latino
(página	336),	com	ovos	fritos	por	cima	e	Molho	chimichurri	(página	312)	ou	adicione-as	a	uma
Fritada	de	espinafre	(página	212).	Você	também	pode	substituir	a	abóbora	por	duas	batatas-
doces,	cortadas	em	cubos.

Preaqueça	o	forno	a	150°C.

Misture	a	páprica,	a	pimenta	chili	em	pó,	o	alho	em	pó,	a	cebola	em	pó,	o	sal	e	a	pimenta-do-reino
em	uma	vasilha	pequena.	Acrescente	o	sumo	de	limão	e	mexa	bem.	Coloque	a	paleta	de	porco	em
uma	assadeira	funda	e	cubra	com	a	mistura	de	especiarias	em	todos	os	lados.	Acrescente	1	xícara
de	água	e	cubra	com	papel-manteiga	ou	uma	tampa.	Leve	ao	forno,	virando	a	carne	na	assadeira	a
cada	45	minutos.

Depois	de	2	horas	e	15	minutos,	acrescente	a	abóbora	e	½	xícara	de	água	à	assadeira.	Asse	por



mais	30	minutos,	depois	acrescente	a	couve	e	o	tomate.	Coloque	de	volta	no	forno	por	mais	15
minutos.

Retire	a	assadeira	do	forno	e	deixe	tampada	até	a	hora	de	servir.	Com	um	pegador	ou	uma
escumadeira,	disponha	as	hortaliças	nos	pratos,	depois	desmembre	a	carne	de	porco	em	pedaços
grandes	e	coloque	sobre	as	hortaliças.	Com	uma	colher,	despeje	o	líquido	do	cozimento	da
assadeira	sobre	a	carne.

	SE	NÃO	ENCONTRAR	PALETA	SUÍNA,	você	pode	usar	copa-lombo.	São	cortes	provenientes	da
mesma	área	do	porco,	mas	incluem	diferentes	tamanhos	e	porções	dos	músculos	do	ombro.





bolinhos	de	salmão
Receita	criada	por	Melissa	Joulwan	para	o	livro	It	Starts	With	Food

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	30	minutos

TEMPO	TOTAL:	45	minutos

170g	de	salmão	em	lata	(sem	as	espinhas)

1	xícara	de	batata-doce	cozida

1	ovo

½	xícara	de	farinha	de	amêndoas

2	cebolinhas	em	fatias	finas,	mais	um	pouco	para	decorar

2	colheres	de	sopa	de	salsa	fresca	picadinha	(ou	2	colheres	de	chá	de	salsa	desidratada)

2	colheres	de	sopa	de	dill	fresco	picadinho	(ou	2	colheres	de	chá	de	dill	desidratado)

1	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	páprica

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino	em	pó

2	colheres	de	sopa	de	manteiga	clarificada,	ghee	ou	óleo	de	coco,	derretidos

Fatias	de	limão-siciliano	para	decorar	(opcional)

Embora	estes	bolinhos	de	salmão	sejam	uma	refeição	completa	em	si	(principalmente	quando
servidos	com	o	Molho	tártaro	da	página	318),	eles	combinam	muito	bem	com	vagem	refogada	e
uma	salada	de	folhas	frescas,	ou	Aspargos	grelhados	com	raspas	de	limão-siciliano	(página
290),	ou	a	Batata-doce	assada	(página	302).	Além	disso,	ficam	excelentes	requentados;
portanto,	dobre	a	receita	e	coma-os	no	café	da	manhã	do	dia	seguinte	–	cubra	dois	bolinhos	com
espinafre	cozido	no	vapor	e	um	ovo	frito.

Preaqueça	o	forno	a	220°C	e	forre	uma	assadeira	grande	com	papel-manteiga.

Esmague	o	salmão	em	uma	vasilha	grande,	tirando	as	espinhas	e	desfiando	a	carne	do	peixe	com
o	auxílio	de	um	garfo.	Acrescente	a	batata-doce,	o	ovo,	a	farinha	de	amêndoas,	a	cebolinha,	a
salsa,	o	dill,	o	sal,	a	páprica	e	a	pimenta-do-reino;	misture	bem	com	uma	colher	de	pau.



Unte	o	papel-manteiga	com	a	manteiga	ou	o	óleo	de	coco	e,	com	o	auxílio	de	uma	xícara
medidora,	faça	os	bolinhos	do	tamanho	de	⅓	de	xícara	e	coloque-os	sobre	o	papel-manteiga.
Amasse-os	com	a	palma	da	mão	até	adquirirem	espessura	uniforme.

Leve	ao	forno	por	20	minutos,	vire-os	com	o	auxílio	de	uma	espátula	e	retorne	ao	forno.	Asse
ainda	por	10	minutos	ou	mais,	até	ficarem	dourados.

Salpique	com	cebolinha	e	sirva	com	fatias	de	limão-siciliano,	que	podem	ser	espremidas	sobre	os
bolinhos,	caso	se	deseje.

	É	POSSÍVEL	ENCONTRAR	salmão	em	lata	sem	espinhas,	o	que	poupará	uns	10	minutos	no
preparo	do	prato.	Prefira	variedades	do	salmão	selvagem	a	fim	de	garantir	o	mais	alto	nível	de
nutrição,	especialmente	de	ácidos	graxos	anti-inflamatórios	ômega-3,	como	EPA	e	DHA.	Esses
ácidos	graxos	vêm	dos	alimentos	que	o	salmão	ingere,	como	algas	e	krill.	Os	salmões	criados	em
cativeiro	não	têm	essa	alimentação	natural,	por	isso	não	contêm	essas	mesmas	gorduras	saudáveis.





carne	assada	na	panela

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES	(COM	SOBRAS)

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	6	a	8	horas

TEMPO	TOTAL:	6	a	8	horas

750g	de	carne	para	assar	(acém,	costela	sem	osso,	peito,	lagarto,	alcatra)

1	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

1	cebola	fatiada

3	cenouras	descascadas,	cortadas	em	pedaços	de	2,5cm

3	talos	de	aipo	cortado	em	pedaços	de	2,5cm

1	abóbora-japonesa	pequena,	sem	casca,	cortada	em	cubos	grandes

2	dentes	de	alho

2	ramos	de	tomilho

2	xícaras	de	Caldo	de	carne	(página	184)	ou	água

Se	tiver	tempo,	pode	conferir	ainda	mais	sabor	a	este	prato	dourando	a	carne,	a	cebola	e	as
cenouras	antes	de	colocar	na	panela	elétrica	slow	cooker.	Programe	a	slow	cooker	para	cozinhar
em	temperatura	baixa	e	tempere	a	carne	com	sal	e	pimenta-do-reino.	Derreta	2	a	3	colheres	de
sopa	de	manteiga	clarificada	ou	óleo	de	coco	em	uma	panela	grande,	em	fogo	médio-alto.
Acrescente	a	cebola	e	(sem	mexer)	sele-as	por	1	minuto	de	um	lado,	depois	vire-as	com	uma
espátula	para	selar	do	outro	lado	por	mais	1	minuto.	(A	cebola	deve	ficar	ligeiramente	marrom.)
Retire-a	da	panela	e	acrescente	as	cenouras,	repetindo	o	processo,	até	dourá-las	também.
Acrescente	1	colher	de	sopa	de	azeite	e	coloque	a	carne	na	panela.	Sele	por	1	minuto	de	cada
lado,	até	dourar.	Siga	o	restante	das	instruções	a	seguir.

Programe	a	panela	elétrica	slow	cooker	em	temperatura	baixa	e	tempere	a	carne	com	o	sal	e	a
pimenta-do-reino.

Acrescente	a	carne,	a	cebola,	as	cenouras,	o	aipo,	a	abóbora-japonesa,	o	alho	e	os	ramos	de
tomilho.	Adicione	o	caldo	ou	a	água	(o	suficiente	para	chegar	à	metade	da	altura	da	carne)	e
programe	o	tempo	de	cozimento	para	6	a	8	horas.	Para	saber	se	a	carne	está	no	ponto,	espete-a
com	um	garfo;	a	carne	deve	estar	macia	ao	toque.



Retire	a	carne,	transfira	para	uma	travessa	grande	e	cubra	com	papel-manteiga.	Deixe	descansar
por	15	minutos	antes	de	servir.

Retire	os	talos	de	tomilho	do	caldo	e	descarte-os.	Fatie	a	carne	no	sentido	contrário	às	fibras.
Distribua	a	carne	e	as	hortaliças	nos	pratos	e	derrame	o	caldo	por	cima.

	A	CARNE	TEM	FIBRAS	musculares	que	são	mais	espessas	e	mais	proeminentes	em	músculos
que	trabalham	mais,	como	os	cortes	mais	adequados	à	carne	assada	de	panela.	Se	fatiarmos	a	carne
no	mesmo	sentido	das	fibras,	ela	pode	ficar	mais	dura.	Por	isso,	fatie-a	no	sentido	contrário	ao	das
fibras	(perpendicular	às	linhas)	para	amaciá-la	naturalmente	e	mantê-la	com	uma	textura	bem
mais	tenra.





torta	de	carne	inglesa

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES	(COM	SOBRAS)

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	50	minutos

TEMPO	TOTAL:	1	hora

2	batatas-doces	médias	descascadas,	cortadas	em	cubos	grandes

4	xícaras	de	água	fria

4	colheres	de	sopa	de	manteiga	clarificada	ou	ghee

½	xícara	de	leite	de	coco

1	cebola	bem	picada

2	talos	de	aipo	bem	picados

1	cenoura	descascada,	bem	picada

500g	de	carne	moída	(boi,	cordeiro,	búfalo)

2	dentes	de	alho	picadinhos

1	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

1	ramo	de	tomilho	fresco	(ou	¼	de	colher	de	chá	de	tomilho	desidratado)

2	colheres	de	chá	de	orégano	fresco	(ou	½	colher	de	chá	de	orégano	desidratado)

Se	desejar	um	prato	mais	leve,	use	Purê	de	couve-flor	(página	276)	em	vez	de	batata-doce	na
cobertura.	Você	também	pode	usar	purê	de	batata-inglesa,	se	desejar	um	sabor	mais	tradicional.
Esfarele	presunto	de	Parma	ou	bacon	(produzido	de	acordo	com	os	preceitos	do	programa
Whole30)	torrados	por	cima	ou	sirva	com	o	Ketchup	Whole30	(página	329)	para	agradar	as
crianças.	O	prato	pode	ser	congelado	e	reaquecido	posteriormente,	por	isso	é	uma	boa	ideia
dobrar	a	receita	para	servir	no	jantar	e	congelar	o	restante	em	porções	individuais.

Preaqueça	o	forno	a	190°C.

Leve	a	batata-doce	ao	fogo	em	uma	panela	grande	com	água	fria	e	espere	levantar	fervura.
Cozinhe	por	uns	10	minutos,	até	a	batata	ficar	macia	ao	toque	do	garfo.	Escorra	toda	a	água	da
panela	e	acrescente	2	colheres	de	sopa	da	manteiga	e	o	leite	de	coco	(longe	do	fogo).	Amasse	as
batatas	com	um	amassador	de	batatas,	um	garfo	grande	ou	um	mixer,	ou	leve	tudo	ao



processador,	se	desejar	uma	textura	mais	cremosa.	Transfira	para	uma	vasilha	e	reserve.

Retorne	a	mesma	panela	ao	fogo	médio	e	derreta	as	2	colheres	restantes	de	manteiga.	Acrescente
a	cebola,	o	aipo	e	a	cenoura	e	cozinhe	por	5	minutos,	mexendo	de	vez	em	quando.	Adicione	a
carne	moída	e	o	alho.	Refogue,	mexendo	sempre,	até	a	carne	dourar,	o	que	deve	levar	de	7	a	10
minutos.	Tempere	com	o	sal,	a	pimenta-do-reino,	o	tomilho	e	o	orégano.	Retire	do	fogo	e	deixe	a
carne	e	as	hortaliças	esfriarem	na	panela	durante	5	minutos.

Com	uma	colher,	transfira	a	mistura	de	carne	com	hortaliças	para	um	refratário	de	tamanho
médio.	Disponha,	com	cuidado,	o	purê	de	batata-doce	sobre	a	mistura	de	carne	com	hortaliças.
Leve	ao	forno	por	30	minutos,	até	corar	um	pouco.	Sirva	quente.

	SUBA	A	GRADE	DO	FORNO	para	criar	uma	crosta	mais	dourada.	Deseja	sofisticar	este	prato?
Use	os	dentes	do	garfo	para	fazer	desenhos	sobre	o	purê	de	batata-doce	antes	de	levar	ao	forno.





sopa	de	coco	à	tailandesa

RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	40	minutos

TEMPO	TOTAL:	1	hora

2	litros	de	Caldo	de	galinha	ou	de	legumes	(páginas	183	e	184)

1	ramo	de	capim-limão	cortado	em	pedaços	de	5cm

1	raiz	de	gengibre	pequena	descascada,	cortada	em	pedaços	de	2,5cm

1	chalota	ou	1	cebola	roxa	pequena	bem	picadas

1	pimenta	jalapeño	sem	sementes,	cortada	ao	meio

4	limões,	cortados	ao	meio	e	com	as	raspas	separadas

500g	de	coxas	de	frango	sem	osso,	cortadas	em	cubos	de	2,5cm

400ml	de	leite	de	coco

3	xícaras	de	cogumelos	cortados	em	quatro

1	pimentão	vermelho	cortado	em	cubos

1	pastinaca	cortada	em	rodelas

1	cenoura	cortada	em	rodelas

1	colher	de	chá	de	sal

1	cebolinha	verde	bem	picada

1	colher	de	sopa	de	coentro	fresco	bem	picado

Deseja	apimentar	mais	o	prato?	Acrescente	outra	pimenta	jalapeño,	sem	sementes,	cortada	em
cubos	na	hora	de	adicionar	o	frango.	Está	com	vontade	de	comer	frutos	do	mar?	Substitua	o
frango	por	camarão,	vieiras	ou	peixe	branco	firme.	Quer	aumentar	o	consumo	de	hortaliças?
Acrescente	espinafre	baby	ou	alguns	punhados	de	“macarrão”	de	abobrinha	assim	que	tiver
tirado	a	panela	do	fogo,	deixando-os	cozinhar	ligeiramente	no	caldo	quente	antes	de	decorar	e
servir.

Leve	ao	fogo,	em	uma	panela	grande,	o	caldo	de	galinha	ou	de	legumes,	o	capim-limão,	o
gengibre,	a	chalota,	a	pimenta	jalapeño	e	6	metades	de	limão	e	espere	ferver.	Reduza	o	fogo	e
deixe	cozinhar	em	fogo	brando,	sem	tampar,	durante	15	minutos.



Com	uma	escumadeira,	retire	do	caldo	o	capim-limão,	o	gengibre,	a	chalota	ou	cebola	roxa,	a
pimenta	jalapeño	e	o	limão.	Adicione	o	frango,	o	leite	de	coco,	o	cogumelo,	o	pimentão,	a
pastinaca,	a	cenoura	e	o	sal.	Cozinhe	em	fogo	médio-alto	por	uns	25	minutos,	até	o	frango	estar
bem	cozido	e	a	cenoura	e	a	pastinaca	ficarem	tenras.

Distribua	em	pratos	fundos	e	finalize	com	cebolinha	verde,	coentro,	raspas	de	limão	e	o	sumo	das
duas	metades	de	limão	restantes.

	NÃO	SE	DEIXE	INTIMIDAR	pelo	capim-limão.	Trata-se	de	um	ingrediente	muito	comum	em
receitas	de	comida	tailandesa.	Para	usá-lo,	corte	fora	o	bulbo	inferior	e	retire	as	folhas	externas,	mais
duras,	deixando	apenas	o	meio	amarelado.	Procure	o	capim-limão	na	feira	ou	em	lojas	de	produtos
naturais	ou	especializadas	em	culinária	asiática	–	e,	se	não	encontrar,	simplesmente	acrescente
mais	gengibre	e	metade	das	raspas	de	limão	ao	caldo.





