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Para	meus	filhos,	Anna	e	Alan.
Que	vocês	cresçam	em	um	mundo	cheio	de	pessoas	felizes	que	comem

comida	de	verdade	que	as	permite	florescer.
Depois,	façam	com	que	ele	fique	melhor	ainda.
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PREFÁCIO

ave	Asprey	talvez	seja	o	biohacker[*]	mais	inspirador	que	conheço.	Ele

reprogramou	o	próprio	corpo	para	alcançar	um	novo	tipo	de	limpidez
mental	e	física,	e	sua	história	capacita	outras	pessoas	a	assumir	o	controle	da
própria	saúde.	Dave	fez	isso	por	meio	de	um	esforço	hercúleo	de	tentativa	e	erro,
visando	ao	desenvolvimento	de	um	sistema	que	o	ajudou	a	perder	mais	de	45
quilos.	Hoje,	além	de	uma	musculatura	abdominal	definida,	ele	tem	uma
acuidade	mental	e	um	vigor	físico	impressionantes.

Usar	o	corpo	como	um	laboratório	de	química	para	associar	o	que	comemos
ao	modo	como	nos	sentimos	–	em	outras	palavras,	transformarmo-nos	em
biohackers	–	talvez	seja	a	atitude	mais	eficaz	para	emagrecer	e	otimizar	a	saúde.
Há	muito	tempo	defendo	a	ideia	de	que	o	corpo	é	um	laboratório	de	química,	e
não	uma	conta	bancária.	O	modelo	de	perda	de	peso	com	base	na	quantidade	de
calorias	consumidas	versus	calorias	gastas	degenerou-se	em	um	dinossauro
nutricional	porque,	embora	as	calorias	sejam	importantes,	os	hormônios	contam
muito	mais.	Comida	é	informação,	e	não	uma	equação	matemática.

Veja	o	caso	do	glúten.	É	provável	que	você	já	tenha	lido	sobre	os	problemas
potenciais	que	ele	pode	causar	e	sobre	como	uma	alimentação	bem-planejada
sem	glúten	pode	ser	benéfica.	Ainda	assim,	a	disposição	total	para	mudar	só
ocorre	quando	você	consegue	fazer	a	conexão	direta	daqueles	efeitos	ao	impacto
adverso	que	eles	provocam	na	sua	vida.	Mais	do	que	repreender	a	si	mesmo	por
comer	algo	prejudicial,	sentir	os	dedos	inchados	e	ver	erupções	na	pele	é	o	que
proporciona	um	entendimento	completamente	novo	do	modo	como	o	glúten
afeta	o	seu	corpo.	O	objetivo	de	Dave	era	descobrir	como	e	por	que	esses



problemas	estavam	acontecendo	com	ele	e	resolvê-los	de	forma	definitiva.

Minha	porta	de	entrada	para	o	mundo	de	Dave,	provavelmente	assim	como	a
sua,	envolveu	um	tipo	especial	e	aprimorado	de	café	sem	toxinas.	O	café	é	um
estimulante.	Há	muito	o	considero	um	alimento	saudável,	e	se	pudesse
classificá-lo	como	um	grupo	alimentar,	ele	se	tornaria	o	meu	favorito.	No
entanto,	algo	no	café	convencional	sempre	me	deixava	irrequieta.	Eu	ficava
zonza	e,	em	seguida,	minha	energia	desabava.

Depois	ouvi	Dave	falar	sobre	como	as	micotoxinas,	que	são	as	toxinas
produzidas	por	fungos	(ou	mofo,	bolor),	se	tornavam	a	criptonita	que	provocava
tal	queda	de	energia.	Também	um	fervoroso	amante	do	café,	ele	criou	um	blend,
uma	mistura	especial	de	grãos	que	eliminava	esses	asquerosos	agentes
contaminantes.	Tudo	isso	soava	muito	bom	e	muito	correto,	mas	me	senti
especialmente	intrigada	quando	soube	que	Dave	adicionava	ao	café	manteiga
fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos.	Com	toda	a	certeza,
não	fui	a	única	a	perguntar	logo	de	saída:	“Manteiga	no	café:	é	sério?”

Entendi	que	Dave	teve	essa	ideia	a	partir	de	uma	caminhada	no	Himalaia,
onde	saboreou	chá	misturado	com	manteiga	de	iaque.	Ele	fez	testes	com	uma
variedade	de	café	até	criar	o	que	hoje	conhecemos	como	café	À	Prova	de	Bala
(Bulletproof	Coffee),	que	proporciona	aquele	adorado	estímulo	típico	dessa
bebida,	mas	sem	a	queda	de	energia	subsequente.

Foi	Dave	quem	de	fato	preparou	a	minha	primeira	xícara.	O	líquido	quente,
cremoso,	dissoluto	tinha	um	sabor	formidável	e	manteve	minha	fome	sob
controle	por	horas.	Quer	dizer	que	eu	poderia	beber	aquilo	todas	as	manhãs	e
“queimar”	gordura	corporal?	Mais	do	que	isso,	aqueles	grãos	aparentemente
mágicos	aprimoraram	minha	clareza	mental	e	me	forneceram	energia	sem
nenhum	dos	efeitos	adversos	convencionais	do	café.

Hoje	sirvo	o	café	À	Prova	de	Bala	em	todos	os	meus	eventos	e	me	asseguro
de	tomar	o	suficiente	durante	reuniões	e	em	qualquer	situação	na	qual	precise	me



manter	alerta	e	concentrada	por	horas.	Já	ouvi	até	este	comentário	de	colegas:
“Como	funcionávamos	antes	do	café	À	Prova	de	Bala?”

O	café	À	Prova	de	Bala	é	maravilhoso,	no	entanto,	Dave	tem	muitos	outros
biohacks,	ou	soluções	(reprogramações)	biológicas,	na	manga.	Ele	criou	também
um	método	inteligente	e	altamente	avançado,	com	base	na	própria
transformação,	que	otimiza	os	hormônios,	aprimora	a	clareza	mental	e	nos
capacita	a	“queimar”	gordura	corporal	o	dia	inteiro.	Para	profissionais	ocupados,
esse	plano	se	tornou	a	escolha	mais	fácil	e	óbvia:	basta	saborear	de	manhã	este
café,	que	garante	a	sensação	de	saciedade,	e	depois	fazer	duas	refeições	ricas	em
nutrientes,	que,	da	mesma	forma,	mantêm	a	fome	sob	controle.	Não	poderia	ser
mais	fácil.

Com	A	Dieta	À	Prova	de	Bala,	você	também	pode	utilizar	esse	método	de
alto	desempenho	para	se	tornar	magro,	saudável	e	mentalmente	concentrado.
Este	livro	inovador	fornece	um	mapeamento	simples	que	abrange	intolerâncias
alimentares	e	outras	dificuldades	potenciais,	cria	equilíbrio	hormonal	e	o	deixa
com	a	performance	de	um	astro	do	rock.

A	alimentação	constitui	a	linha	de	frente	do	plano,	e	o	mapa,	como	Dave	o
chama,	fornece	um	guia	dietético	saboroso,	que	substitui	os	alimentos
prejudiciais,	destrói	compulsões	alimentares	e	o	ajuda	a	se	sentir	melhor	para
que	fique	ainda	mais	ativo.	Esse	mapa	elimina	conjecturas	sobre	quais	alimentos
ingerir,	restringir	e	eliminar.	Muitos	deles	podem	surpreendê-lo,	sobretudo	se
você	acha	que	as	frutas	são	saudáveis	e	que	determinados	óleos	podem	causar
obstrução	arterial.

Sobre	conceitos	equivocados,	A	Dieta	À	Prova	de	Bala	refuta	vários	mitos
nutricionais	comuns,	desatualizados	ou	simplesmente	incorretos	dos	quais	sua
saúde	tem	sido	refém.	No	livro	de	Dave,	você	saberá	como	a	gordura	alimentar
pode	ajudá-lo	a	emagrecer,	por	que	não	é	necessário	contar	calorias	para
eliminar	gordura,	de	que	modo	as	frutas	podem	dificultar	a	perda	de	peso	e	por



que	não	se	deve	beliscar	ao	longo	do	dia.
Isso	é	totalmente	contrário	ao	que	você	ouve	há	tempos?	Algumas	das

recomendações	de	Dave	podem,	a	princípio,	até	parecer	um	pouco	malucas.	Ele
também	faz	uma	afirmação	bastante	audaciosa	de	que	você	se	beneficiará
imediatamente	do	método:	“Emagreça	até	Meio	Quilo	por	Dia	sem	Sentir	Fome”
durante	as	duas	primeiras	semanas.	Quem	não	quer?

Para	alcançar	esses	resultados,	não	é	preciso	morrer	de	fome	nem	ficar	horas
na	academia.	(Neste	livro	você	saberá	por	que	tais	práticas	podem	surtir	efeito
contrário.)	Em	vez	disso,	você	diminuirá	a	inflamação,	terá	mais	desejo	sexual,
fará	o	relógio	andar	para	trás	e	se	livrará	daquele	peso	teimoso	com	o	poder	do
seu	garfo	e	o	café	certo.

De	modo	geral,	A	Dieta	À	Prova	de	Bala	apresenta	um	plano	testado	na
prática	que	proporciona	resultados,	até	mesmo	(e	especialmente)	se	métodos
alimentares	anteriores	não	deram	certo	no	seu	caso.	Este	livro	fornece	um	plano
sólido,	bem-estruturado	e	fácil	de	seguir	para	“queimar”	gordura	de	modo
eficiente	e	sem	esforço,	alcançar	o	desempenho	de	um	astro	do	rock	e	alcançar
um	novo	patamar.	Quem	diria	que	uma	simples	xícara	de	café	poderia	se	tornar	a
base	de	tudo	isso?

–	J.	J.	Virgin	é	autora	de	best-sellers	listados	no
New	York	Times:	The	Virgin	Diet,	The	Virgin	Diet	Cookbook	e	The	Sugar	Impact	Diet

[*]	“Biohacking	é	a	prática	de	misturar	biologia	com	ética	hacker.	Atualmente	(...),	essa	área	ainda	está
muito	restrita	ao	Do	It	Yourself,	ou	DIY	(faça	você	mesmo),	sendo	que	aplicações	comerciais	estão	por	vir.
O	biohacking	abrange	um	grande	espectro	de	práticas	e	movimentos,	desde	especialistas	que	projetam	e
instalam	aprimoramentos	corporais	DIY,	como	implantes	magnéticos,	até	biólogos	que	conduzem
sequenciamento	genético	em	suas	casas.	(...)	Muitos	ativistas	do	biohacking,	ou	biohackers,	identificam-	se
com	o	movimento	biopunk,	com	o	transumanismo	e	o	tecnoprogressivismo.	O	biohacking	também	pode	se



referir	à	gestão	da	biologia	de	algum	indivíduo	através	da	combinação	de	técnicas	eletrônicas,	médicas	e
nutricionais.”	(Wikipédia,	Biohacking.	Disponível	em:	http://pt.wikipedia.org/wiki/Biohacking)	Acesso	em
25	de	fevereiro	de	2015.	(N.	da	T.)

http://pt.wikipedia.org/wiki/Biohacking
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INTRODUÇÃO

O	EXECUTIVO	À	PROVA	DE	BALA

erca	de	duas	décadas	atrás,	eu	era	um	jovem	e	novíssimo	empresário
multimilionário	do	Vale	do	Silício.	A	vida	deveria	ser	magnífica,	mas

havia	um	problema	–	eu	era	obeso,	pesava	em	torno	de	136	quilos.	Por	18	meses
corridos,	tentei	restringir	minha	alimentação	a	algo	entre	1.500	e	1.800	calorias
por	dia	e	me	exercitava	por	noventa	minutos,	seis	vezes	por	semana.	Canalizei
minha	disposição	e	força	de	vontade	para	a	perda	de	peso,	e,	embora	eu	me
tornasse	mais	forte,	a	gordura	extra	não	desaparecia.	Aos	trinta	anos,	recebi	o
diagnóstico	do	rápido	início	da	segunda	fase	de	uma	agregação	plaquetária
induzida	por	trombina.	Basicamente,	meu	sangue	estava	grosso	como	lama,	e
meu	médico	se	preocupava	com	a	possibilidade	de	eu	morrer	de	um	acidente
vascular	cerebral	(AVC)	ou	infarto	–	não	em	um	prazo	indeterminado	no	futuro,
mas	logo.

Embora	tivesse	sucesso	profissional,	me	sentia	muito	mal	na	maior	parte	do
tempo	para	conseguir	apreciá-lo.	Estava	cansado	e	consumido	pelo	estresse	e
vivia	doente	com	sinusite	crônica	e	infecções	na	garganta.	Meu	cérebro	parecia
turvo	e	eu	tinha	dificuldade	de	concentração.	Quando	eu	estava	cursando	o
mestrado	em	administração	de	empresas	(MBA)	na	Wharton	School,	a	faculdade
de	administração	da	Universidade	da	Pensilvânia,	ao	mesmo	tempo	que
trabalhava	em	uma	startup,	meu	desempenho	nas	provas	era	péssimo.	Conseguia
resolver	corretamente	umas	duas	questões,	mas	depois,	apesar	de	me	esforçar,
cometia	erros	inconscientes	nas	demais.	Parecia	que	algo	no	meu	cérebro	me



traía.	Eu	sabia	fazer,	porém	quando	tentava	me	concentrar	de	fato,	não	era	capaz.
Aquilo	era	assustador.	Estar	tão	acima	do	peso	já	era	ruim	o	bastante	e,	se

além	disso,	eu	ficasse	com	o	raciocínio	lento,	não	haveria	nenhum	modo	de
ganhar	a	vida	com	o	trabalho	que	eu	amava.	Isso	me	motivou	a	pesquisar	então
as	mais	recentes	técnicas	de	obtenção	de	imagens	do	cérebro,	e	assim	decidi	me
submeter	a	um	exame,	na	época	controverso,	chamado	tomografia
computadorizada	por	emissão	de	fóton	único	(SPECT),	de	modo	que	pudesse
descobrir	por	que	meu	cérebro	estava	me	traindo.	No	dia	agendado	no
laboratório	Silicon	Valley	Brain	Imaging,	um	técnico	injetou	glicose	radioativa
no	meu	braço.	Em	seguida,	meu	cérebro	usou	a	glicose,	e	um	detector	radioativo
revelou	que	no	meu	córtex	pré-frontal	–	a	mais	avançada	e	a	mais	recentemente
desenvolvida	parte	do	cérebro	humano	–	não	havia,	em	essência,	nenhuma
atividade	quando	eu	tentava	me	concentrar.	Eu	estava	perdendo	não	apenas	a
saúde	no	auge	da	vida,	como	também	vivenciando	a	falência	do	“hardware”
básico	do	meu	cérebro.	O	pior	era	não	conseguir	entender	por	que	aquilo
acontecia.	Afinal	de	contas,	eu	vinha	fazendo	tudo	o	que	os	meus	médicos	e
todos	os	profissionais	médicos	da	linha	convencional	da	medicina	me	diziam
para	fazer.

Cresci	no	mundo	da	ciência	natural,	e	isso	orientava	o	modo	como	me
posicionava	diante	da	solução	de	problemas.	Meus	avós	se	conheceram	no
Projeto	Manhattan,	e	minha	avó	ganhou	um	prestigiado	prêmio	pelo	trabalho	que
desenvolveu	ao	longo	da	vida	com	ciência	nuclear.	Desde	que	ganhei	um
computador	aos	oito	anos	de	idade,	sou	uma	das	poucas	pessoas	de	quarenta	e
poucos	anos	que	vêm	trabalhando	com	computadores	há	mais	de	trinta	anos.
Meu	interesse	antes	de	me	formar	era	em	sistemas	de	apoio	à	decisão,	uma
especialidade	no	campo	da	inteligência	artificial.	O	poder	da	ciência	e	da
tecnologia	tem	sido	parte	da	minha	vida	desde	cedo,	e	quando	confrontado	com
uma	crise	na	carreira	e	na	saúde,	voltei-me	a	esse	poder	para	testar	e	descobrir



respostas.
Fui	um	inovador	precoce	na	internet	(isto	é,	um	hacker)	e	antes	de	frequentar

a	Wharton	School,	conduzi	um	programa	educativo	nas	salas	de	atividades	de
extensão	da	Universidade	da	Califórnia,	no	Vale	do	Silício.	Foi	ali	que,	de	1997
a	2002,	ensinei	engenheiros	a	gerenciar	a	internet.	Isso	era	notoriamente	difícil
de	fazer	naquela	época,	pois	engenheiros	(assim	como	médicos	especializados)
querem	conhecer	cada	bit	dos	dados	do	sistema	com	que	estão	trabalhando,	o
que	simplesmente	não	era	algo	acessível	então.	No	caso	da	internet,	muitas	vezes
precisamos	“mandá-la	agir”	mesmo	quando	não	temos	o	privilégio	de	ver	o	que
todos	os	componentes	envolvidos	fazem.	Nesse	aspecto,	nosso	corpo	e	a	internet
não	são	tão	diferentes	assim.	São	ambos	sistemas	complexos	com	grande
quantidade	de	dados	ausentes,	são	mal	compreendidos	ou	estão	ocultos.	Quando
olhei	para	meu	corpo	dessa	forma,	compreendi	que	poderia	aprender	a	ser	um
hacker	da	minha	biologia,	usando	técnicas	idênticas	às	que	eu	empregava	como
hacker	de	sistemas	de	computadores	e	da	internet.

Isso	foi	um	ponto	de	virada	marcante	e	o	começo	da	minha	jornada	no
biohacking	–	a	arte	de	usar	a	tecnologia	com	o	objetivo	de	mudar	o	ambiente
tanto	dentro	quanto	fora	do	corpo,	para	assumir	o	controle	do	organismo	e	fazê-
lo	agir	como	se	deseja.	Eu	estava	empolgado	com	a	ideia	de	monitorar	minha
saúde	para	revelar	as	variáveis	ocultas	que	afetavam	o	modo	como	me	sentia,
minha	aparência,	meu	desempenho	e	até	mesmo	meus	relacionamentos	e	minha
felicidade.	Hackers	de	computador	mapeiam	um	sistema	e,	depois,	tentam
descobrir	um	pequeno	furo	que	possam	explorar	para	assumir	o	controle,	e
costumam	fazer	isso	testando	cada	falha	potencial	até	acharem	aquela	que	lhes
permite	entrar.	Esse	também	é	o	processo	no	trabalho	de	biohacking.	Comecei	a
medir	meu	rendimento	físico,	a	fazer	experiências	com	meu	corpo	e	a	investigar
o	que	estava	errado	no	mundo	ao	redor	e	verificar	o	que	influenciava	meu
desempenho.	Nada	era	tão	“externo”	nem	tão	pequeno.	Fiz	exame	de	sangue



com	perfil	metabólico	e	medi	meus	níveis	de	estresse	por	meio	de	testes	dos
hormônios	das	glândulas	suprarrenais,	ou	adrenais.	Após	compilar	os	resultados,
comecei	a	usar	smart	drugs	–	remédios	para	ajustar	o	funcionamento	do	meu
cérebro	–,	a	consumir	suplementos	e	a	realizar	experiências	com	várias	dietas,
com	o	objetivo	de	ver	o	que	funcionava,	o	que	não	dava	resultados	e	por	quê.

Desde	então,	venho	pesquisando	instrumentos	particulares	para	reprogramar
o	cérebro	–	ocultos	na	floresta	canadense,	em	práticas	espirituais	nos	Andes	e	em
remotos	monastérios	no	Tibete.	Instalei	em	meu	escritório	de	casa	um	aparelho
de	eletroecefalograma	(EEG),	que	monitora	as	ondas	cerebrais,	e	obtive	licença
para	aplicar	uma	técnica	de	biofeedback	chamada	variabilidade	da	frequência
cardíaca,	para	aprender	a	controlar	a	resposta	do	meu	sistema	nervoso	ao
estresse.	À	medida	que	eu	usava	essas	técnicas	a	fim	de	monitorar	o	meu
cérebro,	ficou	evidente	que	o	que	eu	comia	tinha	impacto	direto	na	minha
biologia	e	no	meu	pensamento.	Quando	minha	biologia	mudava,	meu
desempenho	físico	e	mental	se	alterava	também.	Usar	esses	dispositivos	para
monitorar	o	cérebro	me	permitiu	identificar	quais	alimentos	melhoravam	meu
desempenho	mental	e	quais	o	destruíam.

