


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 as técnicas da medicina 
ayurvédica para estimular os processos de cura naturais 
do corpo.

Elaborei esse livreto para inspirar vocês a terem uma 
alimentação mais saudável, consciente, colorida, rica em 
nutrientes e energia vital.



INVERNO

Todas as pesquisas recentes sustentam a visão ayurvédi-
ca de que as estações afetam o corpo. No Ayurveda, se 
fala em três estações dominantes – o crescimento e a 
umidade da primavera, a produtividade e o metabolismo 
do verão e a secura e frieza do fim do outono e inicio do 
inverno – que correspondem as energias dóshicas: kapha, 
pitta e vata. 

Nosso corpo é influenciado pela quantidade de luz que 
recebe ao longo do ano e reage de acordo com as mu-
danças de temperatura e incidência de luz ao longo do 
ano. A pressão sobe um pouquinho de inverno e cai no 
verão. O mesmo acontece com a proteína C reativa e o 
colesterol, que são marcadores de inflamação. 

Nesse período estamos ainda na estação Vata, que vai 
até metade do inverno. É um período onde a natureza 
descansa. As folhas já caíram, ou ainda estão caindo, o 
clima fica seco (em algumas regiões é úmido), áspero e 
frio, os dias são mais curtos, com menos incidência solar.

A queda da incidência solar afeta diretamente o ciclo cir-
cadiano, que é o ciclo biológico dos serves vivos, que é 
influenciado principalmente pela variação da luz, marés, 
ventos e entre o dia e a noite. 

O ciclo biológico também influencia na liberação hor-
monal que acontece no nosso corpo no período de 24 
horas. A pouca incidência solar do inverno provoca uma 
queda na serotonina, fator que pode contribuir para o



transtorno afetivo sazonal, que afeta muitas pessoas no 
período de inverno.

É comum sentir as ideias mais aceleradas à medida que 
os dias ficam mais curtos e mais frescos, ou talvez você 
se sinta triste e letárgico enquanto o mundo natural 
começa o ciclo da hibernação.

A exposição solar, a alimentação, o exercício físico e o 
sono precisam se adaptar à mudança das estações e 
ajustes individualizados são fundamentais para manter o 
corpo saudável e em equilíbrio. 

Sendo um período frio e seco, a nossa mente tende a 
ficar mais ansiosa e dispersa, muitas vezes necessidades 
fisiológicas básicas como comer, beber, evacuar e urinar,  
são negligenciadas por nós. A desidratação pela falta de 
ingestão hidrica é comum nesse período, principalmente 
em idosos. Alguns sinais corporais de desidratação: urina 
escura, boca seca, irritabilidade, constipação, compulsão 
alimentar e dor de cabeça. 

Outro ponto importante, é que o sistema imunológico 
fica menos ativo no período de inverno, principalmente 
os genes que suprimem a inflamação. A pesquisa em sa-
zonalidade e genética é nova, mas estudos sugerem que 
mudanças no ciclo da luz afetam o sistema imunológico, 
as células adiposas e a composição do sangue. 

Nessa época é mais frequente o ato de comer motivado 
pelas emoções, isso porque tentamos equilibrar as 



nossas emoções, comendo. Geralmente, nessas ocasiões
os alimentos escolhidos são os doces e as bebidas 
alcoólicas, que só pioram a melancolia e geram tristeza.

O alimento que a natureza está fornecendo nesse 
momento é o que a gente precisa para se manter 
saudável e equilibrado. Consumindo alimentos da 
estação você se mantém nutrido e aquecido. A natureza 
é muito sábia, fornece exatamente o que a gente precisa 
para o nosso processo de cura.

No inverno precisamos de alimentos que esquentam. 
Todas as raízes são indicadas, algumas folhas dessas 
raízes também são interessantes, como a folha da 
cenoura, da beterraba e da batata doce. A abóbora 
continua em alta no período de inverno, come-la com 
casca acrescenta nutrientes e fibras na alimentação. 

Todos os laticínios devem ser evitados, pois aumentam o 
muco e predisposição a resfriados. 

As frutas devem estar maduras, consumidas cruas ou co-
zidas e temperadas sempre com especiarias. 

Os alimentos devem ser cozidos ou refogados, oleados 
e levemente apimentados. São recomendadas gorduras 
saudáveis, que além de nutrir lubrificam os tecidos. O 
azeite de oliva, o ghee, as sementes, as oleaginosas e o 
abacate são alguns exemplos. 

