


Olá, me chamo Jaqueline Todescato, atendo como 
nutricionista, terapeuta ayurveda e pranaterapeuta no 
Rio de Janeiro. 

Acredito que você pode ser saudável e vital, 
independente da sua idade. É por isso que me dedico 
a abordar de forma holística, buscando sempre a causa 
raiz do desequilíbrio.
 
Trabalho com foco em distúrbios digestivos e na 
prevenção de doenças. Utilizo a avaliação nutricional, o 
aconselhamento de estilo de vida, as ervas medicinais, 
os suplementos nutricionais e técnicas da medicina 
ayurvédica para estimular os processos de cura 
naturais do corpo.

Elaborei esse livreto para que seja mais uma fonte de 
insparação para pessoas que buscam uma alimentação 
mais saudável, consciente, colorida, rica em nutrientes 
e energia vital.



PRIMAVERA 

A Primavera é a época do ano onde a natureza, que passou 
pelo período de hibernação e dormência, desperta para a 
fora. Nessa época o clima fica mais úmido, existe uma sen-
sação de frescor, geralmente os dias são ensolarados. 

A natureza vibra com a chegada dessa energia de renasci-
mento. As flores e folhas dançam em ritmo alegre e conta-
giante. A vibração das cores, das formas e da vida traz um 
novo sentido à própria vida.  

O Ayurveda recomenda alguns ajustes na rotina diária e 
na alimentação para que o seu corpo encontre o equilibrio 
com a variação de luminosidade e temperatura que ocorre 
entres as estações do ano. 

Na primavera a natureza está germinando, crescendo e 
florescendo. Aproveite para consumir os brotos e as se-
mentes germinadas - fonte de energia vital e nutrientes.  

Procure consumir os alimentos que a natureza está 
ofertando nesse momento. Lembre-se que comida ayur-
védica é aquela que a gente encontra na feira local 
(orgânica) de acordo com a estação do ano.  

A seguir algumas receitas para deixar a primavera mais 
colorida e saborosa. 



IOGURTE DE AMÊNDOAS GERMINADAS 

INGREDIENTES
10 amêndoas germinadas
1/4 xícara de passas brancas (hidratadas em água por 1 
hora)
2 bananas
suco de 1 limão

PREPARO
Descascar as amêndoas já germinadas. Liquidificar as 
amêndoas descascadas com as bananas, as passas hi-
dratadas e o suco de limão. Homogeneizar bem e servir. 
Esse creme pode ser usado para rechear tortas ou servir 
como sobremesa. 



CHIPS DE COCO



CHIPS DE COCO 

INGREDIENTES 
1 coco seco sem casca;
1 colher de sopa rapadura ralada ou açúcar mascavo
1 colher de sopa de canela (opcional).
 
Preparo:
 
Fatie o coco como desejar, em pedaços mais fininhos 
ficará um chips de coco.
Coloque o coco em uma assadeira e salpique a 
rapadura e da canela. Asse em temperatura baixa por 
aproximadamente 15 min. Tire a forma do forno, mexa 
um pouco para que asse de forma homogenea. Volte 
a assadeira ao forno e asse por mais 15 min, após esse 
tempo repita o processo até chegar ao ponto desejado.
 
*Truque para separar a polpa da casca do coco:
Aqueça o coco na boca do fogão por aproximadamente 
15 min, vire o coco para que queime de todos os lados. 
Será perceptível quando ele descolar da casca. Tire do 
fogo, bata com um martelo e ele se soltará facilmente.



DOSA DE ARROZ VERMELHO



DOSA (PANQUECA) DE ARROZ VERMELHO

INGREDIENTES 
1 copo de arroz vermelho 
1/2 col. chá de cominho em pó
1/2 col. chá de pimenta do reino
1 col. café de sal
1 col café de louro em pó
2 col sopa de ghee 
1 copo de água mineral

PREPARO
Coloque o arroz vermelho de molho em água filtrada 
por 3 horas. Escorra a água. Bata no liquidificador 
com 1 copo de água de água filtrada. Deixe a massa 
descansando (fermentando) coberto com voal por 12 
horas. Misture junto da massa fermentada as especiarias 
e o sal. Aqueça uma frigideira com ghee, derrame 1 
concha pequena da massa e deixe fritar por 3 minutos 
até soltar do fundo. Vire de lado e deixe assar por mais 1 
minuto. 



HOMMUS DE BETERRABA OU CENOURA

INGREDIENTES
1 beterraba assada (versão rosa) ou 1 cenoura assada 
(versão amarela)
1 dente de alho
suco de limão
200gr de grão de bico cozido
2 col de sopa de tahine 
2 col de sopa de azeite de oliva

PREPARO
Cortar a beterraba, embrulhar num papel alumínio e 
colocar no forno a 200°C por uma hora. Bater tudo no 
liquidificador até ficar bem cremoso. Se precisar, regar 
um pouco de azeite para ajudar a bater.