Essa	foi	a	origem	da	Dieta	À	Prova	de	Bala.	Por	meio	de	testes	com	muitas
variáveis	diferentes,	da	correlação	de	feedbacks	e	da	análise	dos	diversos	estudos
disponíveis,	aprendi	sobre	os	papéis	complexos	que	a	inflamação,	as	toxinas,	os
hormônios,	os	neurotransmissores,	as	bactérias	intestinais	e	uma	série	de	outros
fatores	desempenham	quando	se	trata	de	emagrecimento,	fome	e	níveis	de
energia.	Muitas	dessas	descobertas	estão	em	publicações	científicas
desconhecidas	e	não	têm	sido	usadas	de	modo	abrangente;	outras	são	resultado
de	minhas	observações	cuidadosas	e	observações	compartilhadas	por	outros
biohackers.	Tais	achados	foram	surpreendentes	e	me	permitiram	perder	peso	a
uma	taxa	de	até	meio	quilo	por	dia	e	parecer	melhor	do	que	nunca	enquanto
alcançava	níveis	impressionantes	de	desempenho,	capacidade	de	recuperação	e



concentração.	Aprendi	a	abastecer	o	corpo	e	o	cérebro	de	maneira	adequada	e,
tão	importante	quanto,	a	livrar	minha	vida	daquilo	que,	secretamente,	me
atrapalhava.

Meus	resultados	foram	tão	opostos	ao	indicado	pelo	senso	comum	que	a
princípio	pensei	tratar-se	de	algo	particular.	Talvez	houvesse	algo	estranho	no
modo	como	minha	bioquímica	reagia	aos	alimentos.	No	entanto,	à	medida	que
dividia	essas	descobertas	com	amigos,	parentes	e	também	os	via	emagrecendo
rápido	enquanto	melhoravam	a	concentração	e	adquiriam	força	de	vontade,
soube	que	estava	no	caminho	certo.	Agora	é	a	sua	vez	de	se	beneficiar	das
pesquisas	e	experiências	que	realizei	ao	longo	de	anos.	Seguindo	a	Dieta	À
Prova	de	Bala,	você	será	capaz	de	perder	peso,	melhorar	seu	desempenho	geral	e
obter	vantagem	porque	terá	mais	energia	e	capacidade	de	recuperação.	Por	mais
de	uma	década,	venho	mantendo	uma	perda	de	peso	de	45	quilos	e	até	conquistei
um	abdômen	definido,	além	de	ter	reduzido	minha	idade	biológica	e	fortalecido
meu	sistema	imunológico.	Na	casa	dos	quarenta	anos,	estou	genuinamente
melhor	do	que	me	encontrava	na	casa	dos	vinte,	e	você	também	pode.

A	verdade	é	que,	embora	eu	diga	que	emagreci	45	quilos,	de	fato	emagreci
bem	mais	do	que	isso	porque,	toda	vez	que	eu	tentava	uma	nova	dieta,	perdia
muitos	quilos	e,	depois,	ganhava-os	de	novo	e,	em	seguida,	engordava	mais
alguns.	Posteriormente,	adotava	outra	dieta,	perdia	peso	e	voltava	a	engordar.
Dietas	pobres	em	calorias,	dietas	ricas	em	proteínas,	dietas	com	baixo	teor	de
gordura,	dietas	líquidas,	Dieta	da	Zona	(ou	do	equilíbrio	hormonal),	Dieta	Atkins
–	tentei	todas	elas	e	cheguei	a	passar	quase	um	ano	adotando	uma	alimentação
“vegana”	que	admitia	apenas	alimentos	crus.	Mantive-me	nesse	ciclo	por	anos
enquanto	ganhava	e	perdia	peso,	sempre	monitorando	como	cada	uma	das	dietas
influenciava	minha	energia,	meu	humor	e	minhas	compulsões	alimentares.

Se	você	está	acima	do	peso,	isso	soa	familiar?	Você	tem	um	“jeans	de	gordo”
escondido	no	armário	porque	lá	no	íntimo	sabe	que,	não	importa	quantas	dietas



experimente,	precisará	dele	novamente	quando	perder	a	força	de	vontade,	“tiver
uma	recaída”	e	se	sentir	culpado	por	comer	a	pizza	que	prometeu	a	si	mesmo
que	não	comeria?	Durante	anos,	meu	jeans	permaneceu	no	armário	apenas
esperando	que	eu	fracassasse	de	novo.	A	cintura	dele	media	1,17	metro.

Foi	somente	quando	programei	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	que	me	vi	capaz	de,
finalmente,	jogar	fora	para	sempre	aquele	jeans	e	parar	de	gastar	força	de
vontade	com	a	alimentação.	Agora,	você	também	conseguirá	se	livrar	de	seu
jeans	de	gordo,	assim	que	começar	a	se	superar,	perder	peso	e	viver	à	altura	de
seu	potencial.

Se	você	escolheu	este	livro,	há	chances	de	que	sua	intenção	não	seja	apenas
emagrecer	alguns	quilos.	Sua	vida	é	estressante,	você	também	deseja	um	melhor
desempenho	enquanto	experimenta	uma	perda	de	peso,	fácil	e	contínua,	que
proporcione	uma	sensação	ótima	e	tenha	um	sabor	ainda	melhor.	Imagine-se
tentando	negociar	um	contrato	depois	de	ter	ficado	acordado	a	noite	inteira	com
uma	criança	doente	e	ainda	ter	de	se	concentrar	no	trabalho	no	dia	seguinte;	ou,
então,	precisar	pensar	em	uma	nova	solução	para	um	problema	complexo
enquanto	luta	contra	compulsões	alimentares	e	seu	corpo	lhe	dá	a	sensação	de
estar	se	revirando	em	uma	betoneira	por	alguns	dias.	Se	você	é	como	eu,	sua
vida	é	um	tour	de	force	ou,	talvez,	apenas	queira	que	ela	seja	assim.	Parecer	e
sentir-se	mal,	cansado,	gordo	ou	fraco	não	é	uma	escolha,	e	você	não	foi	criado
para	ser	desse	jeito.

Na	Dieta	À	Prova	de	Bala	não	se	trata	apenas	de	perder	peso	com	rapidez	e
sentir-se	fantástico;	é	um	guia	para	a	otimização	do	corpo	e	da	mente	de	dentro
para	fora	ao	mesmo	tempo	que	suprime	a	inflamação	e	a	culpa	que	costumam
acompanhar	um	alto	nível	de	estresse,	altas	expectativas	e	um	alto	desempenho.



Vivemos	em	um	mundo	acelerado	em	que	muitas	pessoas	perdem	tempo
sentindo-se	lentas	e	confusas;	embora	queiram	parecer	e	sentir-se	melhor	e
também	aprimorar	seu	desempenho,	não	sabem	como	ou	não	entendem	por	que
isso	não	está	acontecendo.	Imaginam	ser	porque	elas	apenas	não	têm	força	de
vontade	ou	não	tentam	o	suficiente.	A	Dieta	À	Prova	de	Bala	é	o	antídoto	para
tudo	isso.	Não	se	trata	apenas	de	perder	peso	rapidamente	e	sentir-se	fantástico;
essa	dieta	é	um	guia	para	a	otimização	do	corpo	e	da	mente	de	dentro	para	fora
ao	mesmo	tempo	que	suprime	a	inflamação	e	a	culpa	que	costumam	acompanhar
um	alto	nível	de	estresse,	altas	expectativas	e	um	alto	desempenho.	Na	Dieta	À
Prova	de	Bala,	a	culpa	é	algo	do	passado.	Muitas	pessoas	se	sentem	culpadas
quando	têm	uma	compulsão	alimentar,	porém	os	biohackers	procuram	o
estímulo	ambiental	que	a	teria	desencadeado.	Essa	dieta	trabalha	no	sentido	de
remover	esse	estímulo	potencial	para	que	você	não	precise	mais	perder	tempo
sentindo-se	culpado	por	causa	da	comida.

Minha	experiência	pessoal	vem	sendo	reforçada	por	uma	década	de	liderança
no	campo	do	antienvelhecimento,	tanto	como	presidente,	membro	ou	presidente
do	conselho	do	Silicon	Valley	Health	Institute	(Instituto	de	Saúde	do	Vale	do
Silício).	Lá,	tive	a	oportunidade	de	promover	conversas	com	mais	de	cem
profissionais	e	pesquisadores	da	área	médica	altamente	qualificados,	além	de	ter
aprendido	com	mais	de	cem	outros	renomados	especialistas	em	desempenho
humano	no	meu	podcast	Bulletproof	Radio,	que	ocupa	o	primeiro	lugar	na
categoria	saúde	no	iTunes	e	é	um	programa	de	rádio	distribuído	para	transmissão
em	todo	o	país.	O	conteúdo	deste	livro	baseia-se	no	conhecimento	destilado
desses	especialistas	e	nos	resultados	dos	mais	de	300	mil	dólares	que	gastei
realizando	eu	mesmo	experimentos	de	biohacking	com	meu	corpo.

Para	você,	tornar-se	À	Prova	de	Bala	significa	ter	mais	energia	com	menos
tempo	de	sono,	perder	peso	com	o	mínimo	de	exercícios	físicos	ou	apenas	sentir
como	se	as	luzes	em	seu	cérebro	tivessem	se	acendido	pela	primeira	vez	e	você,



finalmente,	possuísse	o	poder	de	existir	em	sua	mais	impressionante	e	poderosa
versão.	Do	que	você	será	capaz	quando	não	for	mais	atrapalhado	pela	fome,
pelas	quedas	no	seu	nível	de	energia	ou	pelas	compulsões	alimentares?	Esta	é	a
sua	chance	de	descobrir,	seja	você	uma	celebridade,	um	empresário,	uma	mãe	ou
um	pai	ocupado	que	precisa	fazer	mais	em	menos	tempo.	Ao	longo	do	livro,
incluí	histórias	pessoais	e	fatos	curiosos	que	ilustram	como	a	Dieta	À	Prova	de
Bala	funcionou	para	mim,	no	entanto,	você	pode	ignorar	inteiramente	esses
relatos	à	medida	que	for	aprendendo	a	personalizá-la,	de	modo	que	você	atue	em
seu	nível	mais	otimizado.	Lembre-se	de	que	o	importante	é	você,	e	o	que	dá
certo	para	uma	pessoa	–	inclusive	para	mim	–	pode	não	ser	a	fórmula	exata	para
o	seu	caso,	porém	os	princípios	centrais	são	os	mesmos!

Não	sou	a	única	pessoa	a	se	beneficiar	da	Dieta	À	Prova	de	Bala.	Na	minha
bem-sucedida	prática	de	consultoria,	uso	as	informações	contidas	neste	livro
para	ajudar	celebridades,	atletas,	empresários,	CEOs,	jogadores	de	pôquer
profissionais	e	gerentes	de	fundos	hedge	a	atuar	no	mais	alto	nível	em	suas
áreas,	nas	quais	um	mínimo	impulso	no	desempenho	pode	fazer	a	diferença	entre
ganhar	e	perder.	Atletas	de	elite,	modelos	fitness,	celebridades	de	Hollywood	e
artistas	da	revista	Billboard	também	adotaram	a	dieta	para	alcançar	o	máximo	de
energia	e	concentração	juntamente	com	uma	aparência	perfeita	para	as	câmeras.
Mais	de	50	mil	pessoas	estão	usando	os	princípios	da	dieta	on-line	para	obter	um
emagrecimento	transformador	e	uma	melhoria	da	performance	iguais	aos	que
meus	clientes	e	eu	conquistamos,	e	os	resultados	que	elas	compartilham	são
espetaculares	–	níveis	de	energia	impressionantes	e	poder	mental	aprimorado,
acompanhados	de	perda	de	peso,	em	muitos	casos	à	taxa	de	até	meio	quilo	por
dia	por	períodos	contínuos.

Você	pode	ficar	surpreso	ao	perceber	que	a	alimentação	tem	muito	a	ver	com
o	desempenho	físico	e	mental,	e	no	início	eu	também	me	senti	assim.	A	verdade
é	que	existem	diversos	elementos	no	meio	ambiente	que	afetam	o	desempenho,



mas	não	há	nenhuma	variável	mais	poderosa	do	que	a	alimentação	quando	se
está	tentando	controlar	o	corpo	para	atingir	o	resultado	desejado.	Nessa
comparação,	até	mesmo	os	exercícios	físicos	perdem	importância.	Embora	isso
possa	parecer	um	exagero,	a	alimentação	é	o	fundamento	que	está	por	trás	não
apenas	do	peso,	como	também	do	QI,	dos	níveis	de	estresse,	dos	riscos	de
doenças,	do	desempenho	físico,	do	envelhecimento	e,	até	mesmo,	da	força	de
vontade.	Você	é	o	que	você	come.	Como	seria	progredir	em	todas	essas	áreas
apenas	com	escolhas	melhores	em	relação	ao	que	você	coloca	no	prato?	Quando
passar	a	seguir	a	Dieta	À	Prova	de	Bala,	você	saberá	a	resposta	em	apenas	duas
semanas	enquanto	perde	até	meio	quilo	por	dia	sem	nunca	se	sentir	privado	de
algo	ou	faminto.	Está	pronto	para	se	tornar	À	Prova	de	Bala	e	começar	a	viver
em	um	estado	constante	de	alto	desempenho?	Vamos	começar!



A

CAPÍTULO	1

FAÇA	UM	BIOHACKING	DA	SUA
ALIMENTAÇÃO	PARA	EMAGRECER	E

PROMOVER	UM	UPGRADE	NA	SUA	VIDA

ntigamente,	quando	eu	era	gordo,	me	levantava	sentindo	as	mãos	fracas,
o	que	era	mais	perceptível	em	alguns	dias	do	que	em	outros.	Olhando-me

no	espelho,	via	inchaços	em	torno	do	rosto	e	na	linha	da	mandíbula.	Eu	tinha
queixo	duplo	e,	o	mais	constrangedor,	desenvolvi	um	par	de	seios	masculinos
que,	de	um	dia	para	outro,	podiam	ser	um	pouco	maiores	ou	menores	do	que
uma	xícara.	Com	certeza,	todos	esses	são	sintomas	de	excesso	de	peso,	mas	eu
não	entendia	por	que	eles	eram	muito	piores	em	certos	dias	do	que	em	outros.
Em	poucos	dias	eu	ganhava	ou	perdia	alguns	quilos	e	até	notava	uma	enorme
diferença	no	tamanho	do	pneu	em	torno	da	minha	cintura.

O	fato	de	perceber	esses	detalhes	foi	o	que	me	motivou	a	descobrir	quais
fatores	no	ambiente	poderiam	ser	seus	causadores.	Uma	voz	irritante	na	minha
cabeça	perguntava:	“Se	algo	está	deixando	suas	mãos	fracas,	o	que	mais	isso
estará	fazendo?”	Comecei	a	pesquisar	possíveis	causas	e	constatei	que	a
fraqueza	nas	mãos,	o	pneu	na	cintura,	o	queixo	duplo,	o	inchaço	no	rosto	e	até	os
seios	masculinos	não	eram	feitos	de	gordura	–	eles	eram	sinais	de	inflamação.
(Tudo	bem,	havia	uma	boa	quantidade	de	gordura	escondida	debaixo	da
inflamação!)	Como	um	biohacker	do	antienvelhecimento,	sei	que	a	inflamação	é
a	maior	causa	do	envelhecimento,	porém	não	havia	compreendido	que	quase
tudo	o	que	vinha	acontecendo	com	a	minha	biologia	também	estava	relacionado



à	inflamação.
Ao	longo	de	anos,	quando	eu	fazia	uma	caminhada	curta,	sempre	terminava

com	bolhas	nos	pés.	Embora	o	percurso	até	a	faculdade	onde	eu	cursava	o
mestrado	em	administração	fosse	de	apenas	400	metros,	em	alguns	dias	eu
aparecia	na	sala	de	aula	mancando	com	bolhas	recém-adquiridas.	Minha
pesquisa	mostrou	que	bolhas	eram	sinais	de	inflamação	crônica	e	que	a	confusão
mental	(ou	“névoa	mental”)	–	dificuldade	de	articular	palavras	e	memória	lenta	–
pode	ser	sintoma	de	inflamação	do	cérebro.	Parecia	que	eu	havia	encontrado	o
elo	perdido,	que	me	escapara	por	anos,	entre	meu	desempenho	físico	e	mental.
Quando	finalmente	sanei	a	inflamação,	tornei-me	capaz	de	fazer	caminhadas
pelas	montanhas	do	Himalaia	no	Nepal	e	no	Tibete	sem	bolhas,	pela	primeira
vez	na	vida,	e	meu	cérebro	também	funcionou	melhor.

A	inflamação	é	uma	resposta	natural	do	corpo	a	patógeno	(agente	causador
de	doença),	toxina,	estresse	ou	trauma.	Quando	algo	estressa	o	corpo,	este	reage
inchando-se	em	um	esforço	para	se	curar.	A	inflamação	é	necessária	para	a
adequada	recuperação	do	tecido	celular.	A	inflamação	saudável	ocorre,	por
exemplo,	depois	que	nos	exercitamos	usando	pesos	e	o	corpo	trabalha	para
reparar	o	músculo	estressado	ou	quando	nos	cortamos	e	um	fluxo	sanguíneo
maior	é	transportado	pelas	células	brancas,	ou	leucócitos,	para	curar	a	lesão.	Isso
é	chamado	de	inflamação	aguda,	e,	se	você	já	sofreu	uma	lesão	ou	passou	por
cirurgia,	viu	em	primeira	mão	como	podem	ocorrer	inchaços	no	corpo	durante
períodos	de	estresse	físico.	É	quando	a	inflamação	se	torna	crônica
(permanecendo	por	meses	ou	anos)	que	ela	causa	problemas.	Imagine	se	você
tivesse	se	submetido	a	uma	cirurgia	no	joelho	ou	tratado	o	canal	de	um	dente	e	o
inchaço	nunca	desaparecesse.	Ninguém	parece	nem	se	sente	bem	quando	está
com	inflamação	em	excesso,	e	isso	é,	de	fato,	muito	perigoso.

A	pesquisa	mostrou	repetidas	vezes	que	altos	níveis	de	inflamação	são	o
ponto	central	de	muitas	doenças.	Em	seu	conjunto,	doenças	cardiovasculares,



diabetes	e	diversos	tipos	de	câncer	estão	relacionados	a	quase	70%	de	todas	as
mortes	nos	Estados	Unidos.[1]	[2]	A	inflamação	está	associada	também	a	uma
série	de	doenças	autoimunes	e	a	alguns	problemas	mentais.[3]	Trata-se	de	um
distúrbio	insidioso	porque,	assim	com	eu,	ninguém	sente	sua	extensão,	e	ele
mina	a	concentração,	pois	o	cérebro	é	perfeitamente	sensível	à	inflamação	em
qualquer	parte	do	corpo.	A	inflamação	não	detectada	leva	embora	a	acuidade
mental	muito	antes	de	causar	dor	ou	desconforto	físico.	É	isto	mesmo:	trate	sua
confusão	mental	ou	inchaços	constantes	agora	porque	eles	podem	ser	sinais	de
problemas	mais	graves	no	futuro.