PRATOS	PARA	OCASIÕES	ESPECIAIS
EM	ALGUM	MOMENTO	durante	o	programa	Whole30,	você
provavelmente	vai	querer	receber	amigos	e	familiares.	Talvez	seja	sua
vez	de	preparar	um	jantar	para	toda	a	família,	ou	talvez	haja	um
aniversário	bem	no	meio	do	programa,	ou	você	simplesmente	queira
silenciar	os	amigos	e	familiares	que	vivem	dizendo:	“Mas	você	não
pode	comer	nada!	É	muita	privação.	Eu	jamais	conseguiria	seguir	um
programa	desses.”

Não	importa	qual	seja	a	razão,	o	problema	em	breve	estará	resolvido.
Todas	as	refeições	para	ocasiões	especiais	apresentadas	aqui	são	completas,	do	começo	ao

fim	–	com	prato	principal	e	acompanhamentos.	(Em	algumas,	há	até	entradas.)	Apresentamos	um
plano	para	cada	uma	delas,	ajudando	você	a	se	preparar	e	a	se	programar	para	não	ignorar	seus
convidados	ao	se	distrair	com	a	fumaça	daquela	frigideira	que	esqueceu	no	fogo.

A	menos	que	você	já	tenha	experiência	na	cozinha,	recomendamos	que	deixe	essas	refeições
para	depois	da	primeira	ou	segunda	semana	do	programa	Whole30,	quando	já	tiver	alguma
experiência	em	planejar,	preparar	e	cozinhar	vários	pratos	ao	mesmo	tempo.	Mas	não	espere
muito!	Preparar	uma	dessas	refeições	vai	aumentar	sua	confiança	na	cozinha	e	garantir	aos	entes
queridos	que	não,	você	não	está	passando	fome,	não	está	enfrentando	uma	privação	absurda	e
nem	se	sente	infeliz	por	seguir	o	programa	Whole30.

Na	verdade,	se	não	contar	aos	seus	convidados	que	acaba	de	lhes	servir	uma	refeição	do
programa	Whole30,	duvidamos	que	alguém	perceba	–	o	que	poderia	abrir	as	portas	a	conversas
como:	“Gostou?	Estava	uma	delícia,	não	é?	Sabe,	a	refeição	inteira	faz	parte	do	programa
Whole30.	Agora	que	você	já	sabe	que	a	comida	é	maravilhosa	e	entende	que	ninguém	se	sente
privado	no	programa,	o	que	a	impede	de	experimentar,	mamãe?”

Divulgar	a	alimentação	saudável	em	um	ataque	furtivo	como	esse	é	uma	estratégia
absolutamente	válida	em	nosso	livro.





PRATOS	PARA	OCASIÕES	ESPECIAIS

churrasco

Nada	melhor	do	que	um	churrasco	em	uma	noite	de	verão,	mas	a	qualidade	da	sua
comida	melhorou	muito;	lá	se	foi	a	época	de	pão	de	alho	queimado,	farofa	de	pacote	e
refrigerante.	Reúna	amigos	e	familiares	para	um	churrasco	noturno;	eles	ficarão
impressionados	com	seu	cardápio	criativo	sem	nem	sequer	perceber	que	estão
fazendo	sua	primeira	refeição	no	programa	Whole30.

CARDÁPIO
Salada	de	melancia	do	Dallas

__________

Camarão	ao	pesto	com	tomate-cereja
__________

Filé	grelhado	com	especiarias
__________

Hortaliças	grelhadas	com	molho	balsâmico

Espertinho,	hein?
Só	que	esta	refeição	demanda	preparo	antecipado.	Primeiro,	a	não	ser	que	você	tenha

bastante	experiência	à	frente	de	uma	churrasqueira,	talvez	seja	bom	treinar	um	pouco	antes	da
grande	noite.	É	provável	que	seus	convidados	gostem	da	carne	com	pontos	de	cozimento
diversos;	além	disso,	cada	churrasqueira	ou	grill	é	diferente	e	os	tempos	de	cozimento	podem
variar	um	pouco	em	relação	ao	que	você	faz	em	casa	–	mais	um	motivo	para,	uma	ou	duas
semanas	antes,	experimentar	grelhar	a	carne	para	ver	como	funciona.	(Veja:	não	é	tão	ruim	assim
–	você	vai	acabar	provando	o	resultado!)

É	bom	também	investir	em	alguns	acessórios	para	churrasco,	como	uma	escova	de	arame,
um	conjunto	de	pinças	ou	pegadores	grandes	e	a	cesta	para	grelhar	que	mencionamos	na	página
151.	Sim,	também	é	possível	assar	as	hortaliças	diretamente	sobre	a	grelha	na	churrasqueira
usando	a	técnica	apresentada	na	página	170,	mas	você	certamente	terá	algumas	perdas,	e	é	bem
mais	fácil	usar	uma	cesta	para	grelhar.



Por	fim,	é	importante	que	a	grelha	usada	na	churrasqueira	ou	o	grill	estejam	bem	limpos	no
dia	do	evento.	Uma	grelha	suja	fará	a	comida	grudar,	impedindo	a	selagem	que	você	está
tentando	realizar,	além	de	poder	gerar	muita	fumaça	–	ou	fogo!	Alguns	dias	antes	do	evento,
aqueça	as	grelhas	até	ficarem	bem	quentes	e	então	limpe-as	com	a	escova	de	arame.	(Isso
também	pode	ser	feito	da	próxima	vez	que	você	for	preparar	alguma	coisa	na	churrasqueira.)	Em
seguida,	aplique	uma	leve	camada	de	azeite	de	oliva	extravirgem	para	proteger	as	grelhas	até	a
próxima	vez	que	forem	usadas.

NA	NOITE	OU	NA	MANHÃ	ANTERIOR	AO	EVENTO,	COMECE	OS	PREPARATIVOS
PARA	A	REFEIÇÃO:

Prepare	o	Molho	pesto

Prepare	o	Molho	balsâmico

Faça	a	Salada	de	melancia

Misture	os	temperos	da	carne

Pique	todas	as	hortaliças	que	serão	colocadas	na	cesta	para	grelha

OPCIONAL:	Prepare	as	bebidas	(veja	página	396)

OPCIONAL:	Prepare	seu	molho	ou	pastinha	preferido	(veja	página	310)	e	pique	hortaliças	cruas

Guarde	tudo	na	geladeira,	em	recipientes	tampados,	exceto	o	Molho	balsâmico	e	a	mistura	de
temperos	–	esses	podem	ficar	na	bancada.

Quanto	ao	timing,	esses	pratos	são	fáceis	de	administrar.	Primeiro,	retire	o	pesto	da	geladeira	e
comece	a	marinar	a	carne	no	tempero	cerca	de	uma	hora	antes	da	chegada	dos	convidados.
Comece	a	cozinhar	o	camarão	15	a	20	minutos	antes	da	hora	marcada	para	o	início	do	evento,
para	que	você	possa	servir	os	aperitivos	assim	que	os	convidados	chegarem.

Quando	faltarem	30	minutos	para	a	refeição	principal,	preaqueça	a	churrasqueira	e	o	forno;	em
seguida,	sele	os	filés	na	churrasqueira	com	uma	grelha.	Peça	a	alguém	que	coloque	os	filés
selados	no	forno	enquanto	transfere	a	cesta	para	grelhar	com	as	hortaliças	para	a	churrasqueira.
As	hortaliças	podem	demorar	mais	para	cozinhar	do	que	os	filés	que	foram	para	o	forno
(principalmente	se	você	for	servir	a	carne	malpassada),	mas	não	fará	mal	algum	deixar	os	filés
descansarem	um	pouco	até	as	hortaliças	ficarem	prontas.

Não	se	esqueça	da	Salada	de	melancia!	Talvez	seja	a	melhor	parte	da	refeição.	(Dallas	a	inventou
depois	de	provar	um	prato	semelhante	em	um	restaurante	mexicano	em	Seattle.)	Mantenha	na
geladeira	até	pouco	antes	de	servir,	pois	fica	mais	gostosa	quando	está	gelada.



Convide	os	convidados	a	se	servirem.	(É	um	churrasco!	Não	há	necessidade	de	formalidades.)
Você	pode	simplesmente	indicar	quais	são	os	filés	malpassados	e	quais	estão	ao	ponto	e	deixar
que	os	convidados	se	sirvam	dos	acompanhamentos.



salada	de	melancia	do	dallas
RENDIMENTO:	4	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	NA	GELADEIRA:	20	minutos

TEMPO	TOTAL:	30	minutos

1	melancia	de	mais	ou	menos	1kg,	cortada	em	cubos	grandes

2	colheres	de	sopa	de	azeite	de	oliva	extravirgem

Sumo	de	2	limões

Folhas	de	4	ramos	de	hortelã	fresca	bem	picada

½	pimenta	serrano	sem	sementes,	bem	picada	(opcional)

Coloque	todos	os	ingredientes	em	uma	vasilha	grande	e	use	uma	colher	de	pau	para	misturá-los.
Tampe	e	leve	à	geladeira	durante	pelo	menos	20	minutos	antes	de	servir.	A	salada	também	pode
ser	preparada	na	véspera.



camarão	ao	pesto	com	tomate-cereja
RENDIMENTO:	4	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	25	minutos

TEMPO	NA	GELADEIRA:	10	minutos

TEMPO	TOTAL:	35	minutos

2	colheres	de	sopa	de	azeite

¼	de	cebola	bem	picada

1	dente	de	alho	picadinho

21	a	25	camarões	crus	descascados	e	limpos

2	xícaras	de	tomate-cereja	ou	grape,	cortados	ao	meio

1	xícara	de	Molho	pesto	(página	321)

Aqueça	o	azeite	em	uma	frigideira	grande	em	fogo	médio.	Quando	estiver	quente,	acrescente	a
cebola	e	refogue	por	2	minutos.	Adicione	o	alho	e	refogue	por	mais	1	minuto,	até	começar	a	soltar
seu	aroma.	Adicione	o	camarão	e	misture	com	a	cebola	e	o	alho.	Deixe	o	camarão	cozinhar	por
cerca	de	1	minuto,	depois	acrescente	o	tomate.	Junte	¼	de	xícara	de	água,	tampe	e	cozinhe	por	4	a
6	minutos,	até	o	camarão	adquirir	uma	coloração	rosada,	brilhante	e	tomar	a	forma	de	“C”,	e	o
tomate	ficar	tenro	e	começar	a	encolher.

Transfira	o	conteúdo	da	frigideira	para	uma	travessa	e	misture	o	molho	pesto.



filé	grelhado	com	especiarias
RENDIMENTO:	4	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	5	minutos

TEMPO	NA	GELADEIRA:	15	a	25	minutos

TEMPO	TOTAL:	20	a	30	minutos,	mais	o	tempo	de	marinar

3	colheres	de	sopa	de	sal

2	colheres	de	sopa	de	páprica

2	colheres	de	chá	de	orégano	desidratado

2	colheres	de	chá	de	mostarda	moída

2	colheres	de	chá	de	cebola	em	pó

2	colheres	de	chá	de	pimenta-do-reino

1	colher	de	chá	de	cúrcuma	em	pó

1	colher	de	chá	de	alho	em	pó

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-de-caiena

4	bifes	(150g	a	180g	cada)	para	churrasco	(filé,	contrafilé,	filé	de	costela,	alcatra,	picanha	ou
maminha)

Para	preparar	o	tempero,	misture	todos	os	condimentos	em	uma	vasilha	pequena.	Reserve	2
colheres	de	sopa	e	armazene	o	restante	em	um	recipiente	hermeticamente	fechado.	A	boa	notícia
é	que	você	pode	preparar	essa	mistura	com	semanas	de	antecedência.	Fique	à	vontade	para
dobrar	a	receita	e	guardar	uma	quantidade	maior	para	o	próximo	churrasco.

Tempere	cada	bife	dos	dois	lados	usando	1	½	colher	de	chá	da	mistura.	Deixe	a	carne	marinar	à
temperatura	ambiente	durante	15	a	30	minutos.

Enquanto	a	carne	está	marinando,	preaqueça	o	grill	em	temperatura	alta	(260°C)	e	o	forno	a
175°C.	Disponha	os	bifes	no	grill	quente	a	um	ângulo	de	45	graus	em	relação	à	grade.	Sele-os	por
2	a	3	minutos	–	você	saberá	quando	o	bife	estiver	selado	ao	tentar	levantá-lo	da	grelha	e	ele	se
soltar	com	facilidade.	Quando	estiverem	prontos,	use	as	pinças	ou	pegadores	para	girá-los	90
graus	e	sele	por	mais	2	minutos.	Com	isso,	criam-se	marcas	da	grelha	nos	bifes.	Vire	os	bifes	e
repita	o	processo	de	selagem,	composto	de	dois	passos,	do	outro	lado.

Transfira	os	bifes	para	uma	assadeira	ou	para	uma	frigideira	de	ferro	fundido	que	possa	ir	ao
forno.	Leve	o	tabuleiro	ou	frigideira	ao	forno	e	asse	por	8	a	12	minutos,	dependendo	da	espessura



do	bife	e	do	ponto	desejado	(confira	as	dicas	da	página	160).	Use	um	termômetro	para	carne	até
aprender	a	avaliar	o	ponto	da	carne	só	por	sua	aparência.	Lembre-se	de	tirá-la	do	forno	um	pouco
antes	do	tempo	total,	pois	ela	continua	cozinhando	enquanto	descansa.

Deixe	os	filés	em	temperatura	ambiente	durante	5	minutos	antes	de	servir.



hortaliças	grelhadas	com	molho	balsâmico
RENDIMENTO:	4	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

TEMPO	NA	GELADEIRA:	35	minutos

TEMPO	TOTAL:	55	minutos

1	xícara	de	vinagre	balsâmico

1	molho	de	aspargos,	aparados,	cortados	em	pedaços	de	2,5cm

1	abobrinha	cortada	em	cubos	grandes

1	abobrinha	amarela	cortada	em	cubos	grandes

1	cebola	cortada	em	fatias	de	2,5cm

2	pimentões	sem	sementes,	cortados	em	fatias	de	2,5cm

¼	de	xícara	de	azeite	de	oliva	extravirgem

½	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

2	colheres	de	sopa	de	salsa	fresca	bem	picada

Para	fazer	o	molho	balsâmico,	leve	o	vinagre	balsâmico	ao	fogo	até	levantar	fervura	em	uma
panela	pequena	em	fogo	médio-alto.	Diminua	o	fogo	e	cozinhe	até	reduzir	o	volume	do	vinagre	à
metade,	durante	20	a	30	minutos.	Retire	do	fogo,	deixe	esfriar	e	reserve.	(Isso	pode	ser	feito	com
até	uma	semana	de	antecedência;	depois	de	pronto,	armazene	o	molho	em	um	recipiente
tampado,	em	temperatura	ambiente.)

Para	grelhar	as	hortaliças,	preaqueça	a	churrasqueira	ou	forno	em	temperatura	alta	(260°C).

Coloque	os	aspargos,	a	abobrinha,	a	abobrinha	amarela,	a	cebola	e	o	pimentão	em	uma	vasilha
grande	e	regue	com	metade	do	azeite	de	oliva.	Misture	bem	as	hortaliças	com	as	mãos	e	transfira
tudo	para	uma	cesta	para	grelhar.

Coloque	a	cesta	na	churrasqueira	ou	no	forno.	Grelhe	por	15	a	20	minutos,	agitando	a	cesta	de	vez
em	quando.	Você	saberá	se	estão	no	ponto	quanto	o	pimentão	e	a	cebola	estiverem	com	as	pontas
queimadas	e	macios	por	dentro.

Transfira	as	hortaliças	para	uma	travessa.	Regue	com	¼	do	molho	balsâmico	e	o	azeite	de	oliva
restante.	Tempere	com	o	sal	e	a	pimenta-do-reino	e	decore	com	a	salsa.	Sirva	quente	ou	em



temperatura	ambiente.

	TÉCNICAS	PARA	GRELHAR	Se	você	tiver	uma	boa	experiência	na	churrasqueira	(ou	se	tiver
alguém	com	experiência	que	possa	ajudar),	pode	fatiar	as	hortaliças	e	grelhá-las	diretamente	sobre
a	grelha,	como	descrito	na	técnica	apresentada	na	página	170.	Dá	um	pouco	mais	de	trabalho,	mas	o
método	deixará	aquelas	marcas	nas	hortaliças	(como	na	foto	da	página	364)	e	permitirá	que	você
acrescente	também	algumas	frutas	(por	exemplo,	fatias	de	abacaxi	ou	manga).