A seguir algumas receitas saudáveis e deliciosas para 
colorir e nutrir esse primeiro momento do inverno: 



BRÓCOLIS FÁCIL



BRÓCOLIS FÁCIL

Rende 6 porções 

INGREDIENTES
1 brócolis americano 
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto
Pimenta caiena a gosto
Azeite de oliva 

MODO DE PREPARO
Higienize o brócolis e corte em porções menores. 
Aqueça água numa panela larga, quando a água ferver, 
desligue o fogo. Mergulhe o brócolis em água quente e 
deixe imerso por 1 minuto, após lave com água fria. Sirva 
morno, temperado com sal, pimentas e azeite. 



SOPA DE ABÓBORA COM LARANJA



SOPA DE ABÓBORA COM LARANJA 

Rende 2 porções

INGREDIENTES
1/4 de abóbora cabotiá, cortada em pedaços (cerca de 
600g)
500 ml (2 xícaras) de água
1 cebola branca pequena 
1 xícara de suco de laranja natural
Pitada de sal marinho
Raspas de laranja 
1-2 colheres de sopa de manteiga ghee ou azeite de oliva 

MODO DE PREPARO
Lave a abóbora com casca, retire apenas as sementes. 
Corte em pedaços grandes. 
Aqueça o ghee/ azeite e refogue a cebola até que esteja 
transparente, acrescente os pedaços de abóbora, tampe 
com água e cozinhe por cerca de 15 a 20 minutos ou até 
ficar completamente macia.
Aguarde parar de ferver e triture todo o conteúdo no 
mixer. 
Coloque de volta na panela, acrescente o sal, a pimenta 
do reino e o suco de laranja, misture até ficar homogê-
neo. Ajuste a quantidade de água para ficar na consistên-
cia desejada.  
Sirva com sementes de abóbora tostadas, raspas de
laranja e tahine. 



VAGEM SABOROSA



VAGEM SABOROSA 

Rende 4 porções 

INGREDIENTES 
1 maço de vagem
Fatias (finas) de limão
Sal, chimichurri e pimenta caiena a gosto 
Azeite de oliva 

MODO DE PREPARO
Preaqueça o forno a 230°C.
Corte as vagens ao meio. 
Em uma tigela, misture o azeite de oliva com as vagens e 
o chimichurri, tempere com o sal e pimenta.
Arrume as vagens em uma assadeira e coloque as fatias 
de limão por cima. Leve ao forno para assar, por aprox-
imadamente 10 a 15 minutos, mexendo pelo menos uma 
vez na metade do tempo de cozimento.
Retire do forno e sirva quente.
 



MOLHO BRANCO CASTANHA DE CAJU



MOLHO BRANCO DE CASTANHA DE CAJU 

Rende 2 porções 

INGREDIENTES
1 xícara de castanha de caju crua;
1 xícara de água;
2 colheres de sopa cheias de cebola;
1 dente de alho;
1 colher de sopa de levedura nutricional
Sal e pimenta a gosto.

MODO DE PREPARO
Cubra as castanhas com água filtrada e deixe de molho 
por 4h. Escorra.
Bata no liquidificador: as castanhas, água, levedura nutri-
cional, sal, pimenta, 1/2 dente de alho e 1 colher de sopa 
de cebola. Reserve.
Refogue o que restou do dente de alho e 1 colher de 
sopa de cebola no azeite e adicione o molho à panela. 
Leve ao fogo para esquentar e está pronto!



BETERRABA ASSADA



BETERRABA ASSADA
 
Rende 4 porções 

INGREDIENTES
2 beterrabas pequenas 
2 col (sopa) de azeite de oliva
Sal e pimenta do reino a gosto 

MODO DE PREPARO
Aqueça o forno a 200°C. Lave as beterrabas, seque e en-
volva-as individualmente em papel alumínio.
Ponha-as numa assadeira e leve ao forno até amolecer a 
ponto de poder enfiar a ponta da faca (leva de 45 a 90 
minutos). Elas cozinham em tempos diferentes, por isso 
teste uma a uma ao tirar do forno.
Corte em 4 pedaços, regue com azeite e tempere com o 
sal e a pimenta do reino. 