Percebi	que	a	inflamação	restringia	meu	desempenho	físico	e,	até	certo	ponto,
meu	desempenho	mental	também.	Mas	o	que	estava	provocando	toda	aquela
inflamação?	Comecei	estudando	as	causas	desse	problema	e	descobri	um	grande
volume	de	pesquisas	sobre	os	muitos	“antinutrientes”	que	estão	presentes	na
maioria	das	dietas-padrão	e	que	podem	acarretar	inflamação	crônica.	Eles	fazem
isso	irritando	o	intestino,	que	aciona	o	sistema	imunitário,	ou	causando	danos
aos	sistemas	de	desintoxicação	e	reparo	do	organismo.	O	corpo	reage	como	se
tivesse	sofrido	uma	lesão	e	se	inflama	em	um	esforço	para	se	curar.	Em	seguida,
a	situação	piora	–	ocorre	uma	irritação	do	epitélio	que	reveste	o	intestino,
permitindo	a	entrada	de	bactérias	e	de	partículas	de	alimentos	não	digeridos	na
circulação	sanguínea	e	desencadeando	uma	resposta	inflamatória	mais
abrangente	à	medida	que	o	corpo	ataca	essas	partículas	estranhas.	Quando	esses
antinutrientes	danificam	de	modo	contínuo	o	intestino	–	o	que	infelizmente
acontece	com	a	maior	parte	das	pessoas	que	adotam	dietas	ocidentais	ricas	em
alimentos	processados	causadores	de	inflamação	–,	o	corpo	é	constantemente
forçado	a	deflagrar	uma	reação	contra	o	que	percebe	como	inimigo.	E	faz	isso
lançando	na	corrente	sanguínea	um	fluxo	de	pequenas	proteínas	inflamatórias
chamadas	citocinas	que,	por	fim,	entram	no	cérebro.	Um	cérebro	inflamado	é	um
cérebro	triste	e	de	baixo	desempenho,	o	que	faz	a	pessoa	agir	como	idiota	ainda



que	ela	não	queira.
O	papel	dos	antinutrientes	no	modo	como	nos	sentimos	todos	os	dias	é	muito

maior	do	que	você	imagina.	Eles	podem	ser	a	fonte	de	compulsões	alimentares
que	desviam	nossa	atenção	daquilo	que	estamos	tentando	realizar	ou	podem
roubar	nossos	nutrientes	e	interferir	na	função	hormonal,	desgastando	diferentes
sistemas	do	organismo	e	causando	quedas	no	desempenho	ao	longo	do	tempo.
Dependendo	da	severidade	da	exposição	a	antinutrientes	e	da	genética	pessoal,	o
corpo	pode	desencadear	uma	reação	autoimune.	Isso	é	ainda	mais	prejudicial,
uma	vez	que	o	sistema	imunitário	ataca	sistemas	importantes	do	organismo.[4]

Dave,	obrigado	por	tudo	o	que	você	fez.	Descobri	você	apenas	um	mês	e	meio	atrás	e	nem	sequer
reconheço	mais	a	velha	versão	de	mim	mesmo.	Segui	todas	as	suas	orientações	e	houve	uma	reviravolta
incrível	no	meu	mundo.	Não	consigo	nem	começar	a	explicar	quanto	a	vida	mudou;	isso	é	magnífico.	–
George

O	truque	é	reduzir	a	resposta	imune	do	corpo	ingerindo	menos	alimentos	com
antinutrientes	e	evitando	completamente	aqueles	que	acionam	o	sistema
imunitário.	Muitas	pessoas	estão	cientes	sobre	as	toxinas,	um	dos	tipos	de
antinutrientes	que	podem	ser	adicionados	à	comida,	como	conservantes,
pesticidas	e	corantes;	porém,	são	poucas	as	que	compreendem	que	essas
substâncias	são	capazes	de	causar	compulsões	alimentares	e	prejudicar	o
desempenho	mental.	É	ainda	menor	o	número	de	pessoas	que	sabem	da
existência	de	antinutrientes	de	origem	e	composição	inteiramente	naturais	que
são	fontes	ocultas	de	criptonita	na	vida	diária.	Tais	toxinas	se	formam	nas
plantas	e	em	produtos	vegetais,	seja	durante	o	cultivo,	seja	durante	o	período	de
armazenagem,	e	sua	função	principal	é	evitar	que	fungos,	insetos	e	outros
animais	comam	as	plantas,	de	modo	que	elas	possam	se	reproduzir.	É
exatamente	isto	–	as	plantas	não	evoluíram	para	que	pudéssemos	comê-las,	e	sim



desenvolveram	sistemas	de	defesa	complexos	para	nos	impedir	de	comê-las!
Se	você	evitar	essas	minas	terrestres	nutricionais,	sua	mente	e	seu	corpo	serão

capazes	de	funcionar	à	plena	capacidade,	e	você	poderá	sentir	como	é	estar	no
estado	de	alto	desempenho.	Não	me	entenda	mal;	os	seres	humanos	têm
sobrevivido	por	gerações	ingerindo	alimentos	ricos	em	antinutrientes.	Mas	a
meta	da	Dieta	À	Prova	de	Bala	é	o	oposto	de	sobreviver:	é	prosperar.

As	principais	categorias	de	antinutrientes	de	origem	e	constituição
inteiramente	naturais	são	as	lecitinas,	os	fitatos,	os	oxalatos	e	as	toxinas
produzidas	por	fungos	(micotoxinas).



LECITINAS

A	lecitina	é	um	tipo	de	proteína	que	se	associa	de	forma	permanente	aos
açúcares	que	revestem	as	células,	atrapalhando	o	metabolismo	do	intestino
delgado	e	danificando	as	vilosidades	intestinais	(projeções	como	dedos,
localizadas	no	revestimento	do	intestino	delgado	e	que	absorvem	nutrientes)	ou,
até	mesmo,	as	articulações.	Existem	milhares	de	tipos	de	lecitinas,	e	eles
integram	a	maioria	das	formas	de	vida.	Nem	todos	são	tóxicos	ou	prejudicam	o
intestino.	As	lecitinas	a	que	me	refiro	são	compostos	específicos,	produzidos	por
plantas,	que	se	ligam	às	articulações,	irritam	o	intestino,	promovem	o
crescimento	excessivo	de	bactérias	e	contribuem	para	a	resistência	à	leptina
(com	p!),	um	distúrbio	que	impede	o	cérebro	de	uma	pessoa	acima	do	peso	de
receber	o	sinal	de	que	o	estômago	está	cheio.[5]	Alguns	desses	antinutrientes	são
encontrados	em	diversos	alimentos	de	origem	animal	e	vegetal,	todavia
determinados	vegetais,	como	feijões,	nozes	e	grãos,	apresentam	lecitinas	em
níveis	significativamente	mais	altos.	Quanto	mais	consumimos	lecitinas	desse
tipo,	maior	o	risco	de	lesarmos	o	organismo,	e	não	existe	benefício	na	escolha	de
alimentos	com	alto	teor	dessa	proteína.

Há	pessoas	que	são	mais	sensíveis	a	tipos	específicos	de	lecitinas	do	que
outras.	Se	você	ingerir	algo	que	contém	o	tipo	de	lecitina	ao	qual	é	sensível	(ou
uma	grande	quantidade	de	lecitinas	às	quais,	de	alguma	forma,	você	é	menos
sensível),	o	resultado	é	a	inflamação,	que	pode	se	manifestar	na	forma	de
confusão	mental,	dor	nas	articulações,	problemas	de	pele	e	até	mesmo
enxaquecas.	Por	exemplo,	o	tipo	de	lecitina	presente	em	plantas	da	família	da
beladona,	que	inclui	tomates,	berinjelas,	pimentas	e	batatas,	é	um	ao	qual	muitas
pessoas	são	sensíveis.	Ele	é	um	desencadeador	de	resposta	autoimune	comum
que	tem	sido	vinculado	a	um	percentual	significativo	de	casos	de	artrite



reumatoide,	além	de	funcionar	como	gatilho	para	problemas	de	pele.
Felizmente,	a	maioria	das	lecitinas	é	destruída	pelo	calor	e	pode	ser	reduzida

ou	eliminada	por	determinados	métodos	de	cocção.	No	entanto,	existem	alguns
legumes,	incluindo	os	da	família	da	beladona,	que	não	são	destruídos	pelo	calor.
A	Dieta	À	Prova	de	Bala	ajuda	você	a	manter-se	longe	dos	problemas	causados
pelas	lecitinas,	fazendo	com	que	coma	menos	alimentos	com	alta	concentração
dessa	proteína.	Quando	estiver	no	período	de	manutenção	do	peso,	você	poderá
fazer	testes	para	saber	como	se	sente	com	e	sem	determinados	itens	ricos	em
lecitina	na	alimentação.	A	meta	é	personalizar	sua	dieta	para	obter	o	máximo	em
flexibilidade,	energia	e	concentração.



FITATOS

Os	fitatos	são	outro	sistema	de	defesa	que	as	plantas	desenvolveram	para
impedir	que	insetos,	entre	outros	animais,	as	comam.	Essas	substâncias	agem
ligando-se	a	minerais	que	os	animais	precisam	ingerir	para	serem	saudáveis,	em
especial	o	ferro,	o	zinco,	o	magnésio	e	o	cálcio.	Isso	retarda	ou	impossibilita	a
absorção[6]	dos	minerais,	e	assim	obtêm-se	menos	nutrientes	dos	alimentos.
Grãos	integrais,	nozes	e	sementes	são	as	principais	fontes	desses	antinutrientes.
Os	fitatos	são,	na	verdade,	antioxidantes,	moléculas	que	protegem	outras
moléculas	de	sofrer	oxidação,	ou	dano.	Consumir	antioxidantes	é,	em	geral,	algo
bom;	porém,	alguns	antioxidantes,	como	os	fitatos,	têm	efeitos	tanto	positivos
quanto	negativos.	O	corpo	consegue	lidar	com	certa	quantidade	de	fitatos,	e
eliminá-los	completamente	da	alimentação	não	seria	possível,	mas	é	uma	boa
ideia	reduzir	suas	fontes	mais	importantes,	para	que	os	minerais	possam	ser
absorvidos.

Cozinhar	determinados	alimentos	ricos	em	fitatos	e	depois	escorrer	a	água	ou
deixá-los	de	molho	em	algo	ácido,	como	limão	ou	vinagre,	reduz	os	fitatos,
porém	muitos	dos	grãos	e	das	sementes	que	contêm	essas	substâncias	irritam	o
intestino	até	mesmo	quando	cozidos.	Alguns	animais,	como	vacas	e	carneiros,
têm	bactérias	especiais	no	intestino	que	os	ajudam	a	decompor	os	fitatos.	Seres
humanos,	porcos	e	galinhas	não	possuem	essas	bactérias.	Essa	é	uma	das	razões
pelas	quais	é	melhor	evitar	a	maioria	das	fontes	diretas	de	fitatos	e	comer	em
maior	quantidade	carne	de	gado	e	de	carneiros	que	se	alimentam	em	pastos,	pois
isso	permite	que	esses	animais	filtrem	os	fitatos	por	nós.	Dessa	maneira,
obtemos	os	benefícios	dos	alimentos	que	apresentam	fitatos	livres	de	toxinas.



OXALATOS

O	ácido	oxálico	(oxalatos)	é	outro	antinutriente	que	se	forma	nas	plantas	para
protegê-las	da	ação	predatória	de	fungos,	insetos	e	outros	animais.	Está	presente
nas	hortaliças	crucíferas	cruas,	como	couve,	acelga	e	espinafre,	e	também	em
alimentos	como	trigo-sarraceno,	pimenta-do-reino,	salsa,	sementes	de	papoula,
ruibarbo,	amaranto,	beterraba,	cacau	(chocolate)	e	feijões,	além	da	maioria	das
nozes	e	das	frutas	de	bagas	(também	chamadas	“frutas	vermelhas”),	como
amora,	morango	e	framboesa.

Quando	os	oxalatos	se	associam	ao	cálcio	em	nosso	organismo,	são	formados
minúsculos	e	afiados	cristais	que	podem	se	depositar	em	qualquer	lugar	do	corpo
e	causar	dor	muscular.	Se	isso	acontece	nos	rins,	é	uma	das	causas	de	cálculos
renais.	Parece	difícil	de	acreditar,	porém	os	oxalatos	também	podem	fazer	com
que	as	mulheres	sintam	dor	durante	o	sexo	quando	os	cristais	oxálicos	se
formam	nos	lábios	da	vulva.	Antes	de	minha	mulher,	Lana,	aderir	à	Dieta	À
Prova	de	Bala,	ela	sofria	muito	com	esse	distúrbio,	conhecido	como	vulvodínea
e	cuja	causa	é	considerada	um	mistério	pela	medicina	ocidental,	que	o	associa
teoricamente	a	problemas	com	leveduras,	uso	de	antibióticos	e	questões
emocionais.	No	caso	das	pessoas	mais	sensíveis,	consumir	uma	quantidade	ainda
que	mínima	de	oxalatos	pode	provocar	queimação	na	boca,	nos	olhos,	nos
ouvidos	e	na	garganta.	Quantidades	maiores	podem	desencadear	fraqueza
muscular,	dor	abdominal,	náusea,	vômitos	e	diarreia,	sobretudo	em	pessoas	com
sobrecarga	de	oxalatos	no	organismo.	Na	época	em	que	eu	seguia	uma	dieta
vegana,	quando	comia	toneladas	de	hortaliças	cruas,	como	couve,	brócolis	e
acelga,	sentia	a	fraqueza	relacionada	aos	oxalatos,	algo	que	foi	bem	difícil	de
explicar	até	eu	entender	essa	questão.

Assim	como	ocorre	com	os	fitatos,	a	imersão	em	substância	ácida	ou	a



cocção	seguida	do	descarte	da	água	do	cozimento	reduz	os	oxalatos,	por	isso

não	recomendo	a	ingestão	de	couve,	espinafre	e	acelga	crus	em	saladas,	nem
mesmo	em	smothies	(“vitaminas”	batidas	no	liquidificador).	É	importante
também	escolher	as	nozes	e	os	chocolates	com	cuidado,	e	vou	lhe	orientar	em
detalhes	sobre	isso	mais	adiante.	A	qualidade	importa	muito	mais	do	que	você
pensa!



TOXINAS	DE	FUNGOS

A	última	classe	importante	de	antitnutrientes	na	alimentação	são	as	toxinas
produzidas	por	fungos	(micotoxinas).	A	maioria	das	pessoas	está	exposta	a
pequenas	e	contínuas	doses	de	toxinas	de	fungos,	ou	mofo,	em	todas	as
refeições,	mas	essas	substâncias	são	invisíveis	e	particularmente	difíceis	de
identificar.	Quanto	mais	toxinas	ingerimos,	maior	o	dano	ao	longo	do	tempo.
Provavelmente,	eu	jamais	reconheceria	isso	se	não	fosse	pela	familiaridade	que
tenho	com	o	mofo	tóxico.

Tanto	na	infância	quanto	na	fase	adulta,	vivi	sem	saber	em	muitas	casas	com
mofo.	Em	decorrência	das	repetidas	exposições,	meu	sistema	imunitário	é	mais
sensível	ao	mofo	no	ambiente	e	na	minha	alimentação	do	que	o	de	uma	pessoa
comum.	Em	uma	viagem	de	negócios	a	Londres	certa	vez,	desci	a	estação	do
metrô	e	notei	o	ar	abafado.	Quando	cheguei	ao	fim	do	túnel	dos	passageiros	e
subi	no	trem,	comecei	a	sentir	como	se	eu	estivesse	de	ressaca	e	tive	até	mesmo
algumas	alucinações	visuais.	Isso	mostra	quanto	sou	sensível	ao	mofo.
Imediatamente	após	essa	experiência,	senti	compulsão	por	comer	açúcar	e
gordura,	e	demorou	quase	um	dia	inteiro	para	que	meu	cérebro	parecesse	normal
de	novo.	As	reuniões	que	tive	mais	tarde	em	Cambridge	naquele	dia	não
correram	tão	bem,	contudo	minha	extrema	reação	ao	mofo	acabou	se	revelando
uma	bênção.	Isso	me	capacitou	a	ajudar	clientes	a	identificar	por	que	eles
apresentam	quedas	aparentemente	inexplicáveis	em	seus	desempenhos	físico	e
mental	e	me	levou	a	aprender	mais	sobre	a	bioquímica	da	exposição	ao	mofo
tanto	em	pessoas	sensíveis	como	eu	(cerca	de	28%	da	população)	quanto	no
restante	de	nós.	Se	você	não	está	se	sentindo	maravilhoso,	sempre	há	uma	razão!

Havia	muito	tempo	eu	sabia	que	ficar	em	um	ambiente	com	mofo	era
péssimo	para	o	desempenho	cognitivo,	mas	foi	o	café	que	pela	primeira	vez	me



fez	atentar	para	as	toxinas	presentes	na	comida.	O	café	tem	sido	uma	grande

paixão	desde	que	descobri	que	ele	melhorava	minhas	notas	na	faculdade.
Quando	cursava	ciência	da	computação,	fui	obrigado	a	me	inscrever	em	uma
aula	de	cálculo	que	começava	às	oito	horas.	Por	ser	o	oposto	de	uma	pessoa	que
gosta	de	acordar	cedo,	eu	me	aventurei	no	mundo	das	doses	triplas	de	expresso
antes	das	aulas	e	consegui	o	único	A	que	tirei	ao	longo	de	dois	anos	de	estudo
dessa	disciplina.	Acabei	viciado	e	logo	depois	lancei	minha	primeira	iniciativa
empresarial,	que,	de	modo	não	intencional,	foi	o	primeiro	exemplo	de	comércio
eletrônico	da	história.	Era	movida	a	café,	assim	como	todas	as	boas	iniciativas
empresariais	parecem	ser	hoje	em	dia.	Criei	e	vendi	pela	internet	(antes	mesmo
da	existência	dos	browsers	na	rede!)	uma	camiseta	que	dizia:	“Cafeína:	minha
droga	preferida”,	acompanhada	do	desenho	de	uma	molécula	de	cafeína.	Vinte
anos	depois,	ainda	é	possível	comprar	on-line	imitações	desse	design.

Imagine	meu	desânimo	poucos	anos	depois	quando	comecei	a	perceber	que	o
café	não	estava	me	ajudando.	Eu	bebia,	ficava	mais	ativo	e	depois	começava	a
me	sentir	cansado	e	irritado,	como	se	precisasse	de	mais	café.	Eu	aumentava
constantemente	a	dose,	o	que	algumas	vezes	provocava	dores	de	cabeça.
Querendo	me	livrar	desses	sintomas,	deixei	de	lado	a	bebida	escura	por	cinco
longos	e	sombrios	anos.	Certo	dia,	o	apelo	do	café	foi	forte	o	suficiente	para	me
compelir	a	tomar	“apenas	uma	xícara”,	e	me	senti	maravilhoso.	Nada	de	queda
de	energia.	Nada	de	agitação.	Nada	de	dor	de	cabeça.	Apenas	concentração	pura,
do	jeito	como	me	lembrava.	Fiquei	eufórico	ao	ver	que	o	café	parecia	não	ser
mais	um	problema	para	mim.

O	que	aconteceu	no	dia	seguinte	é	uma	parte	do	motivo	pelo	qual	este	livro
existe.	Bebi	outra	xícara	de	café,	e	dessa	vez	me	senti	ansioso	e	fraco,	e	mais
tarde	minhas	articulações	doíam	–	não	era	absolutamente	“À	Prova	de	Bala”.
Acontece	que	dessa	vez	o	biohacker	em	mim	percebeu	que	a	variável-chave	não
era	eu,	e	sim	o	café!	Mergulhei	na	bioquímica	do	café	e	em	pesquisas	sobre



agricultura	e	economia	e	descobri	que	nem	todo	café	é	igual	e	que	ele
frequentemente	contém	toxinas	de	fungos	que	se	originam	e	se	desenvolvem
nele	de	maneira	natural.	Isso	mostrou	que	minha	reação	a	determinados	cafés
não	tinha	nada	a	ver	com	a	bebida,	mas	que	se	tratava	de	uma	reação	ao	fungo
presente	nela.

Eu	costumava	beber	café	comum	todos	os	dias	e	notava	um	declínio	na	energia	três	a	quatro	horas	após
tomar	apenas	uma	xícara	de	café	preto	gelado.	Desde	que	adotei	o	Café	À	Prova	de	Bala	com	manteiga
e	óleo	de	triglicerídio	de	cadeia	média	(TCM),	meus	dias	são	repletos	de	energia	–	e	tenho	absoluta
certeza	de	que	curei	um	caso	leve	de	fadiga	adrenal.	Incrível!	–	Colin

Quando	expostas	até	mesmo	a	baixos	níveis	de	toxinas	de	fungos,	muitas
pessoas	perdem	acuidade	mental.	Em	níveis	mais	altos,	essas	toxinas	causam
problemas	graves,	como	cardiomiopatia,	câncer,	hipertensão,	doença	renal	e	até
dano	cerebral.	O	café	pode	ter	um	sabor	amargo	(como	se	precisasse	de	açúcar)
quando	a	torrefação	é	feita	de	maneira	errada	ou	quando	o	pé	de	café	apresenta
fatores	estressores	prejudiciais	à	saúde,	incluindo	fungos	patogênicos.