PRATOS	PARA	OCASIÕES	ESPECIAIS

noite	romântica

O	menu	que	apresentamos	para	a	noite	romântica	é	o	único	entre	os	Pratos	para
ocasiões	especiais	que	serve	apenas	duas	pessoas	–	se	houver	mais	convidados,	basta
dobrar	a	receita.	Selecionamos	receitas	que	possam	ser	preparadas	na	véspera	ou	na
manhã	do	dia	do	jantar,	permitindo	assim	que	você	tenha	mais	tempo	com	seu
convidado.	(A	última	coisa	que	você	vai	querer	é	selar	vieiras	quando	a	pessoa	estiver
batendo	à	sua	porta!)

CARDÁPIO
Vieiras	seladas	com	molho	de	mirtilo	e	gengibre

__________

Salada	de	repolho,	couve	e	pimentão	com	vinagrete	de
maçã

__________

Arroz	de	couve-flor	com	coco
__________

Espetinhos	de	frango	com	capim-limão

Vamos	às	instruções:	na	manhã	do	dia	do	jantar,	prepare	a	marinada	e	deixe	o	frango
marinando	na	geladeira.	Prepare	também	o	molho	vinagrete	e	a	salada,	armazenando	o	prato	em
uma	travessa	ou	recipiente	de	vidro	na	geladeira.	Deixe	pronta	uma	jarra	de	água	aromatizada:
coloque	algumas	rodelas	de	laranja	e	folhas	de	hortelã	na	boa	e	velha	água	filtrada	e	deixe	os
sabores	infundirem	na	geladeira	ou	sobre	a	bancada	da	pia.

Programe-se	para	servir	tudo	em	travessas,	e	não	diretamente	da	panela.	Você	certamente
terá	mais	pratos	para	lavar	depois,	mas	é	mais	elegante	e	evita	aquela	situação	em	que	a	pessoa
fica	esperando	sua	vez	de	se	servir	na	frente	do	fogão,	de	prato	na	mão.

Meia	hora	antes	da	hora	marcada	para	a	chegada	do	convidado,	comece	a	colocar	os
espetinhos	de	madeira	de	molho	(se	necessário),	prepare	tudo	o	que	vai	precisar	(orientações	na
página	193)	para	o	arroz	de	couve-flor,	pulsando	os	buquês	de	couve-flor	e	medindo	o	leite	de	coco



e	o	coco	ralado.	Distribua	esses	ingredientes	em	vasilhas	individuais	ao	lado	do	fogão	e	limpe	o
processador	de	alimentos	para	que	esteja	pronto	para	o	molho	de	mirtilos.	Por	fim,	coloque	os
pedaços	de	frango	nos	espetos	e	transfira-os	para	uma	assadeira.

Cinco	minutos	antes	da	hora	marcada	para	o	jantar,	preaqueça	o	forno	a	175°C.	O	objetivo	é
colocar	o	aperitivo	de	frango	no	forno	assim	que	a	pessoa	chegar,	o	que	lhe	dará	tempo	para
cumprimentá-la	com	calma	e	lhe	oferecer	um	drinque	enquanto	um	convidativo	aroma	de	capim-
limão	exala	do	forno,	invadindo	todo	o	ambiente.

Peça-lhe	que	se	sente	enquanto	você	tira	a	salada	da	geladeira	e	o	frango	do	forno.	Use	os
belos	pratos	reservados	para	servir	o	frango	e	sente-se	e	converse	com	seu	convidado	enquanto
vocês	dois	saboreiam	o	aperitivo.	Não	se	apresse,	a	noite	é	uma	criança,	e	você	vai	querer
desfrutar	tanto	da	refeição	quanto	da	experiência	social.

Quando	estiver	pronto,	impressione	o	convidado	com	suas	habilidades	culinárias.	Se	seu	par
for	educado,	vai	lhe	perguntar	se	você	precisa	de	ajuda	–	aceite	e	peça-lhe	que	transfira	a	salada
para	uma	travessa	e	arrume	a	mesa.	(Na	verdade,	é	uma	boa	ideia	pedir	ajuda,	mesmo	que	a
outra	pessoa	não	a	ofereça;	você	talvez	se	sinta	muito	pressionado	se	ela	simplesmente	ficar	lá
sentada,	observando	seus	movimentos.)



Pegue	um	avental	–	eventuais	manchas	de	sumo	de	mirtilo	na	roupa	serão	difíceis	de
remover	depois	–	e	inicie	o	preparo	do	arroz	de	couve-flor	enquanto	pica	o	gengibre	e	prepara	o
molho	de	mirtilo.	Enquanto	o	molho	cozinha,	tempere	as	vieiras	com	sal	e	pimenta-do-reino.
(Caso	seu	convidado	seja	alérgico	a	vieiras,	substitua-as	pelo	Salmão	assado	perfeito	[página
166].	Quando	retirar	o	frango	do	forno,	eleve	a	temperatura	para	230°C.	Leve	o	salmão	ao	forno
quando	começar	a	preparar	o	molho	de	mirtilo,	assim	os	dois	ficarão	prontos	mais	ou	menos	ao
mesmo	tempo.)

Depois	que	o	molho	de	mirtilo	estiver	batido	e	reservado	em	uma	panela	pequena	e	o	arroz
de	couve-flor	estiver	no	fogo,	é	hora	de	cozinhar	as	vieiras.	Deixe	outra	travessa	reservada,	caso
precise	cozinhar	as	vieiras	em	lotes.	Faça	as	vieiras	e	coloque-as	na	travessa	reservada.	Adicione
o	molho	de	mirtilo	morno	em	uma	vasilha	pequena,	transfira	o	arroz	de	couve-flor	para	uma
travessa	e	leve	tudo	à	mesa	–	as	vieiras,	o	molho,	o	arroz	e	a	salada	–	com	os	respectivos	talheres
de	servir.

A	mesa	já	deve	estar	posta	e	bastará	então	levar	a	bebida,	acender	as	velas	e,	com	toda	a
graça,	agradecer	os	elogios	do	convidado.





vieiras	seladas	com	molho	de	mirtilo	e	gengibre
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	10	a	15	minutos

TEMPO	TOTAL:	20	a	25	minutos

PARA	O	MOLHO	DE	MIRTILO	E	GENGIBRE

1	xícara	de	mirtilos	frescos	ou	congelados

1	½	colher	de	chá	de	gengibre	fresco	bem	picado

¼	de	colher	de	chá	de	sal

PARA	AS	VIEIRAS

350g	de	vieiras	(seque	bem)

½	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

3	colheres	de	sopa	de	azeite

PARA	FAZER	O	MOLHO	DE	MIRTILO	E	GENGIBRE:	Descongele	os	mirtilos	(se	necessário)	e
misture	com	1	xícara	de	água	em	uma	panela	pequena;	leve	ao	fogo	médio-alto.	Quando	levantar
fervura,	acrescente	o	gengibre	e	o	sal.	Reduza	para	fogo	médio	e	cozinhe	por	5	minutos,	deixando
os	mirtilos	estourarem	e	liberarem	seu	sumo,	embebendo	o	gengibre.

Você	pode	deixar	o	molho	com	pedaços	de	frutas,	mas	a	apresentação	fica	melhor	quando	é
batido	até	obter	uma	consistência	mais	homogênea,	seja	usando	o	processador	de	alimentos	ou	o
mixer.	Depois	de	batido,	leve	o	molho	de	volta	à	panela	para	mantê-lo	aquecido.

PARA	FAZER	AS	VIEIRAS:	Tempere	as	vieiras	por	igual	com	sal	e	pimenta-do-reino.	Aqueça	o
azeite	em	uma	frigideira	grande	em	fogo	médio-alto.	Quando	estiver	quente,	acrescente	as
vieiras	em	uma	única	camada	(talvez	seja	necessário	cozinhá-las	em	lotes).	Cozinhe	por	uns	2	a	3
minutos,	até	dourarem	e	começarem	a	se	soltar	do	fundo	da	frigideira.	Com	um	pegador,	vire-as	e
sele-as	do	outro	lado	por	mais	2	minutos.

Transfira	para	uma	travessa	ou	para	pratos	individuais.	Regue	com	¼	a	½	xícara	do	molho	de
mirtilo.	Sirva	quente	ou	em	temperatura	ambiente.



salada	de	repolho,	couve	e	pimentão	com
vinagrete	de	maçã
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

PARA	O	VINAGRETE

¾	de	xícara	de	azeite	de	oliva	extravirgem

¼	de	xícara	de	vinagre	de	maçã

2	colheres	de	sopa	de	salsa	fresca	bem	picada

1	dente	de	alho	picadinho

Sal	e	pimenta-do-reino

PARA	A	SALADA

½	repolho	roxo	em	tirinhas

1	maço	de	couve,	sem	o	talo,	em	chiffonade	(tirinhas)

½	pimentão,	sem	sementes,	cortado	em	tirinhas	bem	finas

½	xícara	de	cenoura	ralada

½	xícara	de	maçã	cortada	à	julienne

2	colheres	de	sopa	de	amêndoas	fatiadas

1	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

PARA	FAZER	O	VINAGRETE:	Junte	o	azeite,	o	vinagre,	a	salsa	e	o	alho	em	uma	vasilha	ou	um
recipiente	próprio	para	molho.	Misture	bem	até	o	azeite	incorporar	totalmente.	Tempere	com	sal	e
pimenta-do-reino.

PARA	FAZER	A	SALADA:	Junte	o	repolho,	a	couve,	o	pimentão,	a	cenoura,	a	maçã	e	as	amêndoas
em	uma	vasilha	média.	Misture	bem	e	adicione	½	xícara	do	vinagrete.	Tempere	com	sal	e
pimenta-do-reino.

Leve	à	geladeira	por	pelo	menos	30	minutos	antes	de	servir.	Tanto	o	vinagrete	quanto	a	salada
podem	ser	preparados	na	véspera.	Use	o	vinagrete	adicional	para	renovar	o	sabor	das	sobras	da
salada	ou	guarde-o	na	geladeira	durante	até	5	dias.



arroz	de	couve-flor	com	coco
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	15	minutos

TEMPO	TOTAL:	25	minutos

1	couve-flor,	separada	em	buquês

2	colheres	de	sopa	de	óleo	de	coco,	manteiga	clarificada	ou	ghee

¼	de	cebola	bem	picada

1	xícara	de	leite	de	coco

¼	de	xícara	de	coco	ralado

½	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

1	colher	de	sopa	de	coentro	bem	picado

Para	transformar	a	couve-flor	em	arroz,	bata	os	buquês	no	processador	de	alimentos	até	ficarem
bem	picadinhos,	como	se	fossem	grãos	de	arroz	(talvez	seja	necessário	bater	na	função	Pulsar	de
20	a	25	vezes).	Seria	bom	fazer	isso	em	dois	lotes.	Não	coloque	muita	quantidade	de	couve-flor	no
processador	de	alimentos	e	não	bata	demais,	caso	contrário,	formará	um	purê.

Derreta	a	manteiga	ou	o	óleo	de	coco	em	fogo	médio	em	uma	frigideira	grande,	girando	a
frigideira	até	cobrir	todo	o	fundo.	Quando	estiver	quente,	acrescente	a	cebola	e	refogue	por	2	a	3
minutos,	até	ficar	transparente.	Adicione	a	couve-flor	processada	e	o	leite	de	coco	e	misture	bem.
Tampe	e	cozinhe	por	10	minutos,	até	o	leite	de	coco	ser	absorvido	pelo	arroz,	deixando	a	couve-
flor	macia.	(A	melhor	maneira	de	saber	se	a	couve-flor	está	cozida	é	provar!)	Raspe	com	uma
colher	de	pau	quaisquer	pedacinhos	que	possam	ficar	grudados	no	fundo	da	frigideira	e	misture
bem	ao	arroz.

Retire	a	panela	do	fogo	e	misture	o	coco	ralado,	o	sal	e	a	pimenta-do-reino.	Incorpore
delicadamente	o	coentro	e	sirva	quente.



espetinhos	de	frango	com	capim-limão
RENDIMENTO:	2	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

TEMPO	DA	MARINADA:	20	minutos	a	24	horas

TEMPO	DE	COZIMENTO:	8	a	12	minutos

TEMPO	TOTAL:	30	minutos,	mais	o	tempo	da	marinada

2	colheres	de	sopa	de	óleo	de	coco

1	colher	de	chá	de	óleo	de	gergelim

1	xícara	de	capim-limão	picado	grosseiramente

2	colheres	de	sopa	de	cebolinha	verde	picada

1	½	colher	de	chá	de	gengibre	fresco	ralado

1	dente	de	alho	picadinho

Sumo	de	½	limão

250g	de	peito	de	frango	sem	pele	e	sem	osso,	cortado	em	tiras	finas

1	colher	de	sopa	de	óleo

½	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Se	for	usar	espetinhos	de	madeira,	deixe-os	de	molho	na	água	de	30	minutos	a	1	hora	para	que
não	queimem.

Para	fazer	a	marinada,	aqueça	os	óleos	de	coco	e	de	gergelim	em	uma	frigideira	grande	em	fogo
médio.	Quando	estiver	quente,	acrescente	o	capim-limão,	a	cebolinha	verde,	o	gengibre	e	o	alho	e
refogue	por	1	minuto	para	liberar	os	sabores.	Retire	do	fogo	e	junte	o	sumo	de	limão.	Deixe	a
frigideira	esfriar	durante	5	minutos.

Coloque	as	tiras	de	frango	em	um	recipiente	de	vidro	ou	saco	plástico	tipo	zip	e	despeje	a
marinada	por	cima.	Sele	o	saco	ou	tampe	o	recipiente	e	deixe	o	frango	marinar	em	temperatura
ambiente	durante	pelo	menos	20	minutos,	ou	na	geladeira	de	um	dia	para	outro.

Preaqueça	o	forno	a	175°C.	Forre	uma	assadeira	com	papel-manteiga.

Retire	o	frango	da	geladeira	e	descarte	o	excesso	de	marinada.



Corte	o	frango	em	pedaços	pequenos	e	coloque	nos	espetinhos.	Arrume	os	espetinhos	na
assadeira,	pincele	com	o	óleo	e	tempere	com	sal	e	pimenta-do-reino.	Asse	por	8	a	12	minutos	até	o
frango	ficar	bem	cozido	e	não	restar	mais	nenhuma	parte	rosada	no	centro	das	tiras.	Sirva	como
aperitivo.

	SE	TIVER	DIFICULDADE	de	encontrar	capim-limão,	não	se	estresse.	Simplesmente	dobre	a
quantidade	de	gengibre	e	acrescente	raspas	da	casca	de	um	limão.



PRATOS	PARA	OCASIÕES	ESPECIAIS

noite	de	tapas

Certamente	não	queremos	que	você	fique	socialmente	isolado	durante	o	programa
Whole30,	mas	a	ideia	de	ir	a	uma	festa	(ou	dar	uma	festa!)	pode	ser	intimidadora.
Garantimos	que	é	mais	fácil	do	que	você	imagina,	embora	a	época	em	que	o	menu	da
festa	era	tortilhas	de	milho	com	pastinha	apimentada	de	queijo	tenha	ficado	para	trás.

CARDÁPIO
Pimentão	recheado	com	costelinha	bovina

__________

Tomates	secos
__________

Cogumelos	Portobello
__________

Anchovas

E,	se	esses	tempos	ainda	não	tinham	ficado	para	trás,	agora	com	certeza	ficarão.	Vamos	lhe
dar	uma	mãozinha.

Esta	receita	é	perfeita	para	eventos	em	que	cada	um	leva	um	prato	e	como	prato	principal	de
uma	reunião	do	clube	de	livros,	um	chá	de	bebê	ou	um	encontro	para	assistir	a	uma	partida	de
futebol.	Pode	ser	servido	tanto	frio	como	quente,	o	que	significa	flexibilidade	para	preparar	os
ingredientes	cozidos	com	antecedência.	Nesse	momento,	vamos	supor	que	você	está	recebendo
amigos	em	casa	para	uma	reuniãozinha	às	sete	da	noite	e	servirá	os	pratos	cozidos	ainda
quentes.