COZIDO DE LEGUMES



COZIDO DE LEGUMES 

Rende 8 porções 

INGREDIENTES
2 tomates médios
1 cebola pequena
5 dentes de alho inteiros
1/3 repolho roxo pequeno 
5 vagens médias
3 folhas de couve
1 cenoura grande 
1 batata doce pequena
1 inhame pequeno
1 abobrinha pequena 
2 col (sopa) de azeite de oliva
1 col (sobremesa) de sal
Pitada de pimenta do reino
Pitada de noz moscada

MODO DE PREPARO
Higienize os vegetais apropriadamente. Descasque o 
que for necessário (inhame, batata doce, cenoura, alho 
e cebola). Pique os legumes e as verduras em pedaços 
grandes. Refogue a cebola, o alho e o tomate com azeite 
de oliva. Acrescente a batata, o inhame, a abóbora e 
a cenoura, tampe com água e cozinhe por 10 minutos. 
Acrescente a vagem, o repolho roxo, a couve e a abo-
brinha, cozinhe mais 20 minutos ou até tudo esteja cozi-
do. Acerte o sal, pimenta e a noz moscada. Finalize com 
cheiro verde. Sirva com confit de tomate cereja e alho. 



QUENTÃO DE SUCO DE UVA



QUENTÃO DE SUCO DE UVA

Rende 5 porções 

INGREDIENTES:
 1 litro de água 
 1 litro de suco de uva integral (sem açúcar) 
 1 laranja em rodelas
 1 limão em rodelas
 2 colheres de sopa de cravo 
 1/4 xícara de gengibre fatiado 
 4 paus de canela 
 1 anis estrelado
3 sementes de cardamomo abertas

MODO DE PREPARO
Coloque todos os ingredientes para ferver por 
aproximadamente 20 minutos. 
Sirva quente e coado na hora.



PERA ASSADA



PERA ASSADA COM ESPECIARIAS 

Rende 2 porções 

INGREDIENTES
2 peras 
Canela em pó 
Mel/melado/xylitol/ maple syrup /chocolate amargo a 
gosto

MODO DE PREPARO
Higienize as peras, corte em fatias, retirando a parte 
interna fibrosa e as sementes. Disponha num refratário, 
polvilhe canela e leve ao forno por 15 minutos. 
Sirva morno com chocolate amargo. 



COSMOS DE INVERNO



COSMOS DE INVERNO

Rende 15 bocinhos 

INGREDIENTES
Cacau em pó (15g)
Canela em pó (3g)
Ameixa seca (sem caroço) 300g
Ghee ou óleo de coco 90g
Mel puro ou melado 100g
Castanha de caju sem sal 60g
Castanha do Brasil 60g
Amêndoas cruas sem sal 60g

MODO DE PREPARO
Hidrate a ameixa em água morna por 5 minutos.Despreze 
a água. 
Misture as ameixas com o ghee e o mel no liquidificador 
ou processador.

Acrescente as castanhas e amêndoas. Triture até virar 
uma pasta.

Retire do liquidificador, despeje num pote e adicione 
o cacau e a canela em pó, misture bem e armazene em 
pote de vidro tampado na geladeira por até 30 dias.
Enrole em formato de brigadeiro. 



LEITE DE INHAME COM ESPECIARIAS



LEITE DE INHAME COM ESPECIARIAS

Rende 4 porções

INGREDIENTES
400ml de leite de inhame (cru)
1 col (chá) de chá escuro
pitada de noz moscada
pitada de canela
pitada de pimenta do reino
pitada de cardamomo pó

MODO DE PREPARO
Aqueça o leite com as especiarias, ferva por 7 minutos e 
desligue. Acrescente o chá escuro e deixe em infusão por 
4 minutos, coe e sirva com cardamomo em pó. 



RED VELVET LATTE



RED VELVET LATTE 

Rende 2 porções

INGREDIENTES
1/2 xícara de castanha de caju, aproximadamente 70g 
(hidratado por 1 hora)
2 xícaras de água (500ml)
1/2 beterraba pequena cozida no vapor (55g) 
1 colher de sopa de açúcar mascavo (demerara, mapple 
syrup,  melado, xylitol)
1/2 colher de chá de canela
Pitada de cardamomo
Pitada de noz moscada
Pitada de sal

MODO DE PREPARO
Triture os cajus com 2 xícaras de água, o açúcar mascavo, 
a canela, o cardamomo, a noz moscada e o sal.
Acrescente a beterraba e triture até que esteja 
homogêneo.
Despeje numa panela e leve para ferver lentamente em 
fogo médio até aquecer ao seu gosto. Se quiser um 
creme mais liso, peneire antes de levar ao fogo. 