A	quantidade	de	fungos	nos	grãos	de	café	pode	variar	de	lote	para	lote,
especialmente	no	caso	de	grandes	produtores.	As	toxinas	de	fungos	estão
presentes	em	uma	quantidade	significativa	de	café.	Um	estudo	que	testou	grãos
de	café	verdes	cultivados	no	Brasil	mostrou	que	mais	de	90%	deles	estavam
contaminados	com	fungos	antes	do	beneficiamento,[7]	enquanto	outra	pesquisa
revelou	que	quase	50%	dos	cafés	já	preparados	apresentam	fungos.[8]	O	fungo	é
um	problema	tão	grande	no	café	que	governos	em	todo	o	mundo	–	da
Comunidade	Europeia	à	Coreia	do	Sul	e	ao	Japão	–	instituíram	limites	de
segurança	para	uma	dessas	micotoxinas	em	partes	por	bilhão	(ppb).[*]	Os

Estados	Unidos	e	o	Canadá,	no	entanto,	não	têm	limites	estabelecidos,	e	por	isso
há	uma	chance	maior	de	que	nesses	países	uma	xícara	de	café	contenha



micotoxinas	suficientes	para	influenciar	o	desempenho	de	uma	pessoa	ou	até	sua
saúde.	Até	mesmo	os	limites	europeus	são	aplicados	apenas	a	dois	tipos	de
micotoxinas	e	foram	fixados	por	motivos	econômicos,	e	não	para	melhorar	o
desempenho	humano.	Mais	adiante,	você	verá	pesquisas	novíssimas,	nunca	antes
publicadas,	que	comparam	o	desempenho	cognitivo	quando	se	usam	grãos	de
café	testados	em	laboratório,	contendo	um	nível	ultrabaixo	de	toxinas,	e	quando
se	empregam	grãos	comuns,	disponíveis	no	comércio.	Os	resultados	são
surpreendentes	e	fornecem	evidências	claras	de	que	há	diferença	entre	o	modo
como	o	cérebro	funciona	quando	bebemos	café	puro	e	quando	consumimos	o
café	comum.	Toxinas	de	fungos	ocultas	no	ambiente	ou	nos	alimentos,	e	não
apenas	no	café,	interferem	no	desempenho	cognitivo	de	todos	nós.

É	evidente	que	o	tipo	de	café	que	adquirimos	é	extremamente	importante.	Os
tipos	mais	baratos	custam	menos	porque	não	apenas	contêm	grãos	de	baixa
qualidade,	como	também	incluem	um	alto	percentual	de	grãos	estragados,	que
são	mais	suscetíveis	a	toxinas	de	fungos.	Não	conseguimos	ver	essas	toxinas	–
elas	são	subprodutos	invisíveis	de	métodos	menos	adequados	que	os	produtores
empregam	no	beneficiamento	dos	grãos	de	café	verdes.	As	técnicas	de
beneficiamento	adicionam	sabor,	mas,	involuntariamente,	aumentam	a
quantidade	de	toxinas	no	café.	O	café	descafeinado	apresenta,	em	média,	mais
toxinas	do	que	o	cafeinado.	Em	parte,	isso	ocorre	porque	as	pessoas	se	assustam
com	a	ideia	de	estragar	grãos	de	alta	qualidade	no	processo	de	descafeinização	e,
desse	modo,	usam	grãos	de	qualidade	inferior.	Isso	acontece	também	porque	a
cafeína	atua	como	um	mecanismo	de	defesa	antifúngico	natural	que	dificulta	o
crescimento	de	fungos	e	outros	organismos	nos	grãos.	Quando	a	cafeína	é
removida,	os	grãos	se	tornam	indefesos	em	relação	ao	mofo	que	pode	se	formar
se	os	grãos	forem	armazenados	incorretamente	após	a	torrefação.

Até	mesmo	nos	cafés	orgânicos	e	caros	pode	haver	crescimento	de	fungos
quando	se	empregam	métodos	de	beneficiamento	prejudiciais.	No



“beneficiamento	natural”,	os	grãos	são	mantidos	ao	ar	livre,	onde	ficam	expostos
a	fezes	de	aves	e	a	outros	detritos,	e	desenvolvem	mofo.	O	emprego	do
“beneficiamento	úmido”	produz	resultados	melhores	em	alguns	casos.	Nesse
método,	os	produtores	despejam	os	grãos	em	tanques	enormes,	adicionam	água	e
deixam	que	fermentem,	pois	desse	modo	a	remoção	de	suas	partes	externas
torna-se	mais	fácil.	Não	se	pode	prever	o	que	crescerá	em	cada	lote	de	grãos,
mas,	em	geral,	as	toxinas	de	fungos	estão	incluídas.	Minhas	pesquisas,
associadas	a	experiências	de	tentativa	e	erro,	me	ensinaram	a	escolher	um	café
com	mais	chances	de	fornecer	a	estimulação	sem	a	posterior	queda	de	energia,
mas	nem	sempre	os	resultados	eram	confiáveis.	Assim,	criei	um	processo	para
otimizar	o	café,	visando	ao	desempenho	cerebral	e	para	verificar	isso	em	testes
de	laboratório.	Finalmente,	posso	beber	café	e	me	sentir	maravilhoso	todas	as
vezes,	e	milhares	de	pessoas	sentiram	uma	diferença	expressiva	eliminando
apenas	essa	fonte	diária	de	exposição	a	toxinas.

As	toxinas	produzidas	por	fungos	não	se	encontram	apenas	no	café;	elas
estão	presentes	em	todos	os	tipos	de	cultivos	alimentares.	Os	fungos	se
desenvolvem	nas	plantações	e	secretam	toxinas	muito	antes	de	os	alimentos
serem	colhidos,	tornando	essa	questão	um	problema	que	não	é	novidade	na
comunidade	agrícola.	Além	do	café,	as	principais	fontes	de	micotoxinas	na
alimentação	são	trigo,	milho	e	outros	grãos,	no	entanto	amendoim,	frutas,
chocolate	e	vinho	estão	frequentemente	contaminados	com	essas	toxinas
também.	As	micotoxinas	se	acumulam	no	leite	de	vacas	que	comem	grãos
contaminados.[9]	Na	verdade,	produtos	obtidos	de	animais	alimentados	com
grãos	sempre	apresentam	um	risco	maior	quanto	a	micotoxinas	do	que	os
próprios	grãos,	pois	os	controles	dos	níveis	dessas	toxinas	na	ração	animal	são
mais	brandos	do	que	os	que	se	aplicam	aos	grãos	presentes	na	alimentação
humana.	Na	verdade,	uma	das	razões	não	reconhecidas	que	fazem	com	que
dietas	pobres	em	carboidratos	funcionem	é	o	fato	de	que,	com	a	eliminação	dos



grãos,	acabamos	por	ter	um	nível	mais	baixo	de	micotoxinas	na	comida.	Você
não	é	apenas	o	que	você	come,	mas	também	o	que	a	sua	comida	comeu!

As	toxinas	de	fungos	são	sorrateiras,	porque	não	há	como	saber	com	certeza
se	elas	estão	ou	não	presentes	em	determinado	lote	de	alimento.	Por	exemplo,
um	saco	de	nozes	pode	estar	perfeitamente	livre	desses	organismos,	porém	outro
saco,	de	um	lote	diferente,	pode	conter	níveis	de	micotoxinas	capazes	de	deixar
você	fraco	–	ainda	que	você	não	consiga	sentir	seu	gosto.	Nosso	cérebro	grande
nos	torna	os	mamíferos	mais	suscetíveis	aos	efeitos	dessas	toxinas,	e	é
importante	saber	que	elas	podem	estar	causando	seu	cansaço	inexplicável	ou	lhe
tirando	a	concentração.	Esse	é	um	problema	comum	entre	meus	clientes	de	alto
desempenho,	e	eliminar	alimentos	de	alto	risco	costuma	ajudar,	antes	de	tudo,	na
concentração	mental.	É	por	isso	que	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	vai	muito	além	de
uma	dieta	Paleolítica	ou	de	uma	dieta	pobre	comum	em	carboidratos	–	Weston
A.	Price	e	GAPS	(Síndrome	Psicológica	e	do	Intestino),	entre	outras	–,	com	a
drástica	redução	de	alimentos	conhecidos	por	serem	comumente	contaminados
com	micotoxinas	e	o	reconhecimento	de	que	eles	interferem	no	modo	como
funcionamos	antes	mesmo	que	nos	deixem	completamente	doentes.

Quando	promovo	os	workshops	Champion’s	Blueprint,	de	desenvolvimento	de	executivos	sêniores,
destinados	a	líderes	empresariais	e	CEOS	da	Fortune	500,	sempre	sirvo	o	Café	À	Prova	de	Bala,	com	o
objetivo	de	assegurar	que	os	clientes	tenham	o	melhor	desempenho	mental	e	resistência	para	dias
intensos	de	desenvolvimento	de	liderança.	O	Café	À	Prova	de	Bala	proporciona	clareza	surpreendente	e
concentração	intensa,	sem	hiperatividade,	mantendo	os	mais	altos	níveis	de	aprendizado,	comunicação	e
consciência.	Basicamente,	meus	eventos	fluem	melhor	quando	o	cérebro	das	pessoas	está	atento	de
todas	as	formas.	–	Dr.	Jeff	Spencer,	autor	de	livro	sobre	liderança,	renomado	performance	coach	por
nove	anos	no	Tour	de	France,	atleta	olímpico	e	coach	de	performance	executiva.



REPROGRAME	OS	HORMÔNIOS	DA	FOME

Minha	história	de	exposição	ao	mofo	me	proporcionou	a	oportunidade	de
aprender	mais	sobre	biohacking	do	que	originalmente	pretendia.	Quando	iniciei
essa	prática	e	testei	os	níveis	dos	meus	hormônios,	constatei	que	tinha	problemas
relativos	à	tireoide,	às	glândulas	suprarrenais,	à	testosterona	e	ao	estrogênio.
Recebi	o	diagnóstico	de	que	sofria	de	tireoidite	de	Hashimoto,	doença	em	que	o
sistema	imunitário	ataca	a	glândula	tireoide.	No	meu	caso,	tanto	o	mofo	quanto	o
glúten	desencadeavam	essa	doença,	uma	vez	que	o	mofo	torna	o	sistema
imunitário	mais	sensível	aos	efeitos	nocivos	do	glúten.	Como	eu	desejava	sanar
meu	problema	de	tireoide,	comecei	a	pesquisar	a	relação	entre	alimentação	e
hormônios.	Descobri	que	a	gordura	saturada	e	o	colesterol	são	elementos
constituintes	de	todos	os	hormônios,	e	esse	foi	um	dos	motivos	pelos	quais
passei	a	fazer	experiências	com	o	aumento	da	ingestão	de	gordura	saturada.	Um
dos	grandes	saltos	dados	foi	começar	a	comer	mais	manteiga	proveniente	do
leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos.	Foi	assustador.	Aquilo	ia	contra	tudo
o	que	eu	ouvira	sobre	alimentação	saudável	durante	toda	a	minha	vida,	mas	eu
havia	pesquisado	e	verificado	os	estudos	científicos	e	queria	que	meus	níveis
hormonais	voltassem	à	normalidade,	então	respirei	fundo	e	parei	de	evitar	a
manteiga.	Sabia	que	se	eu	estivesse	errado	meu	corpo	mostraria	mais	inflamação
nos	exames	de	sangue	e	eu	poderia	simplesmente	parar	de	comer	esse	laticínio.

Imediatamente,	coisas	mágicas	começaram	a	acontecer.	Minha	capacidade	de
concentração	aumentou,	comecei	a	emagrecer	e	meus	exames	de	sangue
passaram	a	mostrar	menos,	e	não	mais	inflamação	–	mas	por	quê?	Alcançar	o
resultado	desejado	não	me	satisfez.	Como	biohacker,	era	importante	para	mim
entender	o	mecanismo	que	causara	aquilo.	Continuei	a	pesquisar	os	hormônios
associados	à	fome.	Todas	as	dietas	–	da	do	Dr.	Atkins	à	do	Ponto	Z	–	se



concentram	na	insulina,	o	hormônio	que	regula	o	açúcar	no	sangue,	porém	eu	fui

mais	longe,	tentando	determinar	o	que	controla	a	insulina.	Isso	me	levou	a	um
hormônio	chamado	leptina,	que	desempenha	um	papel	crucial	na	perda	de	peso
por	regular	o	gasto	de	energia,	o	apetite	e	o	movimento,	e	ele	envia	ao	cérebro	o
sinal	“Pare	de	comer!”,	quando	já	ingerimos	o	suficiente	para	atender	a	demanda
de	energia	do	corpo.	Foi	descoberto	em	1994	e,	desde	então,	vem	revelando
respostas	para	alguns	dos	mais	complicados	aspectos	do	emagrecimento.

A	leptina	é	produzida	por	células	de	gordura,	e	seus	níveis	são	proporcionais
aos	nossos	níveis	de	gordura	corporal.	Isso	significa	que,	quanto	mais	gordos
somos,	maior	a	quantidade	de	leptina	em	nosso	organismo.	Quando	uma	pessoa
está	acima	do	peso	como	eu	estava	e	há	uma	grande	quantidade	de	leptina
circulando	em	seu	corpo	por	um	longo	tempo,	ela	se	torna	resistente	à	leptina.
Nesse	caso,	o	cérebro	é	bombardeado	constantemente	com	esse	hormônio,	mas
não	recebe	o	sinal	de	que	o	estômago	está	cheio.	Isso	causa	lentidão,	ganho	de
peso	e	a	incapacidade	de	se	sentir	saciado.	A	resistência	à	leptina	é	também	uma
predição	de	resistência	à	insulina,	o	que	significa	que	a	leptina	pode	ter	uma
participação	no	controle	da	sensibilidade	à	insulina.[10]	A	sensibilidade	à
insulina,	por	si	mesma,	conduz	à	diabete	do	tipo	2	e	à	obesidade.

Ficou	evidente	para	mim	que	a	leptina	era	um	hormônio	em	que	eu	deveria
me	concentrar,	mas	como	poderia	corrigi-lo?	Existem	muitos	fatores	que
interferem	na	sensibilidade	à	leptina.	Como	você	já	leu	neste	livro,	ter	uma	dieta
rica	em	alimentos	que	contêm	lecitina	(com	ci)	pode	contribuir	para	resistência	à
leptina.	Além	disso,	o	consumo	excessivo	de	frutose	causa	resistência	a	esse
hormônio	porque	eleva	os	níveis	de	triglicerídios.	Os	triglicerídios	prejudicam	o
transporte	da	leptina	e	a	impedem	de	entrar	no	hipotálamo,[11]	a	estrutura
cerebral	que	mais	necessita	receber	o	sinal	da	leptina	para	inibir	a	fome.

Desenvolvi	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	para	manter	os	triglicerídios	em	níveis
baixos	por	meio	da	limitação	da	frutose,	da	eliminação	das	toxinas	dos	alimentos



e	da	redução	das	compulsões	alimentares	e	do	hábito	de	comer	como
recompensa	–	tudo	isso	restaura	os	níveis	de	leptina	e	facilita	a	perda	de	peso.
Tornar	você	sensível	à	leptina	será	a	garantia	de	que	só	sentirá	fome	quando,	de
fato,	necessitar	de	comida,	o	que	é	outra	maneira	de	a	Dieta	À	Prova	de	Bala
reprogramar	a	fome	para	mantê-lo	concentrado	e	com	energia.	Os	níveis	de
leptina	caem	durante	períodos	curtos	de	jejum	e	retornam	ao	normal	depois	que
comemos,[12]	e	é	por	isso	que	o	Jejum	Intermitente	À	Prova	de	Bala	(que	você
conhecerá	em	detalhes	mais	adiante)	é	um	meio	não	doloroso	e	importante	de	se
preservar	a	sensibilidade	a	esse	hormônio.

Quando	tentam	agir	em	um	sistema,	os	hackers	sabem	instintivamente	como
procurar	por	coisas	que	controlam	outras	coisas.	Esse	tipo	de	pensamento	me
levou	a	pesquisar	a	impressionante	sinfonia	de	hormônios	em	pessoas	saudáveis
para	descobrir	o	sistema	de	controle	mestre	que	opera	com	mais	do	que	somente
a	leptina	e	a	insulina.	Surgiu,	então,	outra	molécula,	chamada	polipeptídio
intestinal	vasoativo,	ou	VIP	[do	inglês	vasoactive	intestinal	polypeptide],	que
atua	em	conjunto	com	a	leptina.	Esse	polipeptídio	é	produzido	por	um	grande
número	de	tecidos	celulares,	incluindo	o	intestino,	o	pâncreas	e	dois	importantes
sistemas	regulatórios	no	cérebro,	a	glândula	pituitária	e	o	hipotálamo.	Estudos
mostram	que	quando	os	animais	não	têm	VIP	em	quantidade	suficiente,	o	açúcar
em	seu	sangue,	a	insulina	e	a	leptina	se	elevam	e	os	animais	sentem	compulsão
para	comer	doce.[13]

O	VIP	funciona	como	um	neuromodulador	e	neurotransmissor	e	tem	muitas
funções-chave.	Pode	promover	mudanças	no	trato	gastrintestinal	por	meio	da
modificação	dos	níveis	de	hormônios	e	eletrólitos,	alterando	o	modo	como	o
pâncreas	e	o	intestino	decompõem	gorduras	e	açúcares,	estimulando	o	fluxo	de
bile	e	controlando	a	liberação	do	ácido	gástrico.	Em	outras	palavras,	se	você	não
tiver	níveis	saudáveis	de	VIP,	não	gostará	da	maneira	como	se	sente.



Vocês	salvaram	a	minha	vida.	Eu	era	um	gordo	infeliz	e	resignado	a	uma	vida	não	saudável.
Experimentei	o	Café	À	Prova	de	Bala	porque	amo	café	e	comecei	automaticamente	a	perder	peso	e	a
deixar	de	sentir	compulsões	alimentares;	e	ganhei	nova	concentração	e	energia.	Com	esse	progresso,
passei	a	observar	a	minha	alimentação	e	a	seguir	a	Dieta	À	Prova	de	Bala.	Hoje,	sou	magro,	saudável	e
amo	a	vida.	Sinto-me	agora	com	a	idade	que	tenho.	Vocês	fizeram	uma	enorme	diferença	na	minha
vida.	Sinceramente,	obrigado.	–	Jose

Modulador-chave	do	sistema	nervoso	central,	o	VIP	participa	também	da
regulação	do	ritmo	circadiano,	do	aprendizado,	da	memória,	da	imunidade,	da
inflamação	e	de	reações	ao	estresse	e	a	lesões	cerebrais.[14]	Como	biohacker,	eu
sabia	que,	se	apenas	um	hormônio	controlava	tantos	sistemas,	era	válido	prestar
atenção	nele,	e	rapidamente	tornei	seu	ajuste	um	foco	importante	da	Dieta	À
Prova	de	Bala.	Esse	polipeptídio	é	crucial	para	o	funcionamento	correto	do
cérebro	e	protege	contra	a	inflamação	no	intestino.	Em	períodos	de	estresse,
como	nos	casos	em	que	estamos	expostos	a	toxinas,	a	produção	de	VIP	é
interrompida.	Quando	camundongos	são	expostos	à	toxina	do	Aspergillus,	um
gênero	de	fungos	tóxicos	comum	em	alimentos	e	edifícios	com	mofo,	os	níveis
de	VIP	baixam.[15]	É	provável	que	essa	queda	também	ocorra	nos	seres	humanos
quando	expostos	a	fungos	tóxicos.

Uma	vez	que	os	níveis	de	VIP	são	regulados	pela	leptina	e	vice-versa,
quando	esta	última	não	está	trabalhando	corretamente,	o	VIP	também	atua	de
modo	irregular.[16]	A	Dieta	À	Prova	de	Bala	torna	o	corpo	sensível	à	leptina,
que,	em	contrapartida,	regula	o	funcionamento	do	VIP.	Esse	polipeptídio	e	a
leptina	são	duas	das	razões	ocultas	que	fazem	com	que	a	Dieta	À	Prova	de	Bala
funcione	muito	bem	para	tantos	de	seus	adeptos.	Isso	explica	por	que	as	pessoas
se	sentem	bem	com	essa	dieta,	e	muitas	delas	dizem	sentir-se	alguém
completamente	novo.	Dormem	melhor,	pensam	com	mais	rapidez	e	vivem	em
um	estado	constante	de	alto	desempenho.