O	preparo	das	costelinhas	na	panela	elétrica	slow	cooker	leva	oito	horas,	por	isso	inicie	os
preparativos	pela	manhã	e	coloque-as	para	cozinhar	às	10h30.	Em	seguida,	prepare	o	molho
balsâmico.	Não	é	difícil	–	assim	que	levantar	fervura,	simplesmente	baixe	o	fogo,	programe	um
cronômetro	ou	alarme	para	20	minutos	e	vá	cuidar	de	outras	coisas.	Na	verdade,	você	pode	usar
esse	tempo	para	preparar	o	vinagrete	balsâmico	também!	Quando	o	molho	estiver	pronto,	espere
esfriar,	transfira	para	um	recipiente	hermeticamente	fechado	e	deixe	na	bancada	da	cozinha	ou



na	despensa	–	não	há	necessidade	de	conservar	na	geladeira.
Por	volta	das	17h15,	preaqueça	o	forno	e	comece	a	marinar	os	cogumelos	no	vinagrete

balsâmico	(repare	que	estamos	nos	referindo	ao	vinagrete,	não	ao	molho	balsâmico).	Cubra	os
pimentões	com	azeite	de	oliva	e	leve	ao	forno	às	17h30.

Por	volta	de	18h10,	retire	os	pimentões	do	forno	e	espere	esfriar.	Os	cogumelos	vão	ao	forno
nessa	mesma	hora,	na	mesma	assadeira.	Tire	os	cogumelos	do	forno	às	18h30	e	deixe	esfriar.	Às
18h40,	você	começa	a	tirar	a	pele	dos	pimentões	e	a	fatiar	os	cogumelos.

Veja!	As	costelinhas	estão	assadas,	quentinhas,	na	slow	cooker	–	timing	perfeito.	Reduza	o
molho	balsâmico,	desfie	a	carne	e	misture	tudo	em	uma	vasilha.	Em	seguida,	comece	a	rechear	os
pimentões,	prendendo-os	com	palitos.

A	essa	altura,	pode	ser	que	algum	convidado	já	tenha	chegado	–	bem	na	hora!	Peça	ajuda
para	colocar	o	tomate	seco,	os	cogumelos	e	as	anchovas	em	suas	respectivas	travessas	enquanto
você	recheia	os	pimentões	e	os	arruma	em	outra	travessa.	Agora	é	só	regar	os	pimentões
recheados	e	os	cogumelos	com	o	molho	balsâmico,	salpicar	de	alcaparras,	temperar	com	sal	e
servir.

Ah,	esquecemos	de	mencionar:	você	terá	tempo	para	trocar	de	roupa	e	se	arrumar	enquanto



o	pimentão	estiver	assando	e	o	cogumelo	marinando.	Só	não	se	esqueça	de	usar	um	avental
quando	voltar	–	já	tentou	retirar	manchas	de	molho	balsâmico	da	roupa?	Não	é	fácil.



costelinha	bovina	desfiada
RENDIMENTO:	8	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	8	horas

TEMPO	TOTAL:	8	horas	e	10	minutos

3	colheres	de	chá	de	sal

2	colheres	de	chá	de	pimenta-do-reino

1,5kg	de	costelinha	bovina

4	a	6	colheres	de	sopa	de	manteiga	clarificada	ou	ghee

1	cebola	cortada	em	quatro

6	dentes	de	alho	sem	casca

4	ramos	de	tomilho

2	xícaras	de	sidra	de	maçã

Preaqueça	o	forno	a	175°C.

Misture	2	colheres	de	chá	do	sal	e	toda	a	pimenta-do-reino	em	uma	vasilha	pequena	e	use	a
mistura	para	temperar	as	costelinhas	uniformemente,	dos	dois	lados.

Em	uma	panela	que	possa	ir	ao	forno,	derreta	4	colheres	de	sopa	da	manteiga	em	fogo	médio-alto.
Quando	estiver	quente,	sele	as	costelinhas	por	cerca	de	1	minuto	de	cada	lado,	até	que	os	dois
lados	fiquem	dourados.	(Você	provavelmente	terá	que	fazer	isso	aos	poucos,	adicionando	outra
colher	de	sopa	de	manteiga	a	cada	novo	lote.)

Transfira	as	costelinhas	para	a	panela	elétrica	slow	cooker.	Adicione	a	cebola,	o	alho,	o	tomilho,	a
sidra	de	maçã	e	8	xícaras	de	água	e	cozinhe	durante	8	horas	em	temperatura	baixa.	As
costelinhas	estarão	prontas	quando	estiverem	macias	ao	serem	tocadas	com	um	garfo.

Transfira	para	uma	vasilha	e	desfie,	descartando	os	ossos	e	o	excesso	de	gordura.	Despeje	o	caldo
do	cozimento,	a	cebola	e	o	alho	no	processador	de	alimentos	ou	no	liquidificador,	retirando	antes
o	caule	do	tomilho,	e	bata	em	baixa	velocidade	até	misturar	bem.	Transfira	esse	molho	para	uma
panela	de	tamanho	médio	e	deixe	cozinhar	em	fogo	médio.	Cozinhe	por	5	minutos,	até	engrossar.
Tempere	o	molho	com	a	colher	de	chá	de	sal	restante.

Transfira	as	costelinhas	desfiadas	para	uma	vasilha,	misture	com	o	molho	e	reserve.	(Elas	serão



usadas	para	rechear	os	pimentões.)



pimentão	recheado	com	carne	de	costela,	tomate
seco,	cogumelos	portobello	e	anchovas
RENDIMENTO:	8	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	50	a	60	minutos

TEMPO	TOTAL:	1	hora	e	20	minutos,	mais	o	tempo	necessário	para	cozinhar	as	costelinhas

4	cogumelos	Portobello,	sem	as	hastes

½	xícara	de	Vinagrete	balsâmico	(página	334)

1	xícara	de	vinagre	balsâmico

8	pimentões	(vermelhos,	amarelos	ou	verdes)

¼	de	xícara	de	azeite	de	oliva	extravirgem

Costelinha	bovina	desfiada	(página	377)

2	xícaras	de	tomate	seco

2	xícaras	de	azeitona	preta	ou	kalamata,	sem	caroço

120g	de	anchovas,	escorridas

2	colheres	de	sopa	de	alcaparras,	escorridas

1	colher	de	chá	de	sal	grosso

Preaqueça	o	forno	a	230°C.	Forre	uma	assadeira	com	papel-manteiga.

Em	uma	vasilha	não	muito	funda,	ou	em	um	saquinho	de	plástico	tipo	zip,	marine	os	cogumelos
no	vinagrete	balsâmico	durante	30	minutos	em	temperatura	ambiente.

Enquanto	os	cogumelos	estão	marinando,	prepare	o	molho	balsâmico:	leve	o	vinagre	balsâmico
em	uma	panela	pequena	ao	fogo	médio-alto	e	deixe	levantar	fervura.	Baixe	o	fogo	e	deixe
cozinhar	até	reduzir	à	metade,	por	20	a	30	minutos.	Retire	do	fogo,	espere	esfriar	e	reserve.	O
molho	deve	estar	espesso	o	bastante	para	grudar	na	colher,	mas	deve	escorrer	com	facilidade.	(O
molho	pode	ser	preparado	com	até	uma	semana	de	antecedência;	armazene	em	um	recipiente
bem	fechado,	em	temperatura	ambiente.)

Em	uma	vasilha	grande,	cubra	os	pimentões	inteiramente	com	o	azeite	de	oliva	e	transfira-os
para	a	assadeira	preparada.	Leve	ao	forno	por	30	a	40	minutos,	virando	uma	vez	na	metade	do
tempo,	até	a	pele	dos	pimentões	enrugar.	Transfira-os	para	uma	vasilha	e	cubra	com	papel-



manteiga.	Deixe	esfriar	durante	30	minutos.

Enquanto	os	pimentões	esfriam,	reduza	a	temperatura	do	forno	para	175°C.	Retire	os	cogumelos
da	marinada	e	descarte	o	vinagrete.	Usando	a	mesma	assadeira	forrada	com	papel-manteiga,	leve
os	cogumelos	ao	forno	por	10	minutos,	vire-os	e	asse	por	mais	10	minutos,	até	o	centro	ficar
macio.	Espere	esfriar	e	fatie	em	tiras.

Retire	a	pele	dos	pimentões,	deixando	apenas	a	polpa.	Remova	as	hastes	e	as	sementes	e	corte
cada	um	deles	em	quatro	partes	iguais.	Recheie	cada	uma	delas	com	uma	colher	de	costelinha
desfiada	e	prenda	com	um	palito.

Arrume	os	pimentões	recheados,	as	tiras	de	cogumelo,	o	tomate	seco	e	as	anchovas	em	uma	ou
mais	travessas.	Regue	os	pimentões	recheados	e	os	cogumelos	com	um	fio	do	molho	balsâmico.
Adicione	as	alcaparras	e	o	sal	grosso;	sirva	quente	ou	frio.





PRATOS	PARA	OCASIÕES	ESPECIAIS

jantar	em	família

O	cardápio	de	um	jantar	durante	a	semana	pode	ser	composto	por	uma	carne,	um
purê	e	uma	salada.	Fizemos	algumas	modificações	nesses	pratos	para	mantê-los	ao
mesmo	tempo	saborosos	e	compatíveis	com	as	regras	do	programa	Whole30.	Não	há
como	ninguém	da	família	sair	da	mesa	com	fome	depois	dessa	saudável	refeição,	e
mesmo	os	mais	céticos	serão	forçados	a	admitir	que	essa	“dieta	maluca”	que	você	está
seguindo	na	verdade	é	repleta	de	alimentos	conhecidos,	nutritivos	e	deliciosos.

CARDÁPIO
Pernil	de	cordeiro	com	osso

__________

Purê	de	couve-flor	com	brócolis
__________

Beterraba	assada	com	vinagrete	de	grapefruit	e	tomilho

Grande	parte	desta	refeição	pode	(e	deve)	ser	preparada	com	antecedência,	permitindo	que
você	cozinhe	o	pernil	de	cordeiro	sem	pressa	e	ainda	tenha	tempo	e	capacidade	mental	de
interagir	com	seus	familiares.	Aqui	está	a	programação	que	propomos:

Compre	o	pernil	de	cordeiro	dois	dias	antes	da	data	em	que	servirá	o	jantar	(não	compre
antes)	e	faça	questão	de	especificar,	na	hora	da	compra,	que	deseja	o	pernil	com	osso.	O	sabor
adicional	compensa	o	trabalho	de	contornar	o	osso	ao	fatiar	o	pernil;	além	disso,	depois	você	terá
material	suficiente	para	preparar	um	caldo	de	ossos	perfeito	(página	184).

Na	noite	anterior	ao	jantar	(ou	na	manhã	do	dia	do	jantar),	prepare	o	purê	de	couve-flor	com
brócolis	e	leve	à	geladeira.	É	uma	boa	hora,	também,	para	assar	a	beterraba.	Ela	pode	levar	até
uma	hora	no	forno,	e	descascá-la	pode	fazer	uma	bagunça	e	tanto;	assim,	você	vai	preferir	fazer
isso	antes	de	os	convidados	chegarem.	Além	disso,	a	salada	é	servida	fria,	então	pode	ser
preparada	de	véspera	sem	problema.

Por	fim,	prepare	o	vinagrete	e	guarde-o	na	geladeira.
O	pernil	de	cordeiro	precisa	ficar	marinando	durante	cerca	de	oito	horas,	por	isso	prepare	a



marinada	na	véspera	ou	na	manhã	do	dia	do	jantar	e	deixe	o	pernil	marinar	na	geladeira	desde
cedo.	(Uma	hora	a	mais	ou	uma	hora	a	menos	de	molho	não	fará	diferença.)	O	ideal	seria	ter
alguém	por	perto	para	virar	o	pernil	na	metade	do	tempo	e	regá-lo	com	a	marinada.

Comece	a	assar	o	pernil	de	cerca	de	três	quilos	duas	horas	antes	da	hora	marcada	para	o
jantar;	se	o	pernil	tiver	mais	de	três	quilos,	acrescente	cerca	de	meia	hora	ao	tempo	estimado	para
assar.	Enquanto	o	pernil	está	assando,	você	não	tem	muito	que	fazer	–	basta	programar	o
cronômetro	para	daí	a	30	minutos,	para	lembrar	de	reduzir	a	temperatura	do	forno,	e	depois
programar	novamente	o	cronômetro	para	dali	a	90	minutos,	a	fim	de	conferir	a	temperatura	da
carne	com	um	termômetro	para	carne	pela	primeira	vez.

Dez	minutos	antes	de	o	pernil	estar	pronto,	transfira	o	purê	para	uma	panela	e	leve	ao	fogo
médio-baixo,	mexendo	de	vez	em	quando.	Ao	mesmo	tempo,	retire	também	o	vinagrete	da
geladeira	(isso	permitirá	que	qualquer	turbidez	do	azeite	desapareça).

Assim	que	o	pernil	estiver	fora	do	forno,	descansando,	monte	a	salada	de	beterraba	em	uma
travessa	grande	ou	pratos	individuais.

Findo	o	tempo	de	descanso	do	pernil,	é	hora	de	começar	a	fatiá-lo!	Comece	cortando	fatias
finas	paralelas	ao	osso,	até	chegar	a	ele.	Transfira	as	fatias	para	a	travessa	e,	em	seguida,	apoie	o



pernil	sobre	a	superfície	plana	que	você	acabou	de	criar;	comece	a	cortar	fatias	finas	da	parte
mais	grossa	do	pernil,	perpendicular	ao	osso.	Continue	até	chegar	ao	osso.	Transfira	as	fatias	para
a	travessa	e	continue	cortando	mais	fatias	até	chegar	ao	osso	novamente.	As	“abas”	de	carne	que
sobrarem	sobre	o	osso	podem	ser	fatiadas	cuidadosamente.	Corte	a	carne	no	sentido	contrário	ao
das	fibras,	pois	assim	terá	uma	carne	mais	tenra	e	saborosa.

Desfie	a	carne	que	tiver	sobrado	junto	ao	osso	para	usar	no	preparo	de	sanduíches	ou	como
recheio	de	uma	fritada	(página	212),	ou	guarde	o	osso	com	os	restos	de	carne	para	preparar	um
caldo	de	ossos	seguindo	as	orientações	a	partir	da	página	182.

Sirva	as	fatias	de	pernil	de	cordeiro	com	o	purê	quente	e	a	salada	de	beterraba	com
vinagrete.





pernil	de	cordeiro	com	osso
RENDIMENTO:	4	PORÇÕES	(COM	SOBRAS)

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	EM	MARINADA:	8	horas

TEMPO	DE	COZIMENTO:	2	a	2	horas	e	30	minutos

TEMPO	TOTAL:	2	horas	e	15	minutos	a	2	horas	e	45	minutos,	mais	o	tempo	da	marinada

½	xícara	de	azeite	de	oliva	extravirgem

Raspas	e	sumo	de	1	limão-siciliano

1	colher	de	sopa	de	alecrim	fresco

1	colher	de	sopa	de	tomilho	fresco

1	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

1	pernil	de	cordeiro	com	osso	(3kg	a	4kg)

Junte	o	azeite	de	oliva,	as	raspas	e	o	sumo	do	limão-siciliano,	o	alecrim,	o	tomilho,	o	sal	e	a
pimenta-do-reino	em	uma	vasilha	grande	de	vidro	ou	inox	e	misture	bem.	Seque	o	pernil	com
papel-toalha,	coloque-o	na	vasilha	com	a	marinada	e	gire	o	pernil	para	cobrir	toda	a	carne	com	o
tempero.	Cubra	com	papel-manteiga	e	leve	à	geladeira	por	8	horas,	virando	depois	de	4	horas.
(Use	uma	colher	grande	para	regar	o	cordeiro	com	a	marinada	algumas	vezes	durante	esse
tempo.)

