


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



NUTRIÇÃO SÚTIL

De acordo com a nutrição moderna, a nutrição é o estudo 
dos alimentos e dos mecanismos pelos quais o organismo 
ingere, assimila e utiliza os nutrientes que fornecem a en-
ergia necessária para mantê-lo vivo. É um conceito basea-
do na bioquímica, em proteína, carboidratos, lipídios e na 
contagem de calorias. Segundo esse conceito, a gente é o 
que a gente ingere. 

Pensando assim, se a gente pega uma cenoura, recém col-
hida, podemos dizer que ela equivale a cenoura que es-
tava na geladeira há 2 semanas? Teoricamente, pelo con-
ceito bioquímico, não teria muita diferença, mas a gente 
sabe que existe uma diferença, uma diferença energética 
e de vitalidade. 

Podemos dizer que o alimento é muito mais que ape-
nas uma combinação de elementos químicos, segundo o 
Ayurveda, tudo na natureza é permeado de FORMA, VIDA 
E CONSCIÊNCIA. Quando tomamos nossa alimentação do 
reino vegetal e animal, incorporamos caraterísticas dos 
seus corpos físico, etérico e astral, transformando-os no 
nosso corpo físico e nas qualidades da nossa mente. Cada 
elemento da natureza, seja ele animal, vegetal, mineral, 
tem uma potencialidade dentro de si, carrega uma carga 
energética. 

Entendendo isso, podemos abordar a nutrição em mais 
camadas, com mais profundidade, uma nutrição que não 
leva em consideração apenas o processo bioquímico, do 
corpo físico, mas observa e considera outras interações. 

O ser humano não se nutre apenas de comida sólida, de 



NUTRIÇÃO SÚTIL

vitaminas e minerais, mas também de tudo que capta at-
ravés dos cinco sentidos (visão, olfato, paladar, tato, au-
dição). A nutrição é o processo de metamorfose, de pegar 
as coisas no meio externo, de digerir, através da digestão 
mental e corporal, e de transformar no que nós somos. 

Nutrição é um meio de se relacionar com o que está fora, 
com a natureza, com o meio externo, que é a criação divina 
e de reconhecer que nós somos a criação divina. O ato de se 
alimentar muda a nossa condição física, a nossa vitalidade, 
a nossa energia, a nossa disposição e sobretudo os nossos 
pensamentos, a maneira como pensamos está intimamente 
ligada com a maneira que nos alimentamos.

Elaborei o ebook com o intuito de trazer uma experiência 
prática da nutrição sútil. Através de quatro elementos fun-
damentais para a vida: o sol, as plantas, a água e o tempo, 
você vai poder nutrir e estimular os seus sentidos. 

Aproveite!



INFUSÕES À FRIO (MACERAÇÃO)

O processo que vou ensinar a seguir consiste em colo-
car as plantas em imersão em água por 12h, esse pro-
cesso é chamado de maceração.

Você pode escolher as plantas de sua preferência.

De maneira geral, as plantas ajudam a refrescar o cor-
po sem prejudicar a sua digestão. É recomendado que 
você escolha plantas com potencial mais refrescante 
nesse período e que sejam abundantes na região onde 
você mora. Exemplos: folhas de hortelã, menta, alfava-
ca, tomilho, capim limão, flores diversas etc. 

Para preparar a maceração à frio em água, você vai 
precisar:
- 500ml de água mineral ou sua melhor água em tem-
peratura ambiente
- 5g de plantas secas ou 10g de plantas frescas (rasgar 
para melhorar o contato com a água e liberar mais 
compostos.)
- jarra de vidro ou aço inox com tampa

Modo de preparo:
Mergulhe as plantas na água mineral, deixe em infusão 
por 12h, tampado, fora da geladeira e abrigado da luz. 
Após esse período, se não for consumir, conserve na 
geladeira. Consuma em no máximo 24h.  
Antes de consumir, coloque a infusão no sol por 15 
minutos, aprecie acompanhado de frutas frescas e de 
sabor doce. Saúde!

Veja alguns exemplos a seguir:



MACERAÇÃO DE ACAFRÃO (CROCUS SATIVUS)



MACERAÇÃO DE PERPÉTUA ROXA (GOMPHRENA GLOBOSA)



MACERAÇÃO DE CHÁ AZUL (CLITÓRIA TERNATEA



COUVE FLOR GRELHADA
MACERAÇÃO DE ROSA MOSQUETA (ROSA CANINA L.)



MACERAÇÃO DE FLOR DE CIDREIRA (LIPPIA ALBA)



MATCHÁ - CHÁ JAPONÊSMACERAÇÃO DE HIBISCOS (HIBISCUS SABDARIFFA L.)



http://www.jaquelinetodescato.com.br