FAÇA	DO	SEU	CORPO	UMA	MÁQUINA	DE
DESINTOXICAÇÃO

Reduzir	a	inflamação	no	meu	corpo	por	meio	da	diminuição	drástica	das	toxinas
e	da	restauração	dos	meus	níveis	de	leptina	e	VIP	–	com	o	aumento	da	ingestão
de	gordura	saudável	e	da	limitação	do	consumo	de	frutose	–	fez	uma	diferença
enorme,	tanto	na	minha	aparência	quanto	no	modo	como	me	sentia,	no	entanto
eu	continuava	sofrendo	com	alguns	sintomas	estranhos.	De	vez	em	quando	tinha
enxaquecas	e	não	fazia	ideia	da	causa.	Elas	pareciam	aleatórias,	mas	assim	que
uma	enxaqueca	se	instalava,	na	melhor	das	hipóteses,	eu	ficava	nocauteado	por
algumas	horas,	o	que	estava	longe	de	ser	o	ótimo	desempenho	que	eu	buscava.
Com	frequência,	eu	tinha	urticárias	que	coçavam	furiosamente.	Parecia	provável
que	algo	estivesse	causando	tanto	as	enxaquecas	quanto	as	urticárias,	porém	eu
não	tinha	certeza	de	que	ambas	estivessem	relacionadas.	Como	bom	biohacker,
rastreei	minha	alimentação	e	os	sintomas	e	pesquisei	possíveis	causas	até
descobrir	as	aminas	biogênicas	(ABs).

As	aminas	biogênicas	são	neurotransmissores	que	influenciam	o
funcionamento	do	cérebro.	A	histamina	é	uma	AB	muito	conhecida	por	seu
papel	nas	alergias	sazonais.	Quando	o	corpo	produz	as	ABs,	elas	são	mantidas
dentro	de	determinados	limites,	no	entanto,	muitas	pessoas	não	percebem	que
ABs	como	a	histamina	também	estão	presentes	em	certos	alimentos.	Ingerir
essas	aminas	não	costuma	ser	tão	importante,	mas	elas	podem	começar	a	se
acumular	na	corrente	sanguínea	quando	o	corpo	não	consegue	eliminá-las	ou
quando	as	bactérias	intestinais	produzem	aminas	extras	à	medida	que	digerimos
a	comida.	Se	as	bactérias	intestinais	criam	ABs	extras	e	o	fígado	não	tem
enzimas	suficientes	para	decompô-las,	o	organismo	entra	em	pane	na	tentativa
de	livrar-se	delas.	Isso	libera	adrenalina,	aumenta	o	volume	de	sangue	bombeado



pelo	coração	e	os	níveis	de	açúcar	no	sangue,	além	de	elevar	a	pressão	arterial.
[17]	Esse	quadro	provoca	inflamação,	dores	de	cabeça	e	uma	série	de	outros

sintomas	que	você	nunca	imaginaria.

A	Dieta	À	Prova	de	Bala	ajudou	a	minha	vida	de	forma	geral	e	me	ensinou	coisas	que	levarei	para	o
túmulo	–	desde	o	aprimoramento	da	clareza	mental	e	a	motivação	a	uma	alimentação	melhor	até
melhores	escolhas	na	vida.	Também	me	proporcionou	uma	nova	maneira	de	pensar	no	campo	da	saúde,
reprogramar	meu	corpo	e	meu	cérebro	para	torná-los	os	melhores	em	desempenho.	–	David	Reynolds,
piloto	do	campeonato	de	automobilismo	V8	Supercars

A	histamina	e	outras	ABs	se	formam	quando	as	bactérias	decompõem
proteína,	seja	a	proteína	de	vegetais	e	sementes,	seja	a	de	animais,	como	porcos
e	peixes.	A	fonte	mais	comum	de	histamina	alimentar	é	a	soja	fermentada,	em
especial	o	molho	de	soja.	Eu	comia	muito	sushi	na	época	em	que	tinha
enxaquecas	e	urticárias	frequentes.	Quando	eliminei	as	ABs	da	alimentação,
esses	sintomas	desapareceram,	e	notei	imediatamente	um	aumento	enorme	em
minha	capacidade	de	concentração.	Muitos	leitores	da	Dieta	À	Prova	de	Bala
relataram	uma	diminuição	das	alergias	sazonais	desde	que	passaram	a	seguir
essa	dieta,	e	eu	também	senti	uma	redução	expressiva	das	alergias	sazonais	que
costumavam	me	atormentar.	Isso	ocorre	porque	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	ajuda	a
modular	as	bactérias	intestinais	que	produzem	as	histaminas,	restringindo	os
alimentos	que	têm	alta	concentração	dessas	aminas.



REPROGRAME	SUAS	BACTÉRIAS	INTESTINAIS	ANTES
QUE	ELAS	REPROGRAMEM	VOCÊ

Mesmo	depois	de	eliminar	as	urticárias	e	as	enxaquecas,	algo	continuava	me
incomodando.	O	fato	de	eu	ser	muito	sensível	às	ABs	me	dizia	que	meu	corpo
não	era	capaz	de	se	desintoxicar,	eliminando	essas	substâncias	como	deveria.
Isso	(mais	uma	vida	inteira	soltando	gases	capazes	de	colocar	as	pessoas	para
correr)	significava	que	havia	algo	errado	com	minhas	bactérias	intestinais.	O	que
de	fato	não	era	uma	grande	surpresa.	Como	um	menino	e	jovem	adulto	obeso	e
de	saúde	debilitada,	sofri	com	sinusite	crônica	e	infecções	na	garganta	durante
muitos	anos	e	precisei	tomar	antibióticos	uma	vez	por	mês	por	mais	de	uma
década.	Conhecia	os	efeitos	prejudiciais	desses	remédios,	então	comi	iogurte	ao
longo	de	anos,	pensando	que	isso	ajudaria	a	normalizar	meu	intestino.

Assim	que	percebi	que	isso	não	dava	resultado,	tentei	tudo	que	pude
imaginar.	Comprei	cada	um	dos	caros	probióticos[**]	do	planeta.	Ao	longo	do

tempo,	devo	ter	gastado	no	mínimo	50	mil	dólares	somente	com	probióticos.	Em
2006,	fiz	pela	primeira	vez	os	exames	das	espécies	de	bactérias	presentes	nas
minhas	fezes.	Cheguei	até	mesmo	a	tentar	a	terapia	helmíntica[***]	no	ano	em

que	foi	criada.	Para	isso,	tive	que	descobrir	uma	empresa	na	Tailândia	que	criava
ovos	de	um	parasita	chamado	nematoide	suíno,	depois	encomendá-los	e	engoli-
los	para	que	se	rompessem	em	meu	intestino.	No	caso	de	algumas	pessoas,	esse
tratamento	cura	o	intestino	por	promover	uma	expressiva	redução	da	inflamação
em	todo	o	corpo.	Essa	terapia	pode	parecer	bem	radical,	e	é,	mas	é	segura	porque
essa	espécie	de	parasita	não	é	capaz	de	se	reproduzir	em	seres	humanos	e
desaparece	sozinha	após	seis	semanas.	Não	surtiu	nenhum	efeito	para	mim,
embora	mude	a	vida	de	algumas	pessoas	muito	doentes.

As	pesquisas	sobre	o	microbioma	intestinal	me	ensinaram	por	que	eu	não



tinha	alcançado	os	resultados	que	desejava	dos	probióticos,	sobretudo	a	perda	de

peso.	Isso	me	ajudou	a	compreender	também	um	aspecto	vulnerável	da	minha
biologia	que	poderia	usar	para	reprogramar	o	modo	como	meu	corpo
armazenava	gordura.	Por	fim,	isso	se	tornou	um	elemento-chave	do	êxito	da
Dieta	À	Prova	de	Bala.	Estudos	realizados	com	camundongos	forneceram	um
insight	importante	sobre	o	modo	como	o	peso	corporal	é	mais	afetado	pelas
bactérias	intestinais	do	que	pela	quantidade	de	calorias	que	ingerimos	e	a
quantidade	de	calorias	que	eliminamos.	Quando	as	bactérias	intestinais	de
camundongos	obesos	eram	colocadas	no	intestino	de	camundongos	magros,
estes	comiam	10%	a	mais	e	se	tornavam	resistentes	à	insulina.	Quando	as
bactérias	dos	camundongos	magros	eram	inseridas	no	intestino	dos
camundongos	obesos,	estes	se	tornavam	magros.[18]	Assim	como	os

camundongos,	pessoas	obesas	e	pessoas	magras	têm	bactérias	intestinais	muito
diferentes.	O	que	ainda	não	se	sabe	é	se	são	as	más	bactérias	intestinais	que
causam	a	obesidade	ou	se	é	a	obesidade	que	causa	o	aparecimento	de	tais
bactérias,[19]	no	entanto,	há	evidências	de	que	o	tipo	errado	de	bactérias	no
intestino	provoca	inflamação	e	resistência	à	insulina.[20]

Pessoas	obesas	(e	também	animais	obesos)	têm	uma	quantidade	excessiva	de
bactérias	do	filo	Firmicutes,	que	inclui	os	lactobacilos,	presentes	no	iogurte	e	na
maioria	dos	suplementos	probióticos.	Necessitamos	dessas	bactérias,	porém,	se
elas	forem	muito	ativas,	abundantes	ou	do	subtipo	errado,	iremos	engordar.
Naturalmente,	pessoas	magras	possuem	menos	Firmicutes	e	mais	bactérias	do
filo	Bacteroidetes.	Não	é	possível	comprar	probióticos	da	espécie	Bacteroidetes
como	suplemento,	mas	podemos	desenvolvê-los	facilmente	comendo	alimentos
que	contêm	sua	fonte	natural,	que	são	os	polifenóis.

Os	polifenóis	são	antioxidantes	que	funcionam	também	como	probióticos
para	Bacteroidetes.	Estão	presentes	em	frutas	e	hortaliças	de	cores	vivas,	porém
sua	fonte	mais	rica	nas	dietas	ocidentais	é	de	longe	o	café!	O	chocolate	também



tem	alta	concentração	de	polifenóis.	Aumentar	a	quantidade	desses
superalimentos	em	minha	dieta	me	ajudou	a	nutrir	as	bactérias	das	“pessoas
magras”.	Esse	é	um	furo	no	sistema	de	controle	que	permite	à	Dieta	à	Prova	de
Bala	dobrar	as	“regras	das	calorias”.

Acontece	que	as	bactérias	intestinais	–	as	boas	e	as	más	–	já	“hackearam”
nosso	organismo.	Passamos	a	ser	dependentes	delas	em	um	relacionamento
simbiótico,	mas	isso	não	significa	que	tudo	o	que	elas	fazem	é	em	nosso
benefício.	Isso	é	especialmente	verdadeiro	se	queremos	controlar	nossos
depósitos	de	gordura.	O	fígado	produz	naturalmente	um	hormônio	que	gerencia
o	armazenamento	de	gordura	de	modo	saudável.	Animais	que	não	possuem
bactérias	intestinais	dependem	do	fígado	para	fabricar	esse	hormônio,	e	eles
quase	nunca	engordam,	não	importa	o	que	comam.	O	animais	que	possuem
bactérias	intestinais	ganham	peso	mais	facilmente	porque	essas	bactérias
também	produzem	outros	hormônios	de	armazenagem	de	gordura	que	o	corpo
não	deseja.	Adotar	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	lhe	permitirá	reprogramar
diretamente	suas	bactérias	intestinais	de	duas	maneiras.	Em	primeiro	lugar,
criando	mais	bactérias	das	“pessoas	magras”	e,	depois,	manipulando	os
hormônios	que	provêm	das	bactérias	para	fazê-los	eliminar	a	gordura	em	vez	de
estocá-la.	Bem-vindo	ao	assento	do	motorista.	Você	lerá	mais	sobre	essas
técnicas	no	capítulo	4.

Ter	mais	bactérias	boas	foi	um	bom	começo,	no	entanto	eu	queria	também
combater	as	bactérias	das	“pessoas	obesas”	que	sabotavam	meus	sistemas	de
armazenamento	de	gordura.	Isso	me	levou	às	maravilhas	do	óleo	de	coco,	que	é
conhecido	como	agente	antifúngico.	Indo	além,	descobri	uma	forma	de	óleo	de
coco	ainda	mais	potente,	com	mais	triglicerídios	de	cadeia	média	(TCM)	–	um
extrato	líquido	de	óleo	de	coco	–,	e	me	fixei	em	um	extrato	de	TCM
significativamente	ainda	mais	poderoso	chamado	C8,	que	é	até	18	vezes	mais
potente	do	que	o	óleo	de	coco	comum.	Curiosamente,	o	leite	materno	também



apresenta	um	alto	percentual	dessas	gorduras	que	fazem	do	intestino	um	lugar
menos	atrativo	para	as	bactérias	más.

Muitos	dos	benefícios	da	rápida	perda	de	gordura	proporcionada	pela	Dieta	À
Prova	de	Bala	se	deve	a	uma	mudança	intencional	nas	bactérias	intestinais.	Isso
é	ciência	de	ponta,	e	na	próxima	década	aprenderemos	mais	sobre	esse	campo.
Para	ajudar	nessa	conquista,	recepcionei,	com	recursos	próprios,	a	uBiome	na
primeira	Conferência	Biohacking	À	Prova	de	Bala	em	San	Francisco.	A	uBiome
é	a	primeira	empresa	a	permitir	que	clientes	meçam	e	entendam	a	genética	de
suas	bactérias	intestinais,	e	nos	seus	calcanhares	vem	o	American	Gut	Project
(Projeto	Intestino	Americano).	Isso	é	o	que	existe	de	mais	avançado	em	termos
de	“hackear”	o	corpo	humano,	e	tudo	se	resume	às	nossas	fezes.



DEIXE	SEU	CÉREBRO	FELIZ	COM	SISTEMAS	DE
DESINTOXICAÇÃO	DE	ALTO	DESEMPENHO

Depois	que	aprendi	mais	sobre	o	papel	das	bactérias	intestinais	na
desintoxicação,	fez	sentido	considerar	os	outros	sinais	de	desintoxicação	no
corpo.	Algo	que	hackers	de	todo	tipo	fazem	é	descobrir	como	interferir	nos
protocolos	de	sinalização	ou	assumir	seu	controle.	Se	um	hacker	quisesse
preparar	um	país	para	invasão,	a	primeira	coisa	a	fazer	seria	descobrir	como
dominar	a	infraestrutura	de	comunicações,	de	modo	que	a	mão	direita	não
soubesse	o	que	a	esquerda	estava	fazendo.	Adotei	essa	abordagem	em	relação
aos	sinais	no	corpo	e	procurei	por	aqueles	que	controlam	os	mecanismos	de
desintoxicação.	Depois	eu	podia	simplesmente	acionar	o	sinal.

A	bile	é	produzida	pelo	fígado	e	repassada	para	a	vesícula	biliar	para
armazenagem	até	que	seja	necessária	para	a	digestão	de	gordura,	e	também	atua
como	um	sinal	para	o	corpo	se	desintoxicar.	Essa	substância	ajuda	a	decompor	e
absorver	as	gorduras,	portanto,	a	quantidade	de	bile	que	o	fígado	secreta	é	um
fator	na	perda	de	peso	e	na	desintoxicação.	A	bile	decompõe	também	as	toxinas
para	a	digestão,	permitindo	que	estas	se	associem	a	agentes	antioxidantes	e
desintoxicantes	no	trato	digestório.	Essa	combinação	de	bile	e	toxinas	circula
pelo	trato	gastrintestinal,	no	qual	a	maior	parte	da	bile	é	reabsorvida	enquanto	as
toxinas	(espera-se)	permanecem	para	que	possam	ser	excretadas.	Quando	não	há
bile	suficiente,	o	corpo	não	é	capaz	de	associar	e	excretar	toxinas,	e	isso	pode
causar	o	acúmulo	dessas	substâncias	no	organismo.

Ingerir	gordura	é	um	sinal	para	que	o	corpo	produza	mais	bile;	portanto,	ao
consumir	maior	quantidade	de	gorduras	saudáveis,	podemos	aumentar	a
produção	de	bile	e	excretar	mais	toxinas.	É	como	trocar	o	óleo	do	carro.	As
toxinas	podem	interferir	na	produção	de	bile,	e	essa	é	outra	razão	pela	qual	a



Dieta	À	Prova	de	Bala	é	tão	cuidadosa	ao	evitá-las.	É	um	ciclo	delicado:	as

toxinas	prejudicam	a	circulação	da	bile,	e	esta	é	necessária	para	excretar	as
toxinas.	A	Dieta	À	Prova	de	Bala	reprograma	isso,	proporcionando	generosas
quantidades	de	gordura	saturada,	que	estimula	a	produção	de	bile,	e	evitando
toxinas	que	interferem	no	funcionamento	do	fígado.

Em	uma	busca	implacável	para	reprogramar	o	corpo	e	revelar	os	segredos	da
perda	de	peso	e	do	máximo	desempenho	em	um	padrão	permanente,	acabei	por
criar	uma	dieta	baseada	em	dados	científicos	que	vai	contra	tudo	o	que	eu
conheci	sobre	saúde	e	emagrecimento.	Como	poderia	a	ingestão	de	uma
quantidade	maior	de	manteiga	e	de	uma	quantidade	menor	de	frutas	fazer	com
que	eu	me	sentisse	melhor	e	ficasse	com	uma	aparência	melhor	do	que	em
qualquer	outra	época	da	minha	vida?	Verificamos	que	a	maior	parte	do
conhecimento	sobre	alimentação	que	tem	sido	transmitida	é	baseada	em	uma
combinação	de	marketing,	informações	erradas	e	medo,	enquanto	a	medicina
tende	naturalmente	a	se	concentrar	em	elementos	isolados	e	fáceis	de	medir,
como	a	gordura	total	e	o	colesterol.	Muitas	vezes,	isso	significa	negligenciar	os
complexos	sistemas	do	nosso	corpo.	Mas	você	já	não	precisa	mais	recorrer	a
anúncios	publicitários	nem	a	pequenos	artigos	jornalísticos	para	obter
informações	sobre	a	sua	saúde.	Graças	às	alegrias	de	assumir	a	posse	da	própria
biologia,	você	pode	avaliar	diretamente	o	que	funciona	e	o	que	não	funciona
para	a	sua	bioquímica.	Junte-se	a	mim	para	reassumir	o	controle	de	seu	corpo,	de
sua	mente	e	de	seu	desempenho.

[*]	“No	caso	do	Brasil,	para	o	café	torrado	(moído	ou	em	grão)	e	o	café	solúvel,	os	limites	máximos
tolerados	(LMT)	para	micotoxinas	são	de	10	ug/kg,	segundo	Resolução	da	Anvisa,	RDC	número	7,	de	18
de	fevereiro	de	2011,	da	legislação	brasileira	sobre	micotoxinas.”	(Micotoxinas	On-Line.	Disponível	em:
http://www.micotoxinas.com.br/legisla.html)	Acesso	em	12	de	março	de	2015.	(N.	da	T.)
[**]	“(...)	A	Organização	Mundial	de	Saúde	define	probióticos	como	‘organismos	vivos	que,	quando

http://www.micotoxinas.com.br/legisla.html


administrados	em	quantidades	adequadas,	conferem	benefício	à	saúde	do	hospedeiro’	(FAO/WHO,	2001).
Por	serem	benéficos	no	organismo,	os	probióticos	têm	efeito	sobre	o	equilíbrio	bacteriano	intestinal:
controle	do	colesterol	e	de	diarreias	e	redução	do	risco	de	câncer.	Os	probióticos	podem	ser	componentes	de
alimentos	industrializados	presentes	no	mercado,	como	leites	fermentados	e	iogurte,	ou	podem	ser
encontrados	na	forma	de	pó	ou	cápsulas.”	(Wikipédia,	Probiótico.	Disponível	em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Probiótico)	Acesso	em	20	de	março	de	2015.	(N.	da	T.)
[***]	“A	terapia	helmíntica	age	através	da	introdução	de	helmintos	ou	de	fungos	dermatófitos	na	mucosa
intestinal	para	suprimir	as	reações	imunológicas	hiperativas	em	pacientes	com	asma.	Os	fungos
dermatófitos	também	limpam	os	intestinos	das	pessoas	que	sofrem	de	doenças	autoimunes,	como	a	doença
de	Crohn,	esclerose	múltipla	e	colite	ulcerativa.”	(eHow	Brasil,	Como	Fazer	Terapia	Helmíntica.
Disponível	em	http://www.ehow.com.br/terapia-helmintica-como_112007/)	Acesso	em	20	de	março	de
2015.	(N.	da	T.)

http://pt.wikipedia.org/wiki/Probi%C3%B3tico
http://www.ehow.com.br/terapia-helmintica-como_112007/
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CAPÍTULO	2

O	QUE	VOCÊ	PENSA	QUE	É	BOM	PARA
VOCÊ	PODE	ESTAR	DEIXANDO-O	GORDO,

DOENTE	E	BURRO

epois	de	programar	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	e	descobrir	quão	pouca
energia	eu	precisava	realmente	gastar	para	perder	peso,	permanecer

magro	e	me	sentir	ótimo,	eu	fiquei	com	raiva.	Quando	perdi	os	primeiros	23
quilos	de	gordura	em	três	meses,	o	número	na	balança	me	deixou	extasiado,
porém,	em	um	nível	mais	profundo,	eu	me	senti	traído.	Eu	tinha	lutado	por
muito	tempo	para	praticar	exercícios	e	seguir	uma	dieta	pobre	em	gorduras	e
calorias	e	me	senti	culpado	quando	não	obtive	resultados.	Por	que	os	médicos
não	haviam	me	falado	sobre	essas	maneiras	simples	de	me	sentir	melhor	e
manter	a	perda	de	peso?	Por	que	os	meus	pais	não	me	ensinaram	isso?	Por	que
as	pessoas	não	estavam	gritando	essas	coisas	de	cima	dos	telhados?