Preaqueça	o	forno	a	200°C.	Coloque	o	cordeiro	marinado	em	uma	assadeira	grande	e	asse	por	30
minutos.	Diminua	a	temperatura	do	fogo	para	160°C	e	continue	assando	por	90	minutos	a	2	horas,
até	a	temperatura	interna	alcançar	55°C	(ao	ponto	para	malpassado)	a	62°C	(ao	ponto).	O	tempo
de	cozimento	varia	de	acordo	com	o	peso	do	pernil	e	com	o	seu	forno,	por	isso,	comece	a	verificar
a	temperatura	interna	da	carne	com	um	termômetro	para	carne	depois	de	90	minutos;	daí	por
diante,	verifique	a	temperatura	a	cada	10	minutos.

Retire	o	pernil	do	forno	e	deixe	descansar	por	10	minutos	antes	de	começar	a	fatiá-lo,	conforme
descrevemos	na	introdução.



purê	de	couve-flor	com	brócolis
RENDIMENTO:	4	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	15	minutos

TEMPO	TOTAL:	35	minutos

1	½	xícara	de	Caldo	de	galinha	ou	de	legumes	(páginas	183	e	184)

1	couve-flor,	separada	em	buquês

2	brócolis,	separados	em	buquês

3	dentes	de	alho	picadinhos

1	xícara	de	leite	de	coco

2	colheres	de	sopa	de	manteiga	clarificada	ou	ghee

1	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

1	colher	de	sopa	de	salsa	fresca	picadinha

Leve	o	caldo	em	uma	panela	ao	fogo	médio-alto.	Quando	levantar	fervura,	adicione	os	buquês	de
couve-flor	e	de	brócolis,	o	alho	e	o	leite	de	coco.	Tampe	e	cozinhe	por	12	a	15	minutos,	até	os
buquês	ficarem	tenros	ao	toque	do	garfo.

Transfira	metade	dos	buquês	e	do	líquido	para	o	processador	de	alimentos.	(Como	os	buquês	são
volumosos,	será	preciso	processá-los	em	lotes,	por	isso,	vá	fazendo	em	porções	mais	ou	menos
iguais	–	no	fim,	tudo	vai	se	juntar.)	Bata	em	velocidade	baixa	até	obter	uma	consistência
homogênea	e	transfira	para	uma	vasilha.	Repita	o	processo	com	os	buquês	e	o	líquido	restantes.

Leve	todo	o	purê	ao	processador	de	alimentos	e	junte	a	manteiga	clarificada,	o	sal	e	a	pimenta-do-
reino,	usando	a	função	Pulsar	para	misturar	tudo	muito	bem.	Adicione	a	salsa	e	continue	batendo
em	baixa	velocidade	até	obter	uma	consistência	uniforme.

O	purê	pode	ser	preparado	de	véspera	e	esquentado	pouco	antes	do	jantar.



beterraba	assada	com	vinagrete	de	grapefruit	e
tomilho
RENDIMENTO:	4	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	50	minutos

TEMPO	TOTAL:	1	hora

4	beterrabas	médias

¾	de	xícara	mais	2	colheres	de	sopa	de	azeite	de	oliva	extravirgem

¼	de	xícara	de	sumo	de	grapefruit	(toranja)

2	dentes	de	alho	picadinhos

2	colheres	de	chá	de	mostarda	em	pó

2	colheres	de	chá	de	tomilho	fresco

1	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

1	maço	grande	(150g)	de	rúcula

¼	de	xícara	de	amêndoas	fatiadas

Preaqueça	o	forno	a	220°C.

Lave	bem	as	beterrabas	e,	com	cuidado,	fure-as	por	todos	os	lados	com	um	garfo.	Coloque	em
uma	vasilha	média	e	adicione	2	colheres	de	sopa	de	azeite	de	oliva,	misturando	tudo	muito	bem.
Embrulhe-as,	uma	a	uma,	em	papel-manteiga,	fechando	bem.	Transfira	as	beterrabas	para	o
centro	de	uma	assadeira	e	leve	ao	forno	por	40	minutos.	Verifique	se	estão	assadas	abrindo
delicadamente	o	papel-manteiga	e	inserindo	uma	faca	bem	fina	no	centro	da	beterraba.	Se	a	faca
entrar	com	facilidade,	a	beterraba	está	assada.	Se	houver	resistência,	feche	o	embrulho	e	leve	de
volta	ao	forno	por	mais	5	minutos.	Repita	o	processo	até	estarem	assadas.

Enquanto	as	beterrabas	estão	no	forno,	prepare	o	vinagrete.	Misture	o	sumo	de	grapefruit,	o	alho
e	a	mostarda	em	pó	em	uma	vasilha	pequena.	Adicione	¾	de	xícara	do	azeite	de	oliva	restante
em	fio,	mexendo	para	emulsificar.	Adicione	o	tomilho	e	tempere	com	o	sal	e	a	pimenta-do-reino.

Deixe	as	beterrabas	esfriarem	até	conseguir	manuseá-las.	Retire	a	casca	–	talvez	seja	bom	usar
luvas,	já	que	o	sumo	de	beterraba	pode	manchar	a	pele.	Corte	em	cubos	de	2,5cm	e	coloque	em



um	recipiente	de	vidro	que	tenha	tampa.	Leve	à	geladeira,	tampado,	durante	pelo	menos	30
minutos	antes	de	servir.

Coloque	a	rúcula	em	uma	travessa,	acrescente	a	beterraba	e	as	amêndoas	fatiadas	e	regue	com	o
vinagrete.





PRATOS	PARA	OCASIÕES	ESPECIAIS

almoço	para	datas	festivas

A	primeira	vez	que	oferecemos	um	almoço	comemorativo	para	a	família	em	nossa
casa	marcou	o	dia	em	que	nos	sentimos	oficialmente	adultos.	As	pessoas	têm	algumas
noções	equivocadas	quando	preparam	uma	refeição	assim	–	acreditam	que	assar	um
peru	inteiro	é	dificílimo	e	que,	para	garantir	que	todos	os	pratos	fiquem	prontos	ao
mesmo	tempo,	terão	que	cronometrar	cada	minuto	do	dia	com	precisão	militar.

CARDÁPIO
Vagem	com	vinagrete	de	figo

__________

Purê	de	abóbora
__________

Caçarola	de	almôndegas	com	maçã	e	abóbora
__________

Creme	de	espinafre
__________

Peru	assado	com	molho	gravy

Relaxe.
Vamos	lhes	revelar	três	segredos:	primeiro,	é	muito	fácil	assar	um	peru.	Leva	bastante

tempo,	mas	não	dá	nenhum	trabalho	enquanto	está	no	forno.	Segundo,	ninguém	liga	se	os	pratos
ficarem	prontos	em	horários	diferentes,	se	nem	todos	eles	estiverem	fumegando	na	hora	de	servir
ou	se	o	almoço	só	sair	uma	hora	depois	do	programado.	Faremos	o	melhor	possível	para	ajudá-lo
a	acertar	na	linha	do	tempo	a	seguir,	mas,	na	prática	isso	não	é	tão	importante	assim.

Por	fim,	se	ainda	estiver	se	sentindo	estressado,	lembre-se	de	que	o	objetivo	das	refeições
comemorativas	não	é	só	comer.	Já	tivemos,	na	família,	alguns	desastres	culinários	em	datas
festivas,	mas	ninguém	se	importou,	pois	estávamos	todos	juntos	e	isso,	sim,	era	o	mais
importante.	Portanto,	não	tente	fazer	tudo	à	perfeição,	pois	provavelmente	não	conseguirá,	e
também	não	terá	a	menor	importância.



Dito	isso,	elaboramos	esta	refeição	para	que	você	se	sinta	como	o	astro	da	festa.	(De	nada.)
Chegamos	a	enviar	o	cardápio	para	alguns	adeptos	do	programa	Whole30	durante	as	datas
festivas	para	testar	nossa	linha	do	tempo.	As	receitas	são	simples,	mas	deliciosas,	muita	coisa
pode	ser	feita	com	antecedência	e	vamos	apresentar	nossa	estratégia	para	ajudá-lo	a	preparar,
cozinhar	e	servir	a	refeição	sem	derramar	um	pingo	de	molho	gravy	no	avental.



UMA	OU	DUAS	SEMANAS	ANTES
Este	cardápio	requer	alguns	utensílios	especiais	–	coisas	que	talvez	você	não	use	mais	de	uma
vez	por	ano,	mas	que	realmente	deveria	ter	disponíveis	para	a	ocasião.	Verifique	se	sua	cozinha



•

•

•

•

•

•

está	equipada	antes	do	grande	dia.

Vasilha	ou	panela	grande	para	salmoura	(grande	o	bastante	para	caber	o	peru)

Assadeira	grande

Termômetro	para	carne	(isto	você	provavelmente	já	tem)

Pincel	culinário

Conjunto	de	travessas	para	servir	(uma	vasilha	funda	para	a	caçarola	de	almôndegas	com
maçã	e	abóbora,	pratos	ou	travessas	para	a	vagem	e	o	creme	de	espinafre,	uma	tábua	de
corte	grande	e	uma	travessa	grande	para	o	peru,	um	recipiente	para	o	molho	de	salada	e	uma
molheira	para	o	molho	gravy,	já	que	adultos	não	devem	servir	molho	gravy	em	uma	xícara	de
chá)

Utensílios	para	servir	(uma	faca	bem	afiada	e	um	garfo	grande	para	fatiar	o	peru	e	várias
colheres	para	servir)

MODELO	DE	LINHA	DO	TEMPO:	Almoço	para	uma	família	de	seis	pessoas	no	domingo	às	duas
da	tarde,	o	que	na	verdade	significa	algum	momento	entre	14h15	e	14h30,	horário	em	que	todos	já
estarão	à	mesa,	com	a	comida	no	prato.	(Adapte	a	linha	do	tempo	se	a	refeição	for	em	outro	dia
da	semana	ou	em	outro	horário).

QUARTA-FEIRA	À	NOITE	OU	QUINTA-FEIRA	PELA	MANHÃ
Antes	de	tudo,	libere	a	geladeira,	pois	você	está	prestes	a	usar	42%	do	espaço	disponível	durante
os	três	próximos	dias	com	um	peru	gigantesco.	Em	seguida,	compre	um	peru	congelado.	Você	vai
ter	que	começar	a	descongelar	o	peru	no	máximo	na	quinta-feira	pela	manhã,	presumindo-se	que
tenha	comprado	um	peru	congelado	pesando	de	quatro	a	cinco	quilos.	(Se	optar	por	comprar	o
peru	fresco,	faça-o	com,	no	máximo,	dois	dias	de	antecedência.)	Coloque	o	peru	congelado	em
uma	panela	ou	recipiente	antes	de	deixá-lo	na	geladeira,	pois,	ao	descongelar,	ele	vai	eliminar
líquido	e	umidade.

SÁBADO	PELA	MANHÃ	OU	À	TARDE
Prepare	as	almôndegas	e	deixe	a	mistura	(crua)	na	geladeira	até	o	dia	seguinte,	ou,	melhor	ainda,
descongele	aquelas	almôndegas	que	você	já	tem	no	congelador.	Faça	o	purê	de	abóbora	e,	depois
que	esfriar,	leve	à	geladeira	em	um	recipiente	tampado.	Prepare	o	vinagrete	de	figo	e	transfira-o
para	um	vidro	com	tampa,	armazenando-o	na	geladeira.	Coloque	o	espinafre	congelado	em	um
pote	sem	tampa	ou	em	um	prato	na	geladeira	para	descongelar.	(O	espinafre	também	libera
umidade	e	líquidos	ao	descongelar,	por	isso	é	importante	que	esteja	dentro	de	um	pote.)	Quando



o	peru	estiver	totalmente	descongelado,	prepare	a	salmoura,	coloque-o	em	uma	panela	ou	um
recipiente,	despejando	a	salmoura	sobre	ele,	e	leve	à	geladeira.	(Talvez	você	precise	da	ajudinha
de	alguém	para	executar	os	dois	últimos	passos!)

DOMINGO	PELA	MANHÃ
Verifique	se	o	espinafre	está	totalmente	descongelado.	Se	ainda	estiver	duro	no	centro,	deixe-o
um	pouco	sobre	a	bancada	da	cozinha,	ainda	dentro	do	pote,	para	terminar	de	descongelar.

Prepare	a	cozinha	para	o	influxo	de	ingredientes,	frigideiras	e	panelas,	além	dos	sous	chefs
de	plantão	(conhecidos	também	como	“bem-intencionados	membros	da	família”).	Retire	do
armário	as	travessas	e	utensílios	que	vai	usar,	peça	a	alguém	que	ponha	a	mesa	e	faça	uma
conferência	final	dos	ingredientes	necessários.	(Uma	hora	antes	do	almoço	não	é	o	momento
mais	apropriado	para	descobrir	que	seu	cônjuge	usou	o	último	vidro	de	leite	de	coco	para
preparar	um	shake	depois	de	voltar	da	academia.)

OBSERVAÇÃO:	Se	alguém	se	oferecer	para	levar	algum	prato	(ou	se	você	pedir	que	cada	familiar
leve	um	prato),	peça	que	tragam	o	purê	de	abóbora,	que	é	fácil	de	requentar	antes	de	servir,	e	o
vinagrete	de	figo	–	e	serão	duas	tarefas	a	menos	para	a	tarde	de	sábado.

Por	fim,	desenvolva	uma	estratégia	para	cronometrar	o	preparo	dos	pratos.	Serão	vários
pratos	saindo	ao	mesmo	tempo	e	será	útil	ter	um	cronômetro	ou	alarmes	programados	que
possam	ajudá-lo	a	se	lembrar	da	hora	de	regar	o	peru	ou	de	tirar	a	caçarola	do	forno.	Se	usar
cronômetros	de	cozinha,	lembre-se	de	rotulá-los	–	por	exemplo,	“regar	peru”	ou	“preparar	o	creme
de	espinafre”.	Você	também	pode	recorrer	ao	seu	smartphone	para	criar	alarmes	personalizados
para	cada	tarefa,	assim	será	ainda	mais	fácil	saber	a	que	corresponde	cada	campainha.

DOMINGO,	9H30
Comece	a	preparar	o	peru	(recheie	e	tempere)	e	preaqueça	o	forno,	almejando	colocá-lo	para
assar	às	10	horas.	Programamos	o	preparo	do	peru	com	bastante	folga,	para	que	você	não	tenha
que	correr	com	o	processo	de	assar	o	peru,	deixá-lo	descansar	e	fatiá-lo.	Se	seu	termômetro	para
carne	puder	ser	usado	no	forno,	insira-o	na	parte	mais	carnuda	da	coxa	e	leve	a	ave	ao	forno	às
dez	em	ponto.

Agora	seria	um	bom	momento	para	descascar	e	picar	em	cubos	a	abóbora-doce	para	o
recheio,	pois	o	processo	toma	tempo.	Simplesmente	deixe	a	abóbora	já	picada	na	geladeira	até	a
hora	de	usar.

Feito	isso,	você	terá	um	intervalo	de	algumas	horas	sem	nenhuma	tarefa	na	cozinha.	Seria
um	bom	momento	para	tomar	banho,	se	arrumar	e	fazer	alguma	limpeza	de	última	hora	que	seja
necessária.

DOMINGO,	13	HORAS
Tire	o	vinagrete	e	a	abóbora	da	geladeira.	Escorra	o	espinafre	na	peneira	e	reserve	nela	mesma.



(Não	precisa	sujar	mais	um	prato.)	Comece	a	organizar	os	ingredientes	para	a	caçarola,	o	creme
de	espinafre	e	a	vagem	(incluindo	o	banho	de	gelo),	mas	não	comece	a	prepará-los	ainda.

Daí	em	diante,	preste	menos	atenção	no	horário	em	si	e	mais	atenção	no	que	realmente	está
acontecendo	com	o	peru.	A	ave	foi	para	o	forno	três	horas	atrás;	esse	é	um	bom	momento	para
verificar	a	temperatura	e	avaliar	quanto	tempo	ainda	falta.	Se	estiver	se	aproximando	dos	70°C,
continue	verificando	a	temperatura	a	cada	10	minutos.	Se	já	estiver	pronto,	retire-o	do	forno	e
deixe	descansar.	Não	se	preocupe	se	achar	que	está	cedo	demais	–	é	até	bom	que	a	ave	descanse
um	pouco	mais;	além	disso,	o	molho	gravy	aquecerá	a	carne	do	peru	na	hora	de	servir.	(Deixe	o
forno	ligado	a	190°C,	pois	você	colocará	a	caçarola	no	forno	em	meia	hora.)