 



HOMMUS DE CENOURA



ROLINHO VIETNAMITA (SPRING ROLLS)



 
RECEITA ROLINHO VIETNAMITA (SPRING ROLLS)

INGREDIENTES
1 xícara de alface rasgada – retire as partes duras e fibro-
sas 
1 xícara de repolho roxo cortado em fatias finas
2 cenouras médias, descascadas e cortadas em palitos de 
finos
1 pepino pequeno, cortados em palitos de finos 2 jala-
peños médios cortados em fatias finas – retire as partes 
duras e sementes
1/2 xícara de cebola roxa em fatias finas
1/2 xícara de coentro/salsa picado
1/2 xícara de hortelã fresca picada grosseiramente
8 folhas de papel de arroz 

PREPARO
Leve uma panela com água para ferver e cozinhe o 
macarrão apenas até ficar al dente, de acordo com as 
instruções da embalagem. Escorra, enxágue em água fria 
e coloque de volta na panela. Retire do fogo, misture o 
macarrão com o óleo de gergelim e o sal e reserve.
Encha uma assadeira rasa (uma assadeira de torta ou 
uma assadeira redonda de 9 “funciona muito bem) com 
um centímetro de água. Dobre um pano de prato sem fi-
apos ao meio e Certifique-se de que seus recheios prepa-
rados estão ao seu alcance. 
Aqueça 1 tigela com água quente. 
Para montar os rolinhos – mergulhe 1 folha do papel de 
arroz na água e deixe descansar por 20 segundos mais 
ou menos – espere até que a folha esteja flexível. 
Coloque a folha de arroz aberta num prato.



 

Recheie o interior da folha com um pouco de cada ingre-
diente (alface, cenoura, pepino etc.).
Dobre a borda inferior para cima sobre os recheios, ro-
lando para cima apenas até que o recheio esteja com-
pactamente fechado. Dobre os lados como se fosse fazer 
um burrito. Por último, enrole-o.
Sirva os rolinhos primavera com molho de amendoim 
(veja a receita abaixo).
Você pode servi-los inteiros ou fatiados ao meio na diag-
onal. 

MOLHO PARA ROLINHO VIETNAMITA (SPRING ROLLS)

INGREDIENTES
1/2 xícara de manteiga de amendoim ou tahine integral 
2 colheres de sopa de vinagre de arroz
2 colheres de sopa de molho de soja (fermentação natu-
ral)
2 colheres de sopa de mel ou xarope de bordo ou néctar 
de coco 
1 colher de sopa de óleo de gergelim cru 
2 dentes de alho picados ou macerados
2 a 3 colheres de sopa de água, conforme necessário

PREPARO
Misture numa tigela pequena a manteiga de amendoim, 
o vinagre de arroz, o molho de soja, o mel, o óleo de 
gergelim e o alho. Bata no liquidificador ou processador 
adicionando 2 a 3 colheres de sopa de água, conforme 
necessário. 



COUVE FLOR GRELHADA



 
RECEITA COUVE FLOR GRELHADA

INGREDIENTES
1 couve-flor inteira
2 colheres (sopa) de azeite
1 colher (chá) de cebola desidratado
1 colher (chá) de alho desidratado
½ colher (chá) de páprica picante
1 pitada de sal

PREPARO
Num panela, cozinhe a couve-flor inteira, até estar al 
dente. Desligue o fogo, com cuidado, e corte a couve-flor 
em fatias de cerca de 2 cm. Tempere com o azeite, cebo-
la, alho, páprica picante e o sal. Em uma frigideira aquec-
ida, coloque as fatias de couve-flor e doure os dois lados. 
Sirva acompanhado do hommus de grão de bico e folhas 
verdes.

   



ÁGUA DA JAMAICA



 
RECEITA ÁGUA DA JAMAICA

INGREDIENTES
10g de hibiscos
500ml de água
2 forminhas de gelo 
2 colheres (sopa) de mel

PRERARO
Aqueça a água até o ponto de ebulição. Desligue o fogo. 
Adicione as flores de hibiscos. Deixe em infusão por 10 
minutos. Coe. Preencha uma jarra de vidro com gelo. Vire 
o liquido quente no gelo. Finalize com mel e sirva.  

   



MIX DE SEMENTES COM ESPECIARIAS



 
RECEITA MIX DE SEMENTES COM ESPECIARIAS

INGREDIENTES
50g de semente de abóbora
50g de semente de girassol 
1g de paprica doce
1g de pimenta do reino moída na hora
1g de cominho em pó
1g de louro em pó
1g de curcuma em pó
1 col (chá) ghee/azeite
Opcional: acrescentar outras sementes: chia, linhaça, gergelim, 
etc.

PREPARO
Aqueça o ghee numa frigideira, adicione as especiarias e as 
sementes - frite-as até que estejam sequinhas, sem queimar.
Conserve em pote de vidro e consuma com saladas, cremes, 
pastinhas.
   



MATCHÁ - CHÁ JAPONÊS



 
RECEITA MATCHA - CHÁ JAPONÊS

INGREDIENTES
200ml de água 
1 colher (chá) de matcha em pó

PREPARO
Aquecer a água até iniciar as primeiras bolhas de fer-
vura, desligar o fogo e esperar esfriar um pouco. Verter 
um pouco da água aquecida numa xícara com a porção 
de matcha em pó, misturar até que o pó se dissolva to-
talmente. Para deixar o sabor do chá mais leve, pode-se 
adicionar mais água até completar 200 ml.