Existem	pequenos	grupos	de	cientistas	de	diferentes	disciplinas	que	vêm
estruturando	essas	informações,	mas	pode	levar	décadas	para	que	elas	se	tornem
conhecimento	comum.	Assumi	a	missão	de	encontrar	esses	cientistas,	testar	suas
descobertas	em	mim	mesmo	e	converter	esse	trabalho	em	conhecimento	útil	que
todos	possam	aplicar	em	suas	vidas.	Este	livro	é	o	resultado	dessa	missão.

Existem	cinco	itens	básicos	que	a	alimentação	deve	fornecer:	energia	para	o
cérebro,	combustível	para	o	corpo,	nutrientes	para	as	células,	nenhuma	toxina
desnecessária	e,	talvez,	o	mais	importante,	satisfação.	Contudo,	a	maioria	das
dietas	pobres	em	calorias	e	gordura	não	consegue	proporcionar	nada	disso.	A



verdade	é	que	muitos	dos	chamados	alimentos	“diet”	estão	contribuindo	para	a
epidemia	de	obesidade	em	todo	o	mundo.	Vamos	dar	uma	olhada	em	alguns	dos
mitos	da	indústria	das	dietas	que	são	mais	comumente	perpetuados	e	na
abordagem	da	Dieta	À	Prova	de	Bala	sobre	cada	um	deles.



MITO	ALIMENTAR	#1:	SE	VOCÊ	NÃO	ESTÁ	PERDENDO
PESO,	É	PORQUE	NÃO	ESTÁ	SE	ESFORÇANDO	O
SUFICIENTE

Como	um	homem	que	cresceu	gordo	e	pesava	136	quilos,	esse	foi	o	mito	que
mais	me	prejudicou.	Acredite-me,	as	pessoas	gordas	sabem	que	estão	gordas.
Estamos	profundamente	cientes	disso	o	tempo	todo.	Não	somos	preguiçosos	–
longe	disso.	Passamos	o	dia	inteiro,	todos	os	dias,	perdendo	lentamente	uma
batalha	da	vontade	contra	o	ímpeto	biológico	do	nosso	corpo	para	a	comida.	O
problema	é	que,	desgraçadamente,	as	pessoas	que	seguem	dietas	e	até	mesmo
muitos	médicos	entendem	de	forma	errada	o	conceito	de	força	de	vontade.	Eles
acreditam	que	o	segredo	do	sucesso	é	simplesmente	agir	com	determinação	e
dizer	não	para	a	ingestão	excessiva	de	comida	usando	uma	fonte	inesgotável	de
força	de	vontade.	Mas	já	se	provou	que	a	força	de	vontade	é	uma	fonte	limitada.
Pode	nos	faltar	todos	os	dias,	e	nossa	decisão	em	renovar	o	estoque	não	é
determinante	para	que	isso	ocorra.

A	fadiga	decisória	é	um	fenômeno	psicológico	documentado	que	se	refere	à
deterioração	da	qualidade	das	decisões	tomadas	após	uma	longa	sessão	de
decisões.[1]	Por	exemplo,	em	uma	pesquisa,	os	juízes	de	um	tribunal	tomaram
decisões	que	eram	menos	favoráveis	aos	réus	no	final	do	dia.	A	fadiga	decisória
também	pode	nos	levar	a	fazer	escolhas	menos	adequadas	todas	as	vezes	em	que
usamos	a	força	de	vontade	para	optar	por	um	alimento	“diet”	em	vez	de	outro
que	proporcione	mais	satisfação.	A	principal	razão	de	a	Dieta	À	Prova	de	Bala
ser	tão	eficaz	e	fácil	de	manter	é	que	ela	nos	devolve	a	força	de	vontade,	em	vez
de	miná-la.	Essa	dieta	pode	ajudá-lo	a	ter	mais	energia	do	que	jamais	teve	ao
nutrir	suas	células,	balancear	seus	níveis	hormonais	e	pôr	um	ponto	final	na
incessante	e	exaustiva	batalha	contra	as	compulsões	alimentares.	A	Dieta	À
Prova	de	Bala	o	ajudará	a	sentir-se	saciado,	e	não	privado	de	algo,	e	quando



você	está	satisfeito	não	há	necessidade	de	gastar	a	força	de	vontade	com	uma

coisa	tão	trivial	quanto	a	comida.	No	início,	você	usará	um	pouco	de	força	de
vontade	para	trocar	os	alimentos	aos	quais	está	acostumado	por	opções
melhores,	mas	isso	não	vai	demorar	muito.	Em	poucos	dias,	terá	prazer	em	fazer
as	escolhas	À	Prova	de	Bala	pelo	modo	maravilhoso	como	elas	o	fazem	sentir-
se.

Não	temos	mais	o	luxo	de	relegar	a	saúde	ao	acaso	na	atualidade.	A	doença	não	é	somente	previsível,
mas	predeterminada	quando	a	pessoa	segue	uma	dieta	e	um	estilo	de	vida	“modernos”.	Entretanto,
avanços	na	ciência	e	no	conhecimento	estão	revelando	agora	as	etapas	básicas	de	todos	a	fim	de
assegurar	uma	vida	inteira	de	saúde	vibrante.	A	paixão	de	Dave	Asprey	por	resultados	diretos	e
eficientes	sustenta-se	no	compromisso	com	uma	pesquisa	completa,	em	testes	rigorosos	e	na	aplicação
prática.	–	Peter	Sage,	empreendedor,	atleta	e	autor	de	best-sellers

A	principal	razão	de	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	ser	tão	eficaz	e	fácil	de	manter	é
que	ela	nos	devolve	a	força	de	vontade,	em	vez	de	miná-la.

Nosso	corpo	tem	evoluído	de	modo	que	a	espécie	humana	possa	sobreviver	a
quase	tudo	o	que	o	mundo	nos	reserva,	incluindo	eras	do	gelo,	pragas	e	escassez
de	alimentos.	Não	precisamos	de	todo	o	nosso	grande	cérebro	apenas	para	comer
e	procriar,	assim	diferentes	partes	desse	órgão	se	desenvolveram	para	usar
quantidades	distintas	de	energia,	e	os	processos	do	nível	superior	requerem	a
maior	parte	dela.	Isso	significa	que	problemas	com	nossa	energia,	seja	má
nutrição,	toxinas	ou	outros	estressores,	causam	impacto	nas	áreas	cerebrais	–	as
primeiras	a	consumir	mais	energia.	Em	outras	palavras,	um	processo	como	a
força	de	vontade	é	muito	mais	sensível	à	nossa	energia	do	que	os	níveis
biológicos	mais	baixos	necessários	à	sobrevivência.



À	medida	que	novas	técnicas	de	imagens	cerebrais	revelam	as	nuanças	e	as
interconexões	entre	diferentes	estruturas	cerebrais,	tornou-se	evidente	que	não
existe	uma	estrutura	ou	um	modelo	único	capaz	de	simplificar	o	cérebro.
Acredito	que	a	maneira	mais	útil	de	pensarmos	em	como	o	cérebro	usa	a	comida
é	o	“modelo	do	cérebro	trino”,	que	o	neurocientista	e	psiquiatra	Paul	D.
MacLean,	MD	(doutor	em	medicina),	criou	nos	anos	1960	para	explicar	a
estrutura	desse	órgão,	dividindo-o	em	três	partes	que	se	desenvolveram	em
estágios	distintos	ao	longo	da	evolução.	Esse	modo	de	compreender	o	cérebro	é
debatido	na	comunidade	científica,	porém	ajudará	você	a	entender	como	a	Dieta
À	Prova	de	Bala	reprograma	o	cérebro,	de	modo	que	você	não	precise	gastar	sua
energia	tendo	força	de	vontade	para	não	comer	em	excesso.

A	primeira	parte	do	cérebro,	na	qual	podemos	pensar	como	o	cérebro
reptiliano,	controla	processos	do	nível	inferior,	como	a	regulação	da	temperatura
e	dos	sistemas	elétricos.	Todas	as	criaturas	vertebradas	possuem	um	cérebro
reptiliano,	e	este	deve	dispor	de	nutrientes	suficientes	para	sobreviver,
independentemente	do	que	as	partes	superiores	do	cérebro	necessitem.	Se	essa
parte	do	cérebro	não	obtiver	nutrientes	e	energia	suficientes,	nossa	morte	é	certa.
Fim	da	história.

Todos	os	mamíferos	compartilham	o	segundo	cérebro	–	chamado	de	cérebro
límbico	–,	no	qual	gosto	de	pensar	como	o	“cérebro	de	um	labrador	retriever”
peludo	e	sentimental.	Esse	cérebro	controla	os	instintos	que	mantêm	nossa
espécie	viva,	como	a	procura	por	alimento	e	o	comportamento	reprodutivo.	O
cérebro	de	labrador	está	apenas	tentando	ajudar	na	nossa	sobrevivência,	mas
acaba	por	trabalhar	contra	nós	de	três	maneiras	importantes.	Em	primeiro	lugar,
ele	se	deixa	distrair.	Como	um	cão,	estamos	sempre	à	procura	de	possíveis
bastões	para	perseguir,	em	vez	de	nos	concentrarmos	naquilo	que	está
exatamente	diante	de	nós.	Você	sente	dificuldade	em	prestar	atenção?	É	o	seu
cérebro	de	labrador	desencadeando	sua	reação	de	luta	ou	fuga	para	garantir	que



você	fique	em	segurança.	A	segunda	maneira	como	o	cérebro	de	labrador	age
contra	nós	está	relacionada	também	à	sobrevivência	da	espécie,	nesse	caso	para
dar	suporte	à	reprodução.	Esse	cérebro	nos	distrai	com	fortes	desejos	prementes
inapropriados	e	assegura	que	dediquemos	bastante	tempo	e	energia	à	tentativa	de
satisfazer-lhes.	(Pelo	menos	essa	parte	é	agradável!)	O	terceiro	modo	como	o
cérebro	de	labrador	nos	põe	em	encrenca	se	constitui	no	ponto	principal	deste
livro	–	ele	nos	faz	querer	comer	tudo	em	que	conseguimos	colocar	as	patas.	O
cérebro	de	labrador	quer	que	comamos	qualquer	coisa	indiscriminadamente	para
garantir	que	não	morreremos	de	inanição.

Quando	comemos	um	alimento	que	contém	algo	prejudicial	ao	organismo,
isso	pode	desencadear	uma	reação	de	luta	ou	fuga	–	que	pode	ser	medida	pela
frequência	cardíaca	–	com	uma	forte	compulsão	para	ingerir	alimentos
açucarados	que	proporcionarão	uma	rápida	eclosão	de	energia	para	lidarmos
com	a	ameaça.	Vivenciamos	isso	como	uma	compulsão	alimentar,	algo	que
defino	como	uma	forte	necessidade	de	comer	que	ultrapassa	a	fome	comum.
Infelizmente,	muitas	pessoas	têm	essas	compulsões	com	tanta	frequência	que	se
esquecem	de	como	é	sentir	fome	sem	a	compulsão	simultânea.

Sempre	que	resistimos	à	compulsão,	usamos	nosso	terceiro	e	último	cérebro,
denominado	por	MacLean	de	neocórtex,	e	que	gosto	de	chamar	de	“cérebro
humano”.	Lembre-se,	o	cérebro	reptiliano	é	o	primeiro	da	fila	a	receber	os
nutrientes	e	calorias	de	que	necessita,	seguido	do	cérebro	de	labrador,	por	isso	o
cérebro	humano	fica	com	as	sobras.	Se	comermos	apenas	o	bastante	para	manter
os	dois	primeiros	cérebros	felizes	ou	se	ingerirmos	os	alimentos	errados,	o
cérebro	humano	é	o	primeiro	a	ficar	sem	energia,	causando	o	esgotamento	da
nossa	força	de	vontade.	Tudo	o	que	sabemos	depois	disso	é	que	cedemos	à
compulsão	e	só	despertamos	quando	já	comemos	metade	de	um	pote	de	sorvete.

As	dietas	tradicionais	para	a	perda	de	peso	não	fornecem	combustível
suficiente	para	os	três	cérebros.	Quando	adotamos	uma	dessas	dietas,	todas	as



vezes	em	que	vemos	comida,	o	cérebro	de	labrador	diz:	“Você	está	morrendo	de
inanição!	A	sobrevivência	está	em	jogo!	Coma	isto	AGORA!”	Então,	somos
obrigados	a	usar	a	força	de	vontade	para	dizer:	“Não!	Cachorro	mau!”	Isso
ocorre	repetidas	vezes	até	estarmos	sofrendo	de	fadiga	decisória	e	esgotarmos
nosso	estoque	de	força	de	vontade,	quase	sempre	no	meio	do	dia.

Por	exemplo,	se	você	tomar	um	café	da	manhã	pobre	em	gorduras	e	calorias,
seu	corpo	secretará	insulina,	o	que	permitirá	que	suas	células	usem	o	açúcar
recém-ingerido,	causando	portanto	a	queda	da	taxa	de	açúcar	no	sangue.	O
cérebro	de	labrador	começará	a	entrar	em	pânico	por	achar	que	o	corpo	está
ficando	sem	o	combustível	de	que	necessita	para	manter-se	vivo.	O	labrador
passará	a	atormentar	você	para	que	coma	algo	doce,	de	modo	que	a	taxa	de
açúcar	no	seu	sangue	se	eleve.	Foi	desse	modo	que	a	biologia	evoluiu	para
impedi-lo	de	morrer	de	inanição,	mas	já	não	está	mais	a	seu	favor.	O	que	o	seu
corpo	entendeu	como	uma	emergência	era	apenas	você	seguindo	a	dieta!
Quando	chega	a	hora	do	almoço,	sua	força	de	vontade	está	esgotada	e	você	cede
–	come	pizza,	frango	frito	ou	fast-food.	Ou	talvez	tente	subornar	o	labrador
comendo	apenas	um	pedaço	de	doce	com	seu	almoço	sem	gordura.	Isso	parece
familiar?

Outro	cenário	comum	é	aquele	em	que	você	toma	um	lauto	café	da	manhã
contendo	toxinas	ou	alimentos	aos	quais	tem	sensibilidade.	Ingerir	um	alimento
ao	qual	você	é	sensível	pode	desencadear	a	reação	de	luta	ou	fuga,	fazendo	com
que	seu	labrador	exija	açúcar	para	lhe	proporcionar	energia	suficiente	para	fugir.
Quando	a	comida	apresenta	toxinas,	o	fígado	usa	o	açúcar	no	sangue	para	oxidá-
las,	o	que	causa	uma	queda	na	energia	disponível	para	o	cérebro.	O	resultado	é
que	você	sente	necessidade	de	ingerir	açúcar	imediatamente.

Usar	a	alimentação	para	manipular	o	cérebro	requer	que	você	saiba	quais
alimentos	dizem	ao	seu	cérebro	de	labrador	que	você	está	morrendo	de	inanição,
seja	por	causarem	a	queda	do	açúcar	no	sangue,	seja	por	estimularem	a	reação	de



luta	ou	fuga.	Na	Dieta	À	Prova	de	Bala,	os	alimentos	são	divididos	em	três
categorias,	que	discutiremos	em	detalhes	mais	à	frente.	Existem	alimentos	À
Prova	de	Bala	que	podem	ser	consumidos	quase	sempre	sem	restrições;
alimentos	suspeitos,	que	devem	ser	usados	com	precaução	porque	podem	causar
compulsões;	e	alimentos	criptonita,	que	quase	sempre	limitam	o	desempenho,
causam	fraqueza	e	devem	ser	evitados	como	um	todo.

Muitos	alimentos,	como	o	xarope	de	milho	de	alta	frutose,	são	criptonita	para
todas	as	pessoas,	porém	cada	um	de	nós	tem	também	alguns	alimentos	que	são
nossa	criptonita	pessoal.	Por	exemplo,	o	chocolate	é	um	alimento	À	Prova	de
Bala	saudável	para	a	maioria	das	pessoas,	no	entanto	para	alguém	sensível	a	esse
item,	ele	é	criptonita.	A	maior	parte	das	pessoas	ignora	alegremente	que
determinados	alimentos	que	elas	ingerem	o	tempo	todo	estão	secretamente
deixando-as	fracas	e	causando-lhes	compulsões.	Usando	o	aplicativo	gratuito	de
rastreamento	de	sensibilidade	à	comida	da	Dieta	À	Prova	de	Bala	(que
apresentarei	em	detalhes	mais	adiante)	ou	realizando	um	exame	de	sangue	para
alergia	a	alimentos,	você	descobrirá	que	alimentos	na	categoria	Suspeitos	estão
arruinando	seu	desempenho.	Isso	o	ajudará	a	se	tornar	verdadeiramente	À	Prova
de	Bala.



MITO	ALIMENTAR	#2:	VOCÊ	NÃO	SENTE	TANTA	FOME
QUANTO	PENSA

A	fome	limita	seu	desempenho,	drena	sua	energia	e	deixa	você	irritado,	cansado
e	não	produtivo.	Reduz	também	sua	força	de	vontade	por	ativar	seu	cérebro	de
labrador.	Suportar	a	fome	não	é	um	sinal	de	tenacidade	nem	de	determinação,	e
definitivamente	não	é	À	Prova	de	Bala.	Por	ironia,	quando	eu	pesava	136	quilos,
sentia	fome	o	tempo	todo,	e	era	menos	produtivo	do	que	sou	agora	porque
passava	o	dia	inteiro	pensando	em	comida.	Na	época	em	que	eu	era	um	jovem
milionário	arrogante,	terminava	as	reuniões	cedo,	antes	da	hora	do	almoço,
dizendo:	“Tenho	de	comer	agora,	portanto,	a	reunião	está	encerrada,	me
desculpem	por	isso.”	Em	seguida,	fazia	uma	refeição	que	me	causava	ainda	mais
compulsões	alimentares.	Eu	não	tinha	a	intenção	de	parecer	um	imbecil.	Minha
fome	simplesmente	ficava	com	o	melhor	de	mim.	Meu	cérebro	de	labrador
estava	vencendo.

Vamos	encarar	isto:	ficar	com	fome	é	uma	enorme	perda	de	tempo.	Tira
nossa	atenção	de	assuntos	mais	importantes	e	aumenta	o	número	de	erros	que
cometemos	em	qualquer	tarefa.	Também	drena	a	força	de	vontade	e	o
dinamismo.	Quando	estamos	com	fome,	é	mais	provável	irmos	para	casa	assistir
à	televisão	do	que	trabalharmos	por	mais	uma	hora	em	um	plano	de	negócios.	Se
somássemos	todas	as	horas	que	a	maioria	das	pessoas	em	dieta	perde,	seja
pensando	em	sua	fome,	seja	abandonando	tarefas	por	dificuldade	de
concentração,	chegaríamos	no	mínimo	a	um	elevado	número	de	horas	por	dia.
Imagine	quanto	você	conseguiria	realizar	a	mais	em	uma	semana	se	tivesse
algumas	horas	extras	todos	os	dias	e	em	como	seria	muito	mais	gentil	se	não
estivesse	com	tanta	fome!