Comece	a	preparar	o	molho	gravy	agora.	Assim	que	o	peru	sair	do	forno,	você	poderá	finalizá-
lo,	acrescentando	a	gordura	da	ave	e	a	fécula	de	araruta.



DOMINGO,	13H30
Transfira	o	purê	de	abóbora	para	uma	panela.	Deixe-a	sobre	o	fogão,	mas	não	ligue	o	forno	ainda.
Comece	a	preparar	a	caçarola	primeiro.

DOMINGO,	13H45
Coloque	a	caçarola	no	fogo.	Leve	para	ferver	a	água	para	cozinhar	a	vagem,	depois	branqueie-a	e
dê-lhe	um	choque	térmico.	Leve	tanto	o	purê	de	abóbora	quanto	o	molho	gravy	ao	fogo	médio-
baixo	e	acrescente	a	gordura	do	peru	ao	molho.	Mexa	de	vez	em	quando.	Cozinhe	o	espinafre.

As	coisas	estão	começando	a	esquentar	na	cozinha?	Os	pratos	estão	começando	a	ficar
prontos,	o	que	é	bom,	porque,	segundo	nossos	cálculos,	a	essa	altura	não	há	mais	espaço	no
fogão.	Seria	um	bom	momento	para	começar	a	fatiar	o	peru.	(Existem	bons	tutoriais	em	vídeo	na
internet;	como	por	exemplo	esse	do	canal	Gourmet	Network:	https://youtu.be/4v5EVWDaB3Y.)

DOMINGO,	13H55
Transfira	o	creme	de	espinafre	para	uma	travessa.

Retire	do	fogo	a	panela	na	qual	as	vagens	foram	cozidas	e	coloque	outra,	limpa,	em	seu	lugar.
Torre	as	amêndoas	e	termine	de	cozinhar	a	vagem.	Derrame	sobre	ela	o	molho	vinagrete,
salpique	as	amêndoas	e	transfira-as	para	uma	travessa.

Tire	o	molho	gravy	do	fogo	e	acrescente	a	mistura	de	fécula	de	araruta.	Mexa	bem	e	transfira
o	molho	para	uma	molheira.

Remova	a	caçarola	do	forno	(agora,	sim,	pode	desligar	o	forno!)	e	transfira	para	a	travessa
que	levará	à	mesa.

DOMINGO,	14	HORAS
Pendure	o	avental	e	leve	tudo	para	a	mesa	belamente	arrumada.	Comemore!	É	hora	de	comer.

https://youtu.be/4v5EVWDaB3Y


vagem	com	vinagrete	de	figo
RENDIMENTO:	4	A	6	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	20	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	10	minutos

TEMPO	TOTAL:	30	minutos

VINAGRETE	DE	FIGO

½	xícara	de	vinagre	de	vinho	branco

¼	de	xícara	de	vinagre	balsâmico

½	colher	de	chá	de	mostarda	em	pó

1	dente	de	alho	picadinho

¾	de	xícara	de	azeite	de	oliva	extravirgem

¼	de	xícara	de	figo	desidratado,	bem	picado	(5	a	6	figos)

2	colheres	de	chá	de	folhas	de	tomilho	fresco	picadinhas

½	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

VAGEM

2	xícaras	de	cubos	de	gelo

2	colheres	de	sopa	de	sal

500g	de	vagens,	com	as	pontas	aparadas

2	colheres	de	sopa	de	manteiga	clarificada	ou	ghee

¼	de	xícara	de	amêndoas	fatiadas

PARA	FAZER	O	VINAGRETE:	Misture	o	vinagre	de	vinho	branco,	o	vinagre	balsâmico,	a
mostarda	em	pó	e	o	alho	em	uma	vasilha	média.	Sem	parar	de	mexer,	adicione	o	azeite	de	oliva
em	fio.	Junte	os	figos	e	o	tomilho	e	tempere	com	o	sal	e	a	pimenta-do-reino.

PARA	FAZER	A	VAGEM:	Crie	um	banho	de	gelo	para	dar	um	“choque	térmico”	na	vagem
enchendo	uma	vasilha	grande	até	a	metade	com	água	fria	e	adicionando	os	cubos	de	gelo.

Dissolva	o	sal	em	3	xícaras	de	água	em	uma	panela	grande,	leve	ao	fogo	alto	e	aguarde	levantar
fervura.	Adicione	a	vagem	e	branqueie	por	20	segundos.	Com	uma	escumadeira,	transfira	a



vagem	para	o	banho	de	gelo	para	fazer	o	choque	térmico.	Assim	que	tiverem	esfriado	(cerca	de	1
minuto),	escorra	usando	uma	peneira.

Derreta	a	manteiga	em	uma	frigideira	grande	em	fogo	médio-alto,	girando-a	para	que	cubra	o
fundo.	Quando	estiver	quente,	acrescente	as	amêndoas	fatiadas	e	torre-as	por	30	segundos,
agitando	a	frigideira	o	tempo	todo	para	não	deixar	as	amêndoas	queimarem.	Retire-as	da
frigideira	e	reserve.	Adicione	a	vagem	e	misture	para	que	seja	coberta	pela	manteiga.	Cozinhe
por	2	minutos,	balançando	a	frigideira	com	frequência,	até	a	vagem	ficar	crocante	e	macia.	(O
modo	mais	fácil	de	verificar	se	está	pronta	é	prová-la.)

Transfira	a	vagem	para	uma	travessa,	salpique	as	amêndoas	tostadas	e	regue	com	¼	de	xícara	do
vinagrete	(se	desejar,	pode	colocar	um	pouco	mais,	mas	não	exagere).	Misture	tudo	muito	bem.
Sirva	em	seguida.



purê	de	abóbora
RENDIMENTO:	4	A	6	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	15	a	20	minutos

TEMPO	TOTAL:	30	a	35	minutos

3	colheres	de	sopa	de	manteiga	clarificada	ou	ghee

1,5kg	de	abóbora	sem	casca	e	sem	sementes,	cortada	em	cubos	grandes	(6	xícaras)

2	dentes	de	alho	picadinhos

½	xícara	de	leite	de	coco

2	xícaras	de	Caldo	de	galinha	(página	183)

1	colher	de	chá	de	sal

½	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Derreta	a	manteiga	clarificada	em	uma	panela	grande	em	fogo	médio.	Adicione	a	abóbora,
mexendo	para	incorporar	a	manteiga.	Cozinhe	por	5	minutos,	mexendo	uma	ou	duas	vezes,
permitindo	que	a	abóbora	comece	a	dourar.	Junte	o	alho	e	mexa	por	1	minuto,	até	começar	a
liberar	seu	aroma.	Acrescente	o	leite	de	coco	e	o	caldo	de	galinha.	Aumente	e	fogo	e	deixe
levantar	fervura.	Reduza	o	fogo	e	cozinhe	por	10	a	15	minutos,	até	a	abóbora	amolecer.

Transfira	a	abóbora	para	o	processador	de	alimentos	e	bata	em	velocidade	baixa	até	obter	uma
mistura	homogênea.	Se	necessário,	adicione	mais	caldo	de	galinha	ou	leite	de	coco	para	obter	a
consistência	desejada.	Tempere	com	sal	e	pimenta-do-reino.





caçarola	de	almôndegas	com	maçã	e	abóbora
RENDIMENTO:	4	A	6	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	15	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	20	minutos

TEMPO	TOTAL:	35	minutos

500g	de	Almôndegas	perfeitas	(página	168)

1	colher	de	sopa	de	óleo

2	xícaras	de	champignons,	cogumelos	crimini	ou	Portobello,	em	fatias	finas

1	xícara	de	maçã	descascada	e	sem	caroço,	cortada	em	cubos

2	xícaras	de	abóbora-japonesa	descascada,	sem	sementes	e	cortada	em	cubinhos

1	colher	de	sopa	de	tempero	para	aves

¼	de	xícara	de	sementes	de	abóbora	ou	nozes-pecã	picadas

Sal	e	pimenta-do-reino

Preaqueça	o	forno	a	190°C.

Aqueça	o	óleo	em	uma	panela	de	ferro	fundido	ou	outro	material	que	possa	ir	ao	forno.	Quando
estiver	quente,	adicione	as	almôndegas	e	cozinhe	por	2	minutos	de	cada	lado,	até	dourarem.
Esfarele	as	almôndegas	com	uma	colher	de	pau	até	que	a	gordura	comece	a	se	soltar,	por	cerca	de
2	minutos.	Adicione	os	cogumelos,	a	maçã	e	a	abóbora	e	cozinhe	por	mais	5	minutos,	até	estarem
macias	ao	toque	do	garfo.	Acrescente	o	tempero	para	aves,	salpique	as	sementes	de	abóbora	ou
as	nozes-pecã	e	leve	a	panela	ao	forno.	(Se	não	tiver	uma	panela	que	possa	ir	ao	forno,	transfira	a
mistura	para	um	refratário.)	Asse	por	10	a	15	minutos,	até	a	temperatura	interna	do	prato	atingir
60°C.	Tempere	com	sal	e	pimenta-do-reino	a	gosto.



creme	de	espinafre
RENDIMENTO:	4	A	6	PORÇÕES

TEMPO	DE	PREPARO:	10	minutos

TEMPO	DE	COZIMENTO:	10	minutos

TEMPO	TOTAL:	20	minutos

300g	de	espinafre	congelado,	descongelado

2	colheres	de	sopa	de	manteiga	clarificada	ou	ghee

½	cebola	bem	picada

3	dentes	de	alho	picadinhos

400	ml	de	leite	de	coco

¼	de	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

Escorra	o	espinafre	descongelado,	colocando-o	em	uma	peneira	dentro	da	pia	e	torcendo-o	com	as
mãos.	Uma	alternativa	seria	colocar	um	pano	de	prato	limpo	ou	papel-toalha	sobre	o	espinafre	e
pressionar	bem	até	eliminar	o	excesso	de	água	e	deixá-lo	relativamente	seco.

Derreta	a	manteiga	em	uma	frigideira	grande	em	fogo	médio,	girando-a	para	que	cubra	o	fundo.
Quando	estiver	quente,	adicione	a	cebola	e	refogue	por	2	minutos.	Adicione	o	alho	e	refogue	por
mais	1	minuto,	até	começar	a	liberar	seu	aroma.	Adicione	o	espinafre	e	misture	bem	com	uma
colher	de	pau	ou	espátula.

Acrescente	o	leite	de	coco,	o	sal	e	a	pimenta-do-reino	e	aumente	para	fogo	médio-alto.	Espere
levantar	fervura	e	cozinhe	até	o	leite	de	coco	engrossar,	o	que	deve	levar	de	5	a	6	minutos.	Sirva
quente.



peru	assado	com	molho	gravy
RENDIMENTO:	4	A	6	PORÇÕES	(COM	SOBRAS)

TEMPO	DE	PREPARO:	35	minutos

TEMPO	DE	SALGA:	12	a	24	horas

TEMPO	DE	COZIMENTO:	cerca	de	3	horas

TEMPO	TOTAL:	cerca	de	3	½	horas,	mais	o	tempo	de	salga

SALGA	E	PERU

Um	peru	de	4kg	a	5kg

5	litros	de	água	quente

1	xícara	de	sal

2	xícaras	de	suco	de	maçã

1	colher	de	sopa	de	pimenta-do-reino	em	grãos

2	folhas	de	louro	cortadas	ao	meio

1	laranja	cortada	em	quatro

2	limões-sicilianos	cortados	em	quatro

3	ramos	de	tomilho	fresco

3	ramos	de	alecrim	fresco

3	litros	de	gelo

CALDO	DE	LIMÃO-SICILIANO	E	TEMPERO	DO	PERU

3	xícaras	de	Caldo	de	galinha	(página	183)

Sumo	de	2	limões-sicilianos

2	colheres	de	chá	de	sal

1	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

1	maçã	descascada	e	sem	sementes

2	cenouras	descascadas	e	cortadas	em	pedaços	de	2,5cm

1	cebola	cortada	em	quatro

Folhas	de	4	ramos	de	tomilho	fresco

Folhas	de	2	ramos	de	alecrim	fresco

¾	de	xícara	de	manteiga	clarificada,	ghee	ou	óleo	de	coco



MOLHO

2	colheres	de	sopa	de	óleo

Pescoço	e	miúdos	de	peru

1	cebola	grande	bem	picada

1	talo	de	aipo	cortado	em	cubos

1	cenoura	cortada	em	cubos

2	xícaras	de	Caldo	de	galinha

½	colher	de	chá	de	sal

¼	de	colher	de	chá	de	pimenta-do-reino

2	colheres	de	sopa	da	gordura	do	peru	depositada	na	assadeira	após	assar	(ou	manteiga
clarificada	ou	ghee)

3	colheres	de	sopa	de	fécula	de	araruta

Se	tiver	comprado	o	peru	congelado,	é	preciso	deixá-lo	descongelar	por	completo	antes	de	colocá-
lo	na	salmoura	(calcule	cerca	de	um	dia	de	descongelamento	na	geladeira	para	cada	2kg	de	peru).
Remova	o	pescoço	e	os	miúdos	(muitas	vezes,	já	vêm	separados	dentro	de	um	saquinho)	da
cavidade	do	peru	e	guarde-os	na	geladeira	–	eles	serão	usados	no	preparo	do	molho	gravy.

PARA	FAZER	A	SALMOURA:	Coloque	a	água	quente	em	uma	panela	bem	grande.	Adicione	o	sal
e	mexa	para	dissolvê-lo.	Sem	parar	de	mexer,	adicione	o	suco	de	maçã,	os	grãos	de	pimenta-do-
reino	e	as	folhas	de	louro.	Esprema	a	laranja	e	o	limão-siciliano	dentro	da	panela.	Adicione	o
tomilho	e	o	alecrim	e	misture	bem.	Junte	e	misture	o	gelo,	1	litro	de	cada	vez.

Coloque	o	peru	descongelado	dentro	de	uma	panela	ou	recipiente	grande	e	cubra	com	a	salmoura.
Leve	à	geladeira	por	12	a	24	horas.

PARA	PREPARAR	O	CALDO	DE	LIMÃO-SICILIANO:	Misture	o	caldo	de	galinha	com	o	sumo	de
limão-siciliano	em	uma	vasilha	grande	e	reserve.

Preaqueça	o	forno	a	165°C.

Retire	o	peru	da	salmoura	e	seque-o	com	papel-toalha.	Tempere	por	dentro	e	por	fora	com	sal	e
pimenta-do-reino.	Recheie	a	cavidade	com	a	maçã,	a	cenoura,	a	cebola,	metade	do	tomilho	e
metade	do	alecrim.	Usando	os	dedos,	espalhe	cuidadosamente	¼	de	xícara	de	manteiga	e	o
restante	das	folhas	de	tomilho	e	alecrim	de	modo	uniforme	sob	a	pele	do	peru.	Pincele	a	pele	com
a	½	xícara	restante	da	manteiga.

Transfira	o	peru	para	uma	assadeira,	com	o	peito	para	cima.	Cubra	com	papel-manteiga,



prendendo-o	nas	laterais	da	assadeira,	formando	uma	“tenda”.	Asse	por	2	horas.

Tire	o	peru	do	forno	e	descarte	o	papel-manteiga.	Regue	o	peru	inteiro	com	1	xícara	do	caldo	de
limão-siciliano,	aumente	a	temperatura	do	forno	para	190°C	e	leve-o	de	volta	ao	forno.	Asse	por	20
minutos,	regue	com	mais	1	xícara	do	caldo	de	limão-siciliano.	Asse	por	mais	20	minutos	e	regue
novamente	com	a	última	xícara	do	caldo.	Retorne	o	peru	ao	forno	por	mais	20	minutos,	até	a
temperatura	interna	na	coxa	alcançar	71°C.	(É	importante	ter	um	termômetro	para	carne	em
receitas	como	esta.)

Deixe	o	peru	descansar	por	20	a	40	minutos,	ou	até	a	temperatura	interna	alcançar	74°C.
Transfira-o	para	uma	tábua	de	corte.	Retire	o	recheio	de	dentro	da	cavidade	e	descarte;	fatie	o
peru.

PARA	FAZER	O	MOLHO	GRAVY:	Aqueça	o	óleo	em	uma	panela	grande	em	fogo	médio.	Quando
estiver	quente,	sele	o	pescoço	e	os	miúdos	do	peru	por	5	minutos,	virando-os	para	que	não
queimem.	Adicione	a	cebola,	o	aipo	e	a	cenoura.	Refogue	por	5	minutos,	mexendo	de	vez	em
quando,	até	a	cebola	ficar	transparente.	Adicione	o	caldo	de	galinha	e	deixe	levantar	fervura.
Baixe	o	fogo	e	cozinhe	os	ingredientes	por	10	minutos	até	a	cenoura	ficar	bem	macia.

Remova	o	pescoço	e	os	miúdos	e	descarte-os.	Transfira	o	caldo	e	as	hortaliças	para	o	processador
de	alimentos,	junte	o	sal	e	a	pimenta-do-reino	e	bata	até	obter	uma	mistura	de	consistência
homogênea.	Reserve-a	até	que	o	peru	seja	retirado	do	forno.

Com	cuidado,	retire	2	colheres	de	sopa	da	gordura	do	peru	depositada	na	assadeira	após	assar	e
adicione	em	uma	panela	com	a	mistura	reservada	(ou	simplesmente	adicione	a	mesma
quantidade	de	manteiga	clarificada	ou	ghee,	se	houver	pouca	gordura	na	assadeira).	Leve	o
molho	gravy	na	panela	de	volta	ao	fogo	médio	e	deixe	cozinhar	em	fogo	brando.

Em	uma	vasilha	pequena,	misture	a	fécula	de	araruta	com	⅓	de	xícara	de	água	e	misture	bem.
Inicialmente,	apresentará	a	consistência	de	pasta;	mexa	mais	até	obter	um	mingau
esbranquiçado.	(Não	misture	a	fécula	de	araruta	diretamente	ao	molho,	pois	vai	embolar	em	vez
de	misturar!)

Retire	o	molho	do	fogo	e	adicione	em	seguida	a	mistura	de	água	com	fécula	de	araruta.	O	calor	do
molho	ativará	a	capacidade	de	espessamento	do	amido.	Misture	bem	até	o	molho	engrossar.



DRINQUES
UMA	DAS	PERGUNTAS	que	os	novatos	no	programa	Whole30	mais	nos
fazem	é:	“O	que	fazer	em	eventos	sociais	em	que	todos	consomem
bebidas	alcoólicas?”

Nossa	resposta:	simplesmente	diga	“Não,	obrigado”	e	siga	adiante,	porque	você	é	adulto	e	já
deixou	de	sucumbir	à	pressão	dos	seus	pares	desde	os	tempos	da	adolescência.	Entretanto,
entendemos	que	em	algumas	situações,	como	um	jantar	com	um	cliente,	casamentos	ou
degustações	de	vinho,	você	vai	precisar	de	uma	ajudinha	adicional.

Mas	espere	–	por	que	você	iria	a	uma	degustação	de	vinhos	durante	o	programa	Whole30,
afinal?

A	primeira	coisa	a	ter	em	mente	é:	você	é	tão	engraçado,	espirituoso,	divertido	e	charmoso
sóbrio	quanto	segurando	uma	taça	de	vinho.	A	segunda	é:	se	você	fizer	do	fato	de	não	estar
bebendo	um	problema,	as	pessoas	também	o	farão.	Por	outro	lado,	se	tratar	disso	como	algo
natural,	ninguém	vai	se	importar.	Provavelmente	nem	vão	notar.	(Se	você	realmente	estiver	pouco
à	vontade,	vá	até	o	bar	e	peça	água	mineral	gasosa	e	uma	fatia	de	limão;	todos	vão	acreditar	se
tratar	de	gim-tônica.)

A	estratégia	para	sobreviver	sóbrio	em	eventos	sociais	durante	o	programa	Whole30
depende	da	abordagem	dos	outros	convidados.	Se	alguém	lhe	oferecer	uma	bebida	alcoólica,
comece	simplesmente	dizendo	“Não,	obrigado”,	ou	“Não,	obrigado,	hoje	vou	ficar	só	na	água
mesmo”.	Se	houver	insistência,	resista	e	puxe	outro	assunto;	as	pessoas	em	geral	entendem	o
recado.

No	entanto,	caso	encontre	alguém	que	esteja	pegando	no	seu	pé	por	causa	da	sua	decisão	de
não	beber,	não	arrume	uma	desculpa,	porque	as	desculpas	atraem	“soluções”.	Se	você	disser	“Não
posso,	tenho	academia	amanhã	às	seis	da	manhã”,	poderá	ouvir	uma	resposta	como	“Saio	para
dar	uma	corrida	com	você	depois	do	trabalho;	uma	só	não	fará	diferença”…	E	agora?

Nesse	caso,	se	você	acredita	que	a	pessoa	demonstrará	respeito	por	suas	escolhas,	diga:	“Eu
me	comprometi	a	não	beber	durante	os	30	dias	de	um	programa	alimentar	e	vou	cumprir.”	Se
preferir	não	falar	sobre	sua	saúde	ou	alimentação,	apenas	seja	mais	incisivo	na	resposta	com	um
“Não,	mas	obrigado”	acompanhado	de	um	semblante	sério.	Você	também	pode	ir	um	pouco	além
e	dizer	“Estou	dando	um	tempo	na	bebida”,	o	que	sugere	se	tratar	de	uma	decisão	pessoal	que
não	está	aberta	a	discussão.	Com	isso,	em	geral	as	pessoas	desistem…	a	não	ser	que	estejam
alcoolizadas.

O	que	nos	leva	à	estratégia	final:	se	for	absolutamente	necessário,	opte	pela	exposição
pública.	Quando	alguém	demonstrar	total	desrespeito	por	sua	decisão,	seja	duro	e	reclame:
“Quanta	pressão!	Decidi	que	não	vou	beber	hoje,	mas	não	estou	impedindo	você	de	fazer	nada.



Pode	beber	à	vontade.	Agora	podemos	mudar	de	assunto?”	Peça	licença	e	vá	conversar	com	outro
grupo	ou	dar	uma	volta,	para	dar	à	pessoa	a	chance	de	se	recompor	(e	a	si	mesmo	uma	pausa
para	respirar	e	se	manter	centrado).

Em	suma,	o	programa	Whole30	não	precisa	limitar	sua	vida	social;	e,	no	dia	seguinte,	você
vai	se	parabenizar	por	se	sentir	inteiro	ao	acordar.	Além	disso,	apresentamos	a	seguir	vários
coquetéis	deliciosos	sem	álcool	para	ajudá-lo	a	comemorar	um	bom	dia	no	trabalho	ou	alegrá-lo
durante	uma	festa	em	família.

Saúde!



soda	de	limão-siciliano	com	limão-taiti
RENDIMENTO:	2	DOSES

TEMPO	DE	PREPARO:	5	minutos

½	limão-siciliano

½	limão-taiti

1	colher	de	chá	de	raspas	de	gengibre

350ml	de	água	mineral	gasosa

Decore	o	copo	com	framboesas	ou	morangos	frescos,	que	darão	cor	à	bebida.

Esprema	os	limões	em	um	copo	e	adicione	as	raspas	de	gengibre.	Acrescente	gelo	e	água	gasosa.
Mexa	rapidamente	antes	de	servir.

	ESTE	DRINQUE	pode	ser	preparado	com	vários	sumos.	Experimente	as	seguintes	combinações:
sumos	de	½	limão-siciliano,	½	limão-taiti,	1	laranja	e	mais	2	colheres	de	sopa	de	sumo	de	romã;
adicione	gelo	e	complete	com	água	mineral	gasosa.	Prefere	usar	sucos	industrializados?	Aposte	em
¼	de	xícara	de	suco	de	abacaxi,	1	colher	de	chá	de	raspas	de	gengibre	fresco,	gelo	e	água	mineral
gasosa.	Deseja	um	drinque	menos	doce?	Então	misture	¼	de	xícara	de	suco	de	cranberry	sem
açúcar,	sumo	de	½	limão-siciliano,	adicione	gelo	e	complete	com	água	gasosa.



frutas	vermelhas	refrescantes	com	alecrim
RENDIMENTO:	2	DOSES

TEMPO	DE	PREPARO:	5	minutos

¼	de	xícara	de	framboesa	(congelada	ou	fresca)

1	ramo	de	folhas	de	alecrim	fresco

Sumo	de	½	limão-siciliano

350ml	de	água	mineral	gasosa

“Esmagar”	aqui	significa	pressionar	os	ingredientes	contra	a	lateral	ou	o	fundo	do	copo,	o	que
ajuda	a	liberar	os	sabores	dos	ingredientes	frescos.	Se	não	tiver	em	casa	um	pilão	com	um
socador	próprio	para	preparar	drinques,	use	o	cabo	pesado	de	uma	faca	de	carne	ou	a
extremidade	arredondada	de	uma	colher	de	pau.

Esmague	as	framboesas	e	as	folhas	de	alecrim	em	um	copo	alto.	Acrescente	o	sumo	de	limão-
siciliano	e	a	água	mineral	gasosa	e	agite	bem.	Coe	a	mistura	passando-a	para	outro	copo	e
descarte	as	folhas	de	alecrim.	Se	desejar,	acrescente	gelo.

	PARA	RETIRAR	as	folhas	de	alecrim	do	caule,	segure	o	caule	pela	parte	de	cima	com	o	polegar	e
o	indicador.	Use	os	mesmos	dedos	da	outra	mão	para,	com	um	movimento	para	baixo,	tirar	as	folhas
do	caule.



“ponche”	de	laranja	vermelha
RENDIMENTO:	2	DOSES

TEMPO	DE	PREPARO:	5	minutos

Sumo	de	1	laranja	vermelha

Sumo	de	½	limão

350ml	de	água	mineral	com	gás

Quer	servir	este	drinque	em	uma	reunião	sofisticada?	Decore-o	com	uma	fatia	de	grapefruit
(toranja)	ou	de	limão.	Para	conferir	uma	nova	dimensão	a	este	falso	coquetel,	experimente
adicionar	suco	de	grapefruit	feito	na	hora;	combina	muito	bem	com	a	laranja	vermelha	e	o	limão.

Coloque	o	sumo	da	laranja	vermelha	e	do	limão	em	um	copo.	Acrescente	gelo	e	água	mineral
gasosa.

	GUARDE	AS	LARANJAS	VERMELHAS	na	geladeira	e	elas	durarão	até	duas	semanas;	fora	da
geladeira,	duram	apenas	alguns	dias.	Se	não	conseguir	encontrar	laranjas	vermelhas,	fique	à
vontade	para	substituí-las	por	qualquer	outra	variedade	de	laranja.	(Se	for	usar	suco	de	laranja	de
caixinha,	use	⅓	de	xícara.)



“sangria”	de	chá	branco
RENDIMENTO:	2	DOSES

TEMPO	DE	PREPARO:	5	minutos

TEMPO	TOTAL:	40	minutos

1	saquinho	de	chá	branco

1	saquinho	de	chá	de	gengibre

1	xícara	de	água	fervente

¼	de	xícara	de	uvas	brancas	cortadas	ao	meio

¼	de	xícara	de	maçã	Golden	em	cubinhos

250ml	de	água	mineral	com	gás

Fatias	de	limão-siciliano

Pera,	damasco	e	nectarina	combinam	muito	bem	com	este	drinque.	Corte-os	em	quatro	e	junte	à
uva	e	à	maçã,	ou	use-os	como	decoração.

Ferva	1	xícara	de	água	e	deixe	esfriar	por	5	minutos.	Acrescente	os	saquinhos	de	chá	à	água
quente	e	aguarde	de	7	a	10	minutos;	retire	os	saquinhos	e	descarte-os.	Leve	à	geladeira	por	25
minutos.

Coloque	as	frutas	em	um	copo	alto	e	adicione	gelo,	se	desejar.	Despeje	o	chá	sobre	as	frutas	e
finalize	com	a	água	mineral	gasosa.	Decore	com	as	fatias	de	limão-siciliano.

	PERMITIR	QUE	OS	SABORES	da	sangria	se	misturem	confere	a	este	drinque	uma	nova
dimensão.	Triplique	a	receita	e	leve	à	geladeira	de	um	dia	para	outro	em	uma	jarra	de	vidro.	Sirva
com	gelo.



“Ponche”	de	laranja	vermelha,	página	398



“Sangria”	de	chá	branco,	página	398



Soda	de	limão-siciliano	com	limão-taiti,	página	397



Frutas	vermelhas	refrescantes	com	alecrim,	página	397





PARTE	5

concluindo	o	programa	whole30

“Há	 quase	 10	 meses,	 minha	 mãe	 morreu	 em	 um	 acidente	 de	 carro.
Desde	 então,	minha	 alimentação	 se	 alternava	 entre	 a	Dieta	 Paleo	 e
álcool,	 sorvete	e	biscoitos	em	excesso	ou	 jejum	total.	Engordei	quase
14	 quilos,	 odiava	 minha	 vida	 e	 passava	 horas	 do	 meu	 dia	 inerte,
deprimida	 e	 exausta	 demais	 para	 fazer	 qualquer	 coisa.	 Além	 disso,
desenvolvi	 um	 distúrbio	 de	 sono	 –	 ora	 tinha	 insônia,	 ora	 dormia
demais.	 Tinha	 ouvido	 falar	 no	 programa	 Whole30	 e	 resolvi
experimentar.	 Hoje,	 todos	 ao	 meu	 redor,	 inclusive	 eu,	 veem	 uma
enorme	 transformação.	 Não	 apenas	 na	 minha	 silhueta	 (estou
voltando	a	caber	nas	roupas	que	eu	usava	antes	da	morte	da	minha
mãe),	 mas	 também	 nos	meus	 níveis	 de	 energia	 e	 na	minha	 atitude.
Não	passo	mais	 horas	a	 fio	 sem	 fazer	 absolutamente	nada.	 Sorrio	 e
saio	 cantando	 pela	 casa.	 Sinto	 vontade	 de	 ver	 os	 amigos	 e	 de	 me
conectar	com	as	pessoas.	Não	choro	mais	todos	os	dias.	Durmo	nove
horas	de	um	sono	perfeito	por	noite.	Pela	primeira	vez	em	10	meses,
sinto	que	posso	voltar	a	aproveitar	a	vida	e	tenho	energia	para	fazê-
lo.	 Meus	 familiares	 e	 amigos	 perceberam	 uma	mudança	 tão	 grande
em	 mim	 que	 muitos	 também	 resolveram	 experimentar	 o	 programa
Whole30!	Sinto	que	estou	recuperando	a	minha	vida.”

–	MORGAN	B.,	ESCALON	(EUA)

Em	pouco	mais	de	30	dias,	você	se	comprometeu	com	algo	realmente	amedrontador,	superou
obstáculos	significativos	para	não	falhar	em	seu	compromisso	e	transformou	sua	vida	ao	mudar



os	alimentos	que	coloca	no	prato.	E	neste	momento	você	tem	uma	última	pergunta:

E	agora?
O	programa	Whole30	chegou	ao	fim,	a	fase	de	reintrodução	foi	concluída,	você	descobriu	como
os	alimentos	afetam	sua	aparência,	seu	bem-estar	e	sua	qualidade	de	vida.	Seus	gostos	mudaram,
aqueles	desejos	alimentares	súbitos	diminuíram	ou	desapareceram	e	você	descobriu	que	adora
cozinhar.	Criou	hábitos	novos	e	saudáveis,	rompeu	com	antigos	padrões	de	comportamento	e
descobriu	novas	maneiras	de	se	recompensar,	se	reconfortar	e	cuidar	de	si.