Em	sua	forma	mais	simples,	a	fome	é	a	intensa	necessidade	de	comer.	É	um



instinto	que	impede	o	ser	humano	de	morrer	de	inanição	–	é	parte	de	nosso

cérebro	de	labrador.	O	objetivo	de	uma	dieta	não	deveria	ser	ignorar	a	fome	nem
saciá-la	por	meio	da	ingestão	de	um	lanche	de	baixas	calorias	a	cada	noventa
minutos.	Em	vez	disso,	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	reprograma	a	fome,
balanceando	os	hormônios	que	controlam	esse	instinto.	A	bioquímica	da	fome	é
complexa	e	guiada	por	hormônios	produzidos	em	todo	o	corpo.	Há
fundamentalmente	dois	hormônios	opostos	sentados	no	banco	do	motorista	da
sua	fome.	A	grelina,	que	é	produzida	pelas	células	no	revestimento	do	estômago,
aciona	a	fome	e	desativa	a	saciedade.	A	leptina,	como	já	mencionei,	desativa	a
fome	ao	acionar	a	saciedade,	e	é	produzida	pelas	células	de	gordura.	Quando	o
intestino	delgado	detecta	proteína	no	alimento	que	acabamos	de	ingerir,	ele
ajuda	a	leptina	a	estimular	a	saciedade,	e	quando	o	pâncreas	identifica	gordura
no	intestino,	ele	libera	um	hormônio	que	não	deixa	a	grelina	desativar	a
solicitação	de	saciedade.	Por	outro	lado,	a	frutose,	o	açúcar	primário	das	frutas,
ao	desativar	a	grelina,	hormônio	da	fome,	faz	um	trabalho	pior	do	que	quase
qualquer	outro	alimento.

Sentir	fome	intensa	ou	“preciso	comer	agora	ou	vou	apagar”	é	um	sinal	de
que,	seja	o	que	for	que	você	tenha	comido	mais	cedo	naquele	dia,	aquilo	não	foi
capaz	de	saciá-lo	de	fato	porque	não	desativou	a	grelina	e/ou	acionou	a	leptina.
Por	outro	lado,	sentir	uma	leve	fome	do	tipo	“preciso	comer	nas	próximas	duas
horas”	não	enfraquece	seu	desempenho	e	é	fácil	de	controlar.	Uma	vez	que	seus
hormônios	da	fome	serão	bem	gerenciados	na	Dieta	À	Prova	de	Bala,	esse	será	o
único	tipo	de	fome	que	você	sentirá.

É	o	momento	de	resgatar	aquelas	horas	que	você	perdeu	sentindo-se	faminto
e	fazer	bom	uso	delas.	Ao	propor	a	ingestão	de	alimentos	com	gorduras	de	alta
qualidade	e	plenas	de	calorias,	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	permitirá	que	você	evite
a	dilapidação	do	desempenho	e	o	problema	da	drenagem	cerebral	chamado	fome
enquanto	emagrece	mais	rapidamente	e	sem	esforço	do	que	jamais	conseguiu



antes.	A	fome	não	é	algo	a	se	ignorar,	porém	é	perfeitamente	controlável.	Você
não	é	fraco	por	ceder	a	compulsões	alimentares.	Está	apenas	comendo	os
alimentos	errados	ou	uma	quantidade	insuficiente	das	coisas	certas!	Ao	seguir	a
Dieta	À	Prova	de	Bala,	você	assumirá	o	controle	da	sua	biologia,	de	modo	que	a
fome	deixará	de	ser	uma	distração.



MITO	ALIMENTAR	#3:	UMA	DIETA	POBRE	EM	GORDURA
É	SAUDÁVEL

Nos	anos	1950,	um	cientista	chamado	Ancel	Keys	sacudiu	o	mundo	da	nutrição
afirmando,	com	algumas	pesquisas	bastante	convincentes,	que	a	gordura
saturada	causava	doença	cardíaca.	A	loucura	das	dietas	com	baixo	teor	de
gordura	entrou	em	cena	com	estardalhaço	e,	infelizmente,	mantém-	se	até	hoje,
apesar	do	fato	de	que	mais	tarde	soubemos	que	Keys	descartou	dados	que	não	se
encaixavam	em	seu	modelo.[2]	Em	outras	palavras,	ele	manipulou	as	pesquisas
para	fazer	parecer	que	elas	sustentavam	sua	teoria	de	que	a	gordura	saturada
provocava	doença	cardíaca,	mas,	na	verdade,	a	ciência	não	apoiou	essa	teoria	de
modo	algum.

Especialistas	em	química	dos	alimentos	começaram	imediatamente	a	inventar
itens	com	baixo	teor	de	gordura.	Com	a	remoção	da	gordura	desses	alimentos,
era	necessário	substituí-la	por	outra	coisa.	As	duas	opções	eram	açúcar	ou
proteína.	Bem,	o	açúcar	é	mais	gostoso	e	mais	barato	do	que	a	proteína,	e	assim
açúcar	em	excesso	ou	xarope	de	milho	de	alta	frutose	foram	despejados	na
maioria	dos	alimentos	“diet”	com	baixo	teor	de	gordura.	Esses	produtos	pobres
em	gordura	são	realmente	terríveis,	pois	não	apenas	carecem	de	nutrientes	e
substituem,	por	açúcar	e	amido,	as	gorduras	que	proporcionam	saciedade,	como
também	têm	gosto	de	papelão	e	fazem	com	que	nosso	cérebro	de	labrador
acredite	que	uma	escassez	total	de	alimentos	está	a	caminho.

A	gordura	alimentar	contém	mais	energia	por	grama	do	que	qualquer	outro
nutriente,	por	isso	é	mais	eficaz	em	distribuir	energia	às	partes	do	corpo	que
necessitam	dela.	Comparada	à	proteína	ou	ao	açúcar,	a	gordura	é	também	a	que
causa	o	menor	impacto	nos	níveis	de	insulina.	Alimentos	pobres	em	gordura	que
apresentam	açúcar	causam	picos	de	insulina,	que	provocam	quedas	de	energia	e



ganho	de	peso.	Além	disso,	a	gordura	não	eleva	o	hormônio	do	estresse,	o

cortisol,	que	aumenta	a	taxa	de	açúcar	no	sangue	e	inibe	o	sistema	imunológico
tanto	quanto	a	proteína	e	os	carboidratos.

Uma	das	principais	razões	que	levam	as	pessoas	a	fracassar	em	tantas	dietas	é
o	fato	de	se	sentirem	torturadas,	então	elas	simplesmente	desistem	e	voltam	a
comer	os	alimentos	de	que	de	fato	gostam.	Mas	a	verdade	é	que,	com	a	Dieta	À
Prova	de	Bala,	você	pode	emagrecer	comendo	alimentos	deliciosos	e	capazes	de
proporcionar	saciedade.	E	você	poderá	comer	na	quantidade	que	seu	cérebro	de
labrador	desejar,	desde	que	esteja	ingerindo	os	alimentos	certos.	Quando	você
consome	alimentos	verdadeiros	que	não	são	produzidos	com	substâncias
químicas	para	realçar-lhes	o	sabor	e	que	o	induzem	a	comer	mais,	seu	cérebro	de
labrador	o	avisa	para	parar	quando	tiver	ingerido	o	suficiente.	Você	não	desejará
mais	comida	do	que	o	seu	corpo	necessita.

A	gordura	é	o	fundamento	da	Dieta	À	Prova	de	Bala,	mas	nem	todas	as
gorduras	são	criadas	do	mesmo	modo.	Mais	adiante	neste	livro,	você	saberá
quais	tipos	de	gorduras	desativam	as	compulsões	e	quais	tipos	as	causam.
Infelizmente,	quando	os	alimentos	com	baixo	teor	de	gordura	se	tornaram
populares,	começamos	a	rejeitar	todas	as	gorduras	e	não	apenas	as	prejudiciais.
Esse	tipo	de	pensamento	tem	se	mantido	há	bastante	tempo.	Em	vez	de
experimentar	mais	da	mesma	agonia	dos	produtos	livres	de	gordura,	agora	você
pode	colher	os	benefícios	de	uma	dieta	rica	em	gorduras	boas	e	acordar	todas	as
manhãs	animado	com	a	comida	que	irá	ingerir	naquele	dia.	Nem	mesmo	a	dieta
mais	eficaz	do	mundo	dará	resultado	se	você	não	a	seguir.	Um	simples	motivo
pelo	qual	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	é	tão	efetiva	a	longo	prazo	é	o	fato	de	ser
saborosa	e	de	não	fazer	nosso	cérebro	de	labrador	gastar	sua	força	de	vontade
lutando	contra	compulsões.	Isso	a	torna	capaz	de	ser	mantida.	Por	que	você
sairia	de	uma	dieta	que	é	mais	saborosa	do	que	aquela	que	estava	adotando	antes
de	começar	a	ficar	com	uma	aparência	ótima,	perder	peso	e	se	superar?



MITO	ALIMENTAR	#4:	COMER	GORDURA	FARÁ	VOCÊ
ENGORDAR

Graças	a	Ancel	Keys,	não	apenas	estamos	presos	a	alimentos	sem	gordura,	como
também	passamos	a	temer	a	ingestão	de	gordura,	pois	acreditamos	que	ela	nos
deixará	gordos	e	doentes.	Na	verdade,	a	ideia	de	que	comer	gordura	fará	você
engordar	não	passa	de	mito.	Enquanto	criava	e	testava	a	Dieta	À	Prova	de	Bala,
eu	quis	saber	com	que	rapidez	o	aumento	da	ingestão	de	calorias	provenientes	da
gordura	me	faria	engordar.	Imaginei	que,	se	tudo	o	que	ouvimos	sobre	dietas
fosse	verdadeiro,	eu	ganharia	meio	quilo	de	gordura	para	cada	3.500	calorias.
Para	realmente	mexer	os	pauzinhos	contra	mim	em	relação	ao	experimento,	em
6	de	agosto	de	2009,	parei	de	praticar	exercícios	físicos,	reduzi	minhas	horas	de
sono	a	menos	de	cinco	(o	que	supostamente	também	contribui	para	o	ganho	de
peso)	e	comecei	a	ingerir	4.000	a	4.500	calorias	da	Dieta	À	Prova	de	Bala	todos
os	dias.	Cerca	de	70%	dessas	calorias	eram	provenientes	de	gorduras	À	Prova	de
Bala.

Segundo	a	maioria	dos	nutricionistas,	comendo	daquela	maneira,	eu	deveria
ter	engordado	5,5	quilos	em	um	mês.	Em	vez	disso,	aconteceu	o	contrário.	De
repente,	eu	estava	superentusiasmado.	Meu	cérebro	funcionava	sem	esforço,	eu
não	necessitava	de	mais	horas	de	sono	e	até	desenvolvi	um	abdômen	definido.
Não	conseguia	acreditar	e	admito	que	passava	muito	tempo	diante	do	espelho
maravilhando-me	ao	ver	como	minha	barriga	ia	ficando	cada	vez	mais
“chapada”	enquanto	eu	literalmente	me	enchia	de	comida.

Não	quis	encerrar	o	experimento,	afinal	a	vida	parecia	formidável,	então	fui
em	frente	por	dois	anos	seguidos.	Usei	minha	energia	extra	para	lançar	o	blogue
Bulletproof	Executive	enquanto	ganhava	abraços	elogiosos	por	meu	trabalho	de
tempo	integral	como	vice-presidente	de	uma	empresa	de	tecnologia.	Os



contadores	de	calorias	previram	que,	após	dois	anos,	eu	ganharia	uns	270	quilos,

no	entanto	o	único	peso	que	ganhei	de	fato	foram	alguns	quilos	de	músculos.
Finalmente,	abri	mão	das	calorias	porque	dá	muito	trabalho	(sem	falar	na
despesa)	comer	em	tal	quantidade.	E	também	não	é	necessário	nem	mesmo
recomendável.

Graças	a	estudos	falhos,	as	gorduras	adquiriram	má	reputação,	porém	os	tipos
certos	de	gorduras	são	saudáveis	e	essenciais	à	vida.	Todos	os	nutrientes	são
convertidos	pelo	corpo	antes	de	serem	usados.	As	gorduras	certas	são	pobres	em
agentes	tóxicos,	nutritivas	e	fontes	de	energia	satisfatórias,	que	mantêm	o	corpo
e	o	cérebro	funcionando	em	sua	capacidade	máxima.	A	gordura	é	um	elemento
constituinte	de	paredes	celulares	e	hormônios	saudáveis	e	é	necessária	para
fertilidade,	regulação	da	temperatura	e	absorção	de	choque.	Algumas	vitaminas
–	A,	E,	D	e	K	–	são	solúveis	em	gordura,	ou	seja,	necessitam	dela	para	serem
absorvidas	pelo	organismo.

Graças	a	essa	dieta,	eu	me	sinto,	pareço	e	sou	melhor	do	que	jamais	antes.	Por	isso,	quero	compartilhar
essa	informação	com	todas	as	pessoas	que	queiram	ouvir	e	despertar!	Acredito	verdadeiramente	nela	e	a
defendo.	É	hora	de	desaprendermos,	pessoal!	–	Davis

Simplificando,	as	gorduras	saudáveis	são	um	importante	componente	do
corpo	humano.	É	delas	que	somos	feitos.	O	corpo	feminino	saudável	apresenta
29%	de	gordura,	enquanto	o	corpo	masculino	tem	15%	de	gordura.	Porções	de
cada	área	de	nosso	corpo	são	feitas	de	gordura,	incluindo	o	cérebro.	Isso
significa	que	dietas	com	baixo	teor	de	gordura	fazem	o	cérebro	morrer	de	fome.
Esse	órgão,	assim	como	o	corpo,	necessita	de	gorduras	“essenciais”,	como	os
ácidos	graxos	ômega-3,	para	funcionar,	porém	nosso	organismo	não	consegue
produzi-las.	Temos	de	consumir	essas	gorduras	na	alimentação	em	quantidades	e
proporções	corretas.	Embora	muitas	pessoas	tenham	se	tornado	categoricamente



temerosas	em	relação	à	gordura,	ingerir	os	tipos	certos	não	promove	ganho	de
peso	nem	estabelece	riscos	à	saúde.	Como	as	gorduras	saudáveis	da	Dieta	À
Prova	de	Bala	ajudam	a	manter	e	equilibrar	os	níveis	hormonais	no	corpo,	o
resultado	é	o	emagrecimento,	e	não	ganho	de	peso.



MITO	ALIMENTAR	#5:	CORTAR	CALORIAS	É	A	MELHOR
MANEIRA	DE	EMAGRECER

Talvez	você	esteja	pensando	que,	se	não	é	a	gordura	que	o	faz	engordar,	então	o
culpado	deve	ser	a	ingestão	excessiva	de	calorias.	De	fato,	muitas	dietas	pregam
que	a	fórmula	mágica	para	a	perda	de	peso	é	“consumir	menos	calorias	e	gastar
mais”.	Isso	não	deixa	de	ser	verdade	em	uma	situação	de	escassez	de	alimento	–
é	possível	emagrecer	passando	fome,	pelo	menos	por	um	tempo;	e	se	trancarmos
alguém	em	uma	câmara	metabólica	em	um	laboratório,	podemos	alcançar	um
déficit	calórico	verdadeiro	pela	medição	de	seu	gasto	real	e	o	fornecimento	de
comida	na	proporção	adequada.	Mas	sabemos	que	dietas	radicais	bagunçam	os
hormônios	da	fome	e	o	metabolismo,	facilitando	o	ganho	de	peso	posteriormente
quando	voltarmos	a	comer	do	modo	habitual.	Resistência	à	insulina,	resistência	à
leptina,	nível	baixo	de	testosterona	e	problemas	de	tireoide	são	consequências
potenciais	das	dietas	pobres	em	calorias.

Calorias	à	parte,	o	objetivo	número	um	de	uma	dieta	deveria	ser	abastecer	e
nutrir	o	corpo	e	a	mente.	Você	sabia	que	o	cérebro	usa	até	25%	das	suas	calorias
diárias?	Por	saber	disso,	surpreende	que	você	se	sinta	cansado	e	perca	motivação
quando	se	exercita	mais	e	reduz	o	consumo	calórico	para	perder	peso?	Seu
cérebro	de	labrador	se	apossa	de	todas	as	calorias	e	deixa	seu	cérebro	humano
com	as	migalhas.

Não	estou	dizendo	que	as	calorias	não	são	importantes	–	é	exatamente	o
contrário.	Para	que	você	se	sinta	no	controle	de	sua	biologia,	é	essencial	que
consuma	calorias	suficientes.	O	cérebro	de	labrador	reage	ao	estresse	da	redução
calórica	e	da	atividade	física	intensa	do	mesmo	modo	que	reagiria	à	escassez	de
alimentos	ou	a	outro	desastre	natural	–	armazenando	energia.	Isso	é	um	caminho
para	confusão	mental,	cansaço,	ganho	de	peso	e	problemas	de	tireoide.	E



também	deixa	você	morrendo	de	fome	o	tempo	todo.
Além	do	fato	de	que	reduzir	drasticamente	o	consumo	de	calorias	não	ajuda	a

emagrecer,	a	fórmula	“consumir	menos	calorias	e	gastar	mais”	tem	furos
enormes	–	dos	quais	os	biohackers	podem	se	beneficiar!	Na	indústria	da
pecuária,	existe	uma	medida	chamada	“eficiência	alimentar”.	Dando	estrogênio
ao	gado,	os	animais	podem	aumentar	de	peso	com	uma	quantidade	de	calorias
30%	menor.	Isso	representa	grande	economia	financeira	para	os	criadores	e
deixa	você	comendo	carne	com	estrogênio	adicionado,	o	que	pode	levá-lo	a
engordar	exatamente	como	faz	com	os	animais.	Portanto,	se	uma	diminuta	dose
de	hormônio	pode	fazer	com	que	uma	vaca	engorde	comendo	30%	menos
calorias,	torna-se	claro	que	o	número	de	calorias	que	você	ingere	não	é	o	único
fator	determinante	no	ganho	e	na	perda	de	peso.

Também	é	importante	saber	que	até	50%	da	queima	calórica	de	uma	pessoa
está	relacionada	a	coisas	que	não	são	facilmente	rastreáveis,	como	temperatura
do	quarto,	sono,	altitude	e	quão	forte	ela	respira.	Assim,	no	caso	da	maioria	das
pessoas,	não	existe	um	meio	exato	de	se	deduzir	o	número	de	calorias	gastas	a
cada	dia	ou	mesmo	definir	se	são	calorias	provenientes	da	gordura	ou	do	açúcar.
É	igualmente	importante	levar	em	consideração	o	fato	de	que	alimentos
diferentes	causam	efeitos	distintos	em	nosso	corpo.	Esse	é	um	conceito	simples	e
aparentemente	óbvio	que	vai	de	encontro	ao	que	prega	a	maior	parte	das	dietas.
No	entanto,	pense	nisso	da	seguinte	forma:	se	uma	caloria	fosse	apenas	uma
caloria,	você	seria	capaz	de	emagrecer	alimentando-se	somente	com	xarope	de
milho	de	alta	frutose	ou	um	vidro	de	óleo	de	canola.	Em	vez	disso,	o	que
descobrimos	foi	que,	com	o	passar	do	tempo,	esses	alimentos	destroem	o	corpo,
o	cérebro	e	o	desempenho	e	não	promovem	necessariamente	a	perda	de	peso
ainda	que	a	pessoa	esteja	tecnicamente	consumindo	menos	calorias.

Quando	você	tirar	o	foco	do	número	de	calorias	que	está	ingerindo	e	passar	a
se	concentrar	na	qualidade	dos	alimentos	e	nos	nutrientes	que	eles	fornecem,	seu



corpo	responderá	na	mesma	moeda,	aumentando	a	velocidade	da	queima
calórica	e	da	absorção	dos	nutrientes	e	regulando	naturalmente	sua	ingestão
calórica.	Os	resultados	disso	são	a	perda	de	peso	e	a	clareza	mental	que	as
pessoas	já	estão	obtendo	com	a	Dieta	À	Prova	de	Bala.