BICICLETA	DE	RODINHAS

As	regras	do	programa	Whole30	são	muito	específicas,	não	admitem	negociação.
Eliminam	parte	do	estresse	de	ter	que	escolher	o	que	vai	comer,	preveem	todos	os
cenários	que	causam	expectativas	e	oferecem	uma	meta	clara.	O	programa	também
oferece	um	Plano	B	diante	de	pressões	sociais	–	uma	resposta	pronta	para	recusar
aquele	pedaço	de	torta	ou	uma	taça	de	vinho.	(Pode	colocar	a	culpa	em	nós.	Não	se
preocupe,	nós	damos	conta.)	As	regras	do	programa	Whole30	funcionam	mais	ou
menos	como	uma	bicicleta	de	rodinhas,	oferecendo-lhe	todo	o	apoio	necessário	e,	ao
mesmo	tempo,	permitindo	que	você	conclua	o	programa	com	a	força	das	próprias
pedaladas.	No	entanto,	passados	esses	30	dias,	está	na	hora	de	tirar	as	rodinhas!
Agora	você	vai	ter	que	descobrir	como	fazer	suas	escolhas	alimentares,	sem	o	conforto
das	nossas	regras	ou	das	desculpas	prontas	–	ou	seja,	vai	ter	que	pedalar	para	valer!

Mas	e	agora?
Agora	você	segue	em	frente	guiado	por	essa	recém-descoberta	consciência	e	pelos	seus

novos	hábitos	saudáveis.	É	o	que	chamamos	de	“andar	de	bicicleta	sozinho”.
A	esta	altura,	você	não	deve	se	surpreender	ao	constatar	que	vamos	lhe	pedir	para	criar	um

plano	de	vida	pós-programa	Whole30.	Apresentaremos	um	plano	geral,	mas	caberá	a	você
fornecer	os	detalhes	com	base	no	que	aprendeu	durante	esse	período,	suas	metas	e	seu	contexto,
e	o	que	decidiu	valer	ou	não	a	pena.

Quem	optou	pela	Versão	Lenta	do	Plano	de	Reintrodução	(página	56)	vai	considerar	este
plano	muito	familiar.

PASSO	1:	Alimente-se	o	tempo	todo	dentro	dos	preceitos	do	programa
Whole30
Relaxe	com	relação	a	algumas	regras,	reincorporando	determinados	ingredientes	–	alimentos	ou
bebidas	que	você	concluiu	terem	um	efeito	negativo	desprezível	em	sua	aparência,	seu	bem-estar



e	sua	qualidade	de	vida.	Isso	talvez	signifique	comer	bacon	curado	com	adição	de	açúcar,	colocar
creme	no	café,	pedir	sushi	com	arroz	branco	ou	comer	as	tortilhas	de	milho	que	acompanham	os
tacos	de	peixe.

Não	podemos	lhe	dizer	especificamente	como	será	sua	alimentação,	pois	tudo	dependerá	do
que	você	aprendeu	durante	o	programa	Whole30	e	o	Plano	de	Reintrodução.	Mas	deu	para
entender,	não	é?	Seus	alimentos	cotidianos	devem	ser	aqueles	que	o	tornam	saudável,	mesmo
que	não	estejam,	todos	eles,	na	lista	de	alimentos	permitidos	no	programa	Whole30.

Programe-se	para	comer	dessa	maneira	em	todas	as	refeições,	o	tempo	todo,	para	todo	o
sempre.	Deve	ser	fácil,	não	acha?	Parece	totalmente	sustentável,	bastante	satisfatório,	nem	um
pouco	estressante	e	você	manterá	seu	Sangue	de	Tigre.	Sério,	é	mamão	com…	Deixa	para	lá.

PASSO	2:	Aperte	o	“pause”	sempre	que	surgir	algo	realmente	especial
ou	delicioso
Um	dia	–	pode	ser	hoje,	pode	ser	daqui	a	um	mês	–	alguma	coisa	vai	cruzar	seu	caminho	e	você
vai	considerar	que	vale	totalmente	a	pena	fazer	um	pequeno	desvio.	Seja	o	que	for:	sua	garrafa	de
vinho	preferida,	o	biscoito	de	chocolate	da	sua	mãe,	uma	rabanada.	(Não	estamos	julgando.	Só
você	pode	decidir	o	que	é	especial	e	delicioso	para	você.)

Quando	isso	acontecer,	dê	um	“pause”	em	tudo	–	na	dieta,	nas	suas	mãos	ansiosas,	na	boca
salivante.	Simplesmente	dê	um	tempo.	Permita-se	um	momento	para	respirar,	pensar	e	usar	as
lições	que	aprendeu	durante	o	programa	para	ajudá-lo	a	tomar	a	decisão	mais	acertada	para	você.

Faça-se	uma	série	de	perguntas	e	seja	sincero	consigo	mesmo:	é	mesmo	algo	especial,
simbólico,	culturalmente	significativo	ou	delicioso?	Comer	ou	beber	isso	vai	me	afetar,
psicológica	ou	fisicamente?	Eu	acredito	de	verdade	que	as	consequências	valem	a	pena?

Quero	mesmo	comer	ou	beber	isso?
Essa	última	pergunta	é	a	mais	importante	de	todas.	Muitas	vezes,	comemos	ou	bebemos

coisas	só	porque	estão	na	nossa	frente,	ou	porque	nos	dizemos	que	podemos	fazê-lo,	ou	porque
estamos	tristes/solitários/ansiosos/entediados.	Entretanto,	depois	do	programa	Whole30,	você
tem	a	capacidade	de	impor	um	distanciamento	maior	entre	você	e	a	comida,	e	avaliar	de	forma
honesta	se	realmente	quer	isso	e	se	as	consequências	valerão	a	pena.

Reflita	sobre	isso.	Se	decidir	que	não	se	trata	de	algo	assim	tão	especial	ou	delicioso,	que	o
afetaria	demais,	que	não	vai	valer	a	pena	ou	que	não	quer	realmente,	recuse.	Para	que	comer	algo
que	você	sabe	que	o	deixará	menos	saudável	quando	nem	ao	menos	o	deseja	de	fato?	Nesse	caso,
você	reconhecerá	que	na	verdade	não	está	perdendo	nada	e	se	permitirá	desfrutar	daquela
pequena	vitória	que	reforçará	seus	novos	hábitos	saudáveis	e	sua	autoconfiança.

Se	concluir	que	é	especial,	que	vale	a	pena	e	que	realmente	quer	comer	ou	beber	aquilo,
passe	ao	Passo	3.

E,	se	tiver	que	passar	muito	tempo	pensando	no	assunto,	é	porque	não	quer	tanto	assim.	De
nada.



PASSO	3:	Coma,	saboreie	e	siga	em	frente
Depois	de	refletir,	você	tomou	uma	decisão	consciente	e	intencional	de	consumir	essa	coisa
especial.	Agora	coma	(ou	beba)	–	e	não	se	atreva	a	estragar	o	momento	devorando	a	comida	em
duas	mordidas	ou	consumindo-a	automaticamente,	enquanto	assiste	à	TV.	Seria	um	vergonhoso
desperdício	de	algo	delicioso.

Digamos	que	o	alimento	em	questão	seja	um	prato	de	biscoitos	de	chocolate	caseiros	que
sua	mãe	levou	quando	passou	por	sua	casa	hoje	pela	manhã.	Queremos	muito	que	você	dedique
a	mesma	consciência	e	atenção	que	aprendeu	durante	o	programa	Whole30	a	esses	biscoitos.
Aqui	está	o	que	fazer:	coloque	um	biscoito	em	um	prato	bem	bonito.	Sente-se	para	comer	em	um
lugar	onde	realmente	possa	se	concentrar	no	biscoito	–	pode	ser	com	a	família	depois	do	jantar,
talvez	sozinho	à	mesa,	talvez	durante	um	relaxante	banho	de	banheira,	com	sua	música	preferida
ao	fundo.

Seria	incrível.
Agora,	coma	o	biscoito.
Pouco	a	pouco,	em	pequenas	mordidas.	Mastigue	bem.	Saboreie	o	gosto,	sinta	o	cheiro,

prove	a	textura.	Faça-o	durar.	Compartilhe	a	experiência	com	um	amigo	ou	familiar	ou
simplesmente	desfrute	desse	momento	consigo	mesmo.	Como	nos	permitimos	comer	algo	assim
em	parte	para	proporcionar	satisfação	mental,	tenha	o	máximo	de	prazer	possível	com	o	que
estiver	comendo.

Com	essa	abordagem,	você	deve	ter	tempo	suficiente	para	perceber	que	seu	desejo	foi
suprido	e	a	satisfação	foi	alcançada.	Assim,	quando	estiver	satisfeito,	pare	de	comer.	Talvez	você
tenha	comido	apenas	metade	do	biscoito.	Talvez	tenha	comido	quatro.	Não	importa,	desde	que
esteja	consciente	do	processo	em	cada	passo	do	caminho.

E,	quando	tiver	terminado,	acabou.	Nada	de	culpa.	Você	tomou	uma	decisão	consciente	e
intencional.	Prestou	atenção.	Aproveitou	ao	máximo.	Você	decidiu	quando	parar	de	comer.

Nada	de	culpa.
Pode	haver	consequências,	mas	não	é	a	mesma	coisa.	As	consequências	são	saber	que

podem	surgir	espinhas	no	seu	rosto,	sua	barriga	pode	inchar	e	seus	níveis	de	energia	podem
despencar.	Lide	com	elas,	mas	siga	em	frente	e	pronto.	Acorde	no	dia	seguinte	e	volte	à	vida
normal.

Talvez	se	passem	semanas	até	você	tropeçar	em	algo	que	realmente	“vale	a	pena”.	Você
pode	escolher	de	forma	consciente	e	intencional	consumir	alimentos	e	bebidas	menos	saudáveis
durante	oito	dias	seguidos.	(É	o	que	chamamos	de	“férias	no	país	do	vinho”.)	Porém,	desde	que	se
atenha	ao	plano	de	três	passos,	continuará	a	manter	seus	novos	hábitos	saudáveis;	sua	atual
forma	física	e	a	excelente	qualidade	de	vida	que	alcançou	com	o	programa	Whole30.

CUIDADO	COM	OS	DESEJOS



Depois	da	decisão	de	comer	o	biscoito,	você	pode	acordar	no	dia	seguinte	com	uma
vontade	irresistível	de	comer	mais	17	deles.	Isso	já	era	previsto,	portanto	é	preciso
incorporar	uma	camada	adicional	de	“pause”	em	suas	avaliações.	Tenha	um	plano:	“Se
eu	acordar	com	uma	vontade	louca	de	comer	doces,	então	voltarei	intencionalmente	a
seguir	o	programa	Whole30	por	um	dia	e	avaliarei	se	vale	a	pena	comer	outro	biscoito
daqui	a	um	ou	dois	dias.”	Você	também	poderia	passar	legitimamente	pela	avaliação
na	manhã	seguinte	e	concluir	que	vale	a	penar	comer	mais	biscoitos.	Se	for	esse	o	caso,
vá	em	frente	e	aproveite!	Mas	saiba	que,	sempre	que	isso	acontece,	seu	Dragão	do
Açúcar	ganha	força;	por	isso,	desenvolva	um	plano	sólido	para	voltar	aos	trilhos
quando	os	biscoitos	acabarem.

Fora	dos	trilhos
Agora,	sejamos	sinceros.	É	inevitável	que,	em	algum	momento,	mais	cedo	ou	mais	tarde,	você
escorregue	de	volta	aos	velhos	hábitos.	Na	verdade,	ficaríamos	chocados	se	isso	não	acontecesse.
Veja	bem:	durante	anos	(ou	décadas)	seu	cérebro	esteve	condicionado	por	hábitos	menos
saudáveis,	ligações	emocionais	com	determinadas	comidas	e	poderosos	ciclos	de	desejo-
recompensa.	Você	esperava	mesmo	que	30	dias	de	programa	bastassem	para	substituir	de	forma
permanente	esses	hábitos	por	outros,	mais	saudáveis?

Nós	não.	Portanto,	não	vamos	fingir	que	você	e	sua	forma	física	viverão	felizes	para	sempre
sem	fazer	esforço,	está	combinado?

Mas	não	entre	em	pânico.	Tudo	vai	ficar	bem,	porque	(é	claro)	temos	um	plano	para	isso
também.	O	Dragão	do	Açúcar	está	acordando,	seus	sintomas	estão	se	intensificando,	seus	níveis
de	energia	caindo	e	você	não	se	sente	mais	no	controle	das	suas	escolhas	alimentares,	por	isso…

Volte	ao	programa	Whole30.
É	muito	fácil.	Você	já	tem	um	plano	para	acabar	com	os	desejos,	reduzir	os	sintomas,

aumentar	os	níveis	de	energia	e	recuperar	a	liberdade	em	relação	aos	alimentos.	É	só	voltar	ao
programa.	Faça	outro	Whole30.	Volte	à	nossa	comunidade.	Volte	àquele	lugar	em	que	sua
autoconfiança	estava	alta	e	você	voltou	a	assumir	o	leme	da	sua	vida.	Repita	os	30	dias	do
programa	ao	pé	da	letra,	exatamente	como	foi	desenvolvido	–	inclusive	a	reintrodução.	Aprenda
ainda	mais	sobre	o	impacto	dos	alimentos	que	você	vem	consumindo	de	maneiras	ainda	mais
sutis.

Em	seguida,	tire	as	rodinhas	da	bicicleta	e	volte	a	andar	sozinho.
Com	a	exposição	repetida	ao	programa	e	a	dedicação	à	conscientização	e	à	introspecção	que

ele	promove,	praticamente	garantimos	que,	com	o	tempo,	o	número	de	dias	e	meses	que	você
passará	vivendo	uma	vida	“mais	saudável”	aumentará,	e	suas	incursões	pelo	terreno	dos	hábitos
“menos	saudáveis”	diminuirá.



ACONTECE

É	mais	comum	durante	um	período	de	férias,	um	feriado	ou	um	evento	estressante,
como	o	nascimento	de	um	filho,	uma	mudança	de	emprego	ou	um	período	de	viagens
intensas.	Mas	pode	também	surgir	do	nada	–	embora,	na	verdade,	você	saiba
direitinho	como	aconteceu.	A	consciência	escorrega,	a	inércia	volta	sorrateiramente,
algumas	noites	regadas	a	álcool	levam	a	dias	de	escolhas	alimentares	inadequadas	e,
sem	que	perceba,	você	acorda	pela	manhã	se	sentindo	um	lixo,	dois	quilos	mais	gordo,
perguntando	por	que	cargas	d’água	seu	pescoço	voltou	a	doer.

Em	outras	palavras:	ficará	cada	vez	mais	fácil	alimentar-se	dessa	maneira	e	você	terá	cada
vez	menos	dificuldade	de	seguir	o	plano	saudável	que	traçou	para	si.

É	o	que	desejamos	para	você	–	que	use	a	estrutura,	a	comunidade	e	os	recursos	fornecidos
pelo	programa	Whole30	para	alcançar	a	verdadeira	e	duradoura	liberdade	em	relação	à	comida.
Nós	conseguimos,	centenas	de	milhares	de	pessoas	conseguiram,	e	sabemos	que	você	também
vai	conseguir.

Desejamos	tudo	de	bom	para	a	sua	saúde.



conversões	de	medidas
Os	pesos	e	as	medidas	listados	aqui	foram	levemente	arredondados	para	tornar	a	medição	mais
fácil.

Volume

¼	de	colher	de	chá 1,2ml

½	colher	de	chá 2,5ml

1	colher	de	chá 5ml

½	colher	de	sopa	(1	½	colher	de	chá) 7,5ml

1	colher	de	sopa	(3	colheres	de	chá) 15ml

¼	de	xícara	(4	colheres	de	sopa) 60ml

⅓	de	xícara	(5	colheres	de	sopa) 75ml

½	xícara	(8	colheres	de	sopa) 125ml

⅔	de	xícara	(10	colheres	de	sopa) 150ml

¾	de	xícara	(12	colheres	de	sopa) 175ml

1	xícara	(16	colheres	de	sopa) 250ml

1	¼	xícara 300ml

1½	xícara 350ml

2	xícaras	(meio	litro) 500ml

2	½	xícaras 625ml



Temperatura	do	fogo/forno

GRAUS	CELSIUS	(°C) CHAMA	DO	FOGÃO

110 Muito	frio

130 Muito	baixo

140 Muito	baixo

150 Baixo

165 Baixo

175 Médio

190 Médio

200 Médio-alto

220 Alto

230 Alto

245 Alto

260 Extremamente	alto

290 Intenso
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