MITO	ALIMENTAR	#6:	TUDO	O	QUE	É	NATURAL	É	BOM
PARA	VOCÊ

Quantas	vezes	já	lhe	disseram	para	“comer	mais	frutas,	legumes	e	verduras”?	É
quase	como	se	“frutas,	legumes	e	verduras”	tivesse	se	tornado	uma	palavra	só.	O
único	problema	é	que	em	uma	perspectiva	nutricional,	frutas	e	hortaliças	têm
tanto	em	comum	quanto	peixes	e	bicicletas.	As	pessoas	gostam	de	apregoar	os
benefícios	saudáveis	das	frutas	chamando-as	de	“doces	da	natureza”,	porém	a
verdade	é	que	as	frutas	têm	de	fato	mais	em	comum	com	doces	do	que	com
hortaliças.	As	frutas	se	compõem	basicamente	de	açúcar	e	água	com	um	pouco
de	fibra,	enquanto	as	hortaliças	são	pobres	em	açúcar	e	extremamente	ricas	em
nutrientes.

O	maior	problema	com	as	frutas	é	o	principal	açúcar	que	elas	contêm,	a
frutose.	Como	mencionei	ao	abordar	a	leptina,	o	fígado	converte	a	frutose	tanto
em	glicose	quanto	em	triglicerídios,	e	estes	últimos	são	armazenados	como
gordura.	E	a	frutose,	além	de	promover	ganho	de	peso	por	meio	dessas	trilhas
bioquímicas,	não	inibe	o	apetite	depois	que	a	comemos,	como	fazem	a	proteína	e
as	gorduras.	A	capacidade	que	a	frutose	tem	de	saciar	é	ainda	menor	do	que	a	de
outros	açúcares,	portanto,	é	mais	provável	que	seja	consumida	em	excesso[3]	do
que	qualquer	outro	tipo	de	açúcar.	Existem	poucas	maneiras	mais	rápidas	de	se
desencadear	uma	compulsão	alimentar	do	que	comer	ou	beber	algo	com	uma
grande	concentração	de	frutose,	como	fruta	seca,	suco	de	fruta,	refrigerante	e	até
mesmo	um	pedaço	de	fruta.

Ingerir	frutose	não	é	ruim	apenas	para	a	sua	cintura;	esse	tipo	de	açúcar
contribui	para	a	doença	cardíaca	e	para	danos	às	artérias	de	maneiras	diversas.	A
primeira	delas,	como	mencionei,	é	pela	elevação	da	taxa	de	triglicerídios,	um
indicador	bem-estabelecido	de	risco	para	doença	cardíaca.	A	frutose	também	se



associa	facilmente	às	gorduras	e	a	proteínas	como	o	colágeno,	o	principal	tecido

conjuntivo	da	pele	e	das	artérias.	Ao	se	ligar	ao	colágeno,	a	frutose	cria	produtos
finais	de	glicação	avançada,	ou	AGEs	[do	inglês	advanced	glycation	end
products],	que	são	tóxicos.	(“Glicação”	se	refere	à	associação	das	moléculas	de
açúcar	a	proteínas,	ao	DNA	e	a	gorduras.)	Esses	produtos	finais	desempenham
um	papel	importante	no	processo	de	envelhecimento	e	provocam	estresse
oxidativo[*]	adicional	ao	organismo.[4]	Além	de	serem	a	maior	causa	das	rugas

na	pele,	os	AGEs	causam	envelhecimento	das	artérias	e	podem	levar	à
aterosclerose,	isto	é,	à	formação	de	depósitos	lipídicos	sobre	a	parede	das
artérias.

A	frutose	é	também	prejudicial	ao	organismo	porque	alimenta	as	bactérias
intestinais	nocivas.	Quando	esse	tipo	de	açúcar	entra	no	intestino,	torna-se	o
alimento	preferencial	das	bactérias	causadoras	de	doenças	que	o	comem	e	depois
se	reproduzem.	Essa	é	uma	das	prováveis	razões	da	existência	de	uma	epidemia
de	supercrescimento	bacteriano	no	intestino	delgado	(SBID).[5]	Algumas	das
bactérias	nocivas	que	adoram	frutose	criam	ácido	úrico	como	subproduto	de	seu
próprio	metabolismo.	Um	grande	acúmulo	de	ácido	úrico	no	corpo	pode
promover	depósitos	de	pontudos	cristais	desse	ácido	nas	articulações,	sob	a	pele
e	até	nos	rins,	nos	quais	formam	os	cálculos	renais.	Quando	esses	depósitos	de
ácido	estão	por	todo	o	corpo,	a	pessoa	pode	ter	gota,	uma	das	mais	dolorosas	e
debilitantes	formas	de	artrite.	Um	preocupante	número	de	amigos	e	colegas	de
trabalho	meus	no	Vale	do	Silício	teve	de	lidar	com	a	gota	quando	ainda	estavam
na	faixa	dos	trinta	anos.	Os	médicos	diziam	que	esse	problema	era	causado	pelo
consumo	de	carne,	mas	eu	passei	uma	década	orientando	esses	amigos	a	reduzir
a	ingestão	de	frutose	como	forma	de	ajudar	na	eliminação	da	gota.	Isso	deu	mais
resultados	do	que	a	diminuição	da	quantidade	de	carne	que	eles	comiam,	embora
a	Dieta	À	Prova	de	Bala	seja	uma	dieta	baseada	no	consumo	moderado	de
proteína,	e	não	em	seu	alto	consumo.



Na	medicina	ocidental,	os	benefícios	que	as	frutas	proporcionam	à	saúde	são
exagerados	enquanto	os	riscos	relativos	à	frutose	são	completamente	ignorados,
mas	há	médicos	que	já	começaram	a	avisar	sobre	os	perigos	desse	tipo	de
açúcar.	O	médico	Robert	Lustig,	MD,	um	dos	principais	experts	em	saúde,	autor
de	Fat	Chance	e	especialista	em	distúrbios	endócrinos	pediátricos	na
Universidade	da	Califórnia,	em	San	Francisco,	chegou	à	conclusão	de	que	até
mesmo	níveis	“médios”	de	frutose	podem	limitar	o	desempenho	de	forma
importante.	Comer	mais	do	que	um	pouquinho	de	frutose	diariamente	não	é	bom
para	o	cérebro	nem	para	o	corpo,	e	é	por	isso	que	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	limita
a	ingestão	desse	tipo	de	açúcar	a	não	mais	do	que	25	gramas	por	dia	e,
preferencialmente,	menos.	Isso	é	a	quantidade	aproximada	em	duas	maçãs
grandes.	Os	45	quilos	de	gordura	que	eu	tinha	em	excesso	não	saíam	do	lugar	na
época	em	que	eu	comia	vários	pedaços	de	fruta	por	dia,	e	agora	sei	por	quê!
Evitar	grandes	quantidades	de	frutose	é	uma	das	melhores	coisas	que	você	pode
fazer	para	afinar	a	cintura	e	dizimar	completamente	as	compulsões	alimentares.
Fala-se	muito	no	ditado:	“Uma	maçã	por	dia	mantém	o	médico	longe.”	Em	vez
disso,	o	ditado	deveria	ser:	“Três	maçãs	por	dia	mantêm	o	médico	muito	bem
pago.”



MITO	ALIMENTAR	#7:	VOCÊ	DEVE	SE	EXERCITAR
MUITO	PARA	EMAGRECER

Quando	eu	tinha	136	quilos,	perdia	muito	tempo	e	energia	na	academia	tentando
emagrecer.	Que	enorme	desperdício!	Graças	às	alegrias	do	biohacking,	aos
experimentos	com	meu	corpo	e	ao	fato	de	trabalhar	com	especialistas	de	nível
internacional,	agora	não	preciso	mais	gastar	tanto	tempo	para	me	manter	magro
e	musculoso.	Como	gordura	em	grande	quantidade	e	não	necessito	sequer	me
preocupar	em	queimá-la,	porque	meu	corpo	a	metaboliza	com	eficiência,
transformando-a	em	energia.	Graças	às	soluções	que	criei	para	elaborar	a	Dieta
À	Prova	de	Bala	e	o	Jejum	Intermitente	(sobre	o	qual	falarei	em	detalhes	mais
adiante),	meu	organismo	passa	facilmente	da	queima	de	açúcar	para	a	queima	de
gordura	gerando	energia.

Um	dos	conceitos	mais	equivocados	em	relação	ao	emagrecimento	é	o	de	que
queimar	calorias	é	relevante	para	perder	peso	e	tornar-se	esguio.	Na	verdade,	a
alimentação	é	muito	mais	importante	do	que	a	atividade	física	para	o
emagrecimento.	E,	talvez,	a	descoberta	mais	demolidora	que	fiz	sobre	os
exercícios	físicos	através	do	biohacking	é	que	o	excesso	de	treinamento	pode,	de
fato,	promover	ganho	de	peso.	É	isso	mesmo	–	exercitar-se	além	da	conta	pode
funcionar	como	um	tiro	pela	culatra	em	sua	meta	de	emagrecer.	Se	você	vem	se
exercitando	diariamente	com	esse	propósito,	talvez	esteja	armando	uma	arapuca
para	si	mesmo!

O	corpo	responde	a	exercícios	físicos	vigorosos	assim	como	faz	em	relação	a
qualquer	outro	estressor	–	aumentando	seus	níveis	de	cortisol.	O	cortisol	é	um
hormônio	que	eleva	a	taxa	de	açúcar	no	sangue,	inibe	o	sistema	imunitário	e	até
mesmo	diminui	a	formação	óssea.	Quando	seus	níveis	permanecem	elevados	por
períodos	longos,	os	resultados	bem	conhecidos	são	ganho	de	peso	e	perda	de



musculatura.	Isso	não	quer	dizer	que	movimentos	e	exercícios	físicos	sejam

proibidos	na	Dieta	À	Prova	de	Bala.	Movimentar-se	é	ótimo	para	o	sistema
nervoso,	para	o	cérebro	e	para	os	sistemas	de	desintoxicação	do	organismo.
Gosto	de	ser	uma	pessoa	ativa	e,	mais	adiante	neste	livro,	recomendo	um	sistema
de	treinamento,	de	modo	que	você	possa	praticar	uma	pequena	quantidade	de
exercícios	físicos	rigorosos	uma	vez	por	semana	para	obter	os	benefícios	que
muitas	pessoas	buscam	na	atividade	física	diária.	Contudo,	na	Dieta	À	Prova	de
Bala,	não	é	necessário	exercitar-se	para	emagrecer.	São	os	alimentos	que	você
consumirá	que	o	ajudarão	a	perder	peso,	desenvolver	músculos	e	alcançar	a
melhor	forma	física	de	toda	a	sua	vida.



MITO	ALIMENTAR	#8:	O	CAFÉ	FAZ	MAL	A	VOCÊ

Você	já	leu	sobre	os	efeitos	prejudiciais	à	saúde	provocados	pelas	toxinas	de
fungos,	que,	infelizmente,	são	bastante	comuns	no	café.	No	entanto,	muitas
pessoas	ainda	acreditam	que	o	próprio	café,	até	mesmo	sem	fungos,	é	nocivo.	Há
quase	cem	anos,	o	café	vem	sendo	alvo	de	implacáveis	campanhas	de
desinformação	lançadas	por	empresas	que	vendem	substitutos	para	essa	bebida.
Na	verdade,	muitas	das	coisas	negativas	em	relação	ao	café	nas	quais	você	talvez
acredite	vieram	de	campanhas	publicitárias	da	década	de	1920.	Naquela	época,	a
empresa	que	hoje	faz	os	cereais	Post	vendia	um	substituto	do	café,	de	grãos
queimados,	chamado	Postum,	afirmando	que	ele	era	mais	saudável	do	que	o
café,	um	mito	que	ainda	persiste,	embora	o	Postum	já	esteja	relegado	à	condição
de	produto	alimentar	secundário.

Os	estudos	sobre	a	relação	do	café	com	a	saúde	vão	em	duas	direções.	Alguns
deles	mostram	benefícios	à	saúde,	enquanto	outros	apresentam	impactos
negativos.	Isso	pode	parecer	confuso,	mas	a	razão	é	simples:	o	café	ruim	é
prejudicial,	e	os	cientistas	não	diferenciam	os	tipos	de	café	quando	realizam
essas	pesquisas.	Eles	não	incluem	o	controle	dos	métodos	de	produção	nem	a
fonte	dos	grãos,	e	a	grande	maioria	dos	estudos	usa	o	café	instantâneo	vendido
em	mercados	–	que	demonstrou	ter	concentrações	mais	altas	de	toxinas	de
fungos	do	que	o	café	preparado	por	fervura	–	ou	confia	no	relato	dos
participantes	sobre	seu	consumo	de	café;	portanto,	não	há	controle	sobre	a
qualidade	da	bebida.	Em	suma,	as	pesquisas	que	mostram	efeitos	negativos	em
relação	à	ingestão	do	café	–	e	existem	alguns	–	nunca	controlaram	a	presença	das
toxinas	de	fungos	nessa	bebida.	Tais	toxinas,	por	si,	poderiam	explicar	muitos
dos	estudos	com	conclusões	negativas	sobre	o	café.

Quando	eliminamos	os	efeitos	dos	fungos	e	olhamos	para	o	quadro	geral,



torna-se	evidente	que	o	café	está	mais	para	um	“superalimento”	do	que	qualquer

outro	item	em	nossa	alimentação.	Estudo	após	estudo,	o	café	–	ainda	que	tenha
fungos	–	demonstrou	melhorar	a	concentração,	a	memória	e	o	desempenho.
Outras	pesquisas	mostram	que	essa	bebida	reduz	os	riscos	de	AVC	e	diabetes.[6]

Como	mencionei	no	capítulo	1,	o	café	fornece	grandes	quantidades	de	polifenóis
que	alimentam	as	bactérias	benéficas	no	intestino.[7]	O	vinho	tinto	e	o	chocolate

são	famosos	por	conterem	polifenóis,	mas	a	quantidade	desses	antioxidantes	no
café	é	muito	maior.	O	Centro	de	Pesquisas	do	Câncer	Fred	Hutchinson	descobriu
que	os	homens	que	tomavam	quatro	ou	mais	xícaras	de	café	por	dia	tinham	uma
chance	59%	menor	de	apresentarem	recidiva	de	câncer	de	próstata.	O	café
apresenta	também	potentes	propriedades	termogênicas,	o	que	significa	que	essa
bebida	estimula	a	eliminação	de	gordura	e	até	mesmo	contribui	para	o
desenvolvimento	de	músculos	(quando	usada	da	maneira	adequada)	por	inibir
uma	substância	presente	no	corpo	chamada	mTOR,	sobre	a	qual	ainda	falarei	em
mais	detalhes.	O	café	é,	igualmente,	um	poderoso	antioxidante.	Na	verdade,	é	a
principal	fonte	de	antioxidantes	presente	na	alimentação	nos	Estados	Unidos.
Está	sendo	até	mesmo	estudado	para	uso	no	combate	ao	câncer.[8]

Ao	misturarmos	café	pobre	em	toxinas	com	as	gorduras	certas,	temos	uma
bebida	impressionante	que	dá	um	golpe	forte	na	fome	e	nas	compulsões
alimentares,	ilumina	nosso	cérebro	com	uma	fonte	alternativa	de	energia	e	nos
ajuda	a	emagrecer,	desenvolver	músculos	e	melhorar	a	concentração	e	o
desempenho	sem	os	efeitos	negativos	do	café	mofado.	Essa	bebida,	o	Café	À
Prova	de	Bala,	é	uma	parte	central	da	dieta,	e	mal	posso	esperar	para	que	você	a
experimente.



MITO	ALIMENTAR	#9:	O	SAL	É	UMA	SUBSTÂNCIA
NOCIVA

Em	1979,	quando	eu	estava	com	sete	anos	de	idade,	a	autoridade	militar	que
ocupava	o	cargo	de	diretor	médico	do	Serviço	de	Saúde	Pública	dos	Estados
Unidos	afirmou:	“De	forma	inequívoca,	estudos	(...)	mostram	uma	relação	de
causa	e	efeito	entre	a	alta	ingestão	de	sal	e	pressão	sanguínea	elevada.”	Em	vista
disso,	sempre	me	senti	moralmente	superior	por	ter	passado	a	consumir	menos
sódio,	mas	o	problema	é	que	os	seres	humanos	não	são	capazes	de	viver	sem	sal.
É	essencial	termos	essa	substância	em	nosso	organismo	na	quantidade	certa.
Além	disso,	o	corpo	necessita	de	mais	sal	quando	vivemos	situações	de	estresse,
pois	o	sal	é	uma	parte	importante	da	resposta	das	glândulas	suprarrenais.	Como
você	provavelmente	deve	saber,	essas	glândulas	produzem	muitos	dos	nossos
hormônios,	incluindo	o	cortisol,	que	é	o	hormônio	do	estresse.	Quando	estamos
cronicamente	estressados	e	as	suprarrenais	continuam	a	produzir	altos	níveis	de
cortisol,	essas	glândulas	ficam	fadigadas	e	não	conseguem	mais	fabricar	outros
hormônios	importantes.	Um	desses	hormônios	é	a	aldosterona,	que	equilibra	os
níveis	de	sódio	e	potássio	no	organismo.	Quando	as	suprarrenais	estão	muito
estressadas	para	secretarem	aldosterona,	podemos	ficar	desidratados	e	com	a
pressão	baixa,	e	o	resultado	disso	é	que	muitas	vezes	sentimos	compulsão	para
comer	sal.	Aprendi	isso	da	pior	maneira	quando	atravessei	um	período	de
exaustão	extrema	das	suprarrenais.	Os	resultados	dos	exames,	reproduzidos	a
seguir,	mostram	o	nível	da	minha	norepinefrina	em	relação	à	epinefrina	na
marca	de	46.	Qualquer	coisa	acima	de	oito	significa	fadiga	adrenal	extrema.

Para	voltar	a	um	estado	em	que	tivesse	saúde	e	capacidade	de	recuperação,
precisei	adicionar	muito	mais	sal	à	alimentação.	Desde	então,	venho	aumentando
minha	energia	ao	longo	do	dia	com	a	ingestão	de	meia	a	uma	colher	de	chá	de



sal	marinho	diluído	em	água	assim	que	acordo.	É	nesse	momento	que	o	corpo

usa	o	sal	com	mais	eficiência.

Muito	tem	se	falado	dos	supostos	efeitos	negativos	do	sal	para	a	saúde,
porém	a	ciência	mostra	que	dietas	com	baixo	teor	de	sódio	são,	na	verdade,	as
que	causam	danos.	De	acordo	com	o	resumo	de	23	estudos	publicados	no
American	Journal	of	Hypertension,	restringir	o	sódio	a	menos	do	que	2.500
miligramas	por	dia	não	apenas	desregula	a	aldesterona	como	também	eleva	a
atividade	da	renina	plasmática,	o	que	aumenta	significativamente	o	risco	de
ataque	cardíaco.	Além	disso,	eleva	a	resistência	à	insulina,	o	que	promove	ganho
de	peso.	A	atividade	do	sistema	nervoso	simpático	–	a	reação	de	luta	ou	fuga	–
aumenta.	O	colesterol	sérico	também	vai	para	as	alturas,	assim	como	as	taxas	de
triglicerídios.[9]

O	nível	máximo	de	sódio	recomendado	pelos	especialistas	atualmente	é	de



2.300	miligramas,	mas	essa	pesquisa	concluiu	que	o	nível	certo	de	sódio	para	a
maioria	das	pessoas	está	entre	2.500	e	6.000	miligramas	diários	e	que	a	pressão
constante	para	baixar	a	quantidade	dessa	substância	na	alimentação	está
promovendo	o	aumento	do	estresse	e	é	causa	potencial	de	ataques	cardíacos.
Outro	estudo	mostra	que	a	elevação	da	quantidade	de	sódio	na	dieta	pode	reduzir
os	níveis	plasmáticos	da	apoliproteína	B.[10]	Essa	lipoproteína	está	muito	mais
associada	à	doença	arterial	coronariana	do	que	o	LDL	(lipoproteína	de	baixa
densidade,	também	chamada	de	“mau	colesterol”).[11]	Embora	muitos	médicos
afirmem	que	a	ingestão	de	sal	faz	subir	a	pressão	sanguínea,	estudos	revelam	que
apenas	determinadas	pessoas	que	já	têm	pressão	alta	reagem	ao	sal	desse	modo.
[12]	A	pressão	alta	pode,	na	verdade,	ser	causada	por	diversos	fatores,	incluindo
escassez	de	cálcio,	magnésio	e	potássio.

Muitas	pessoas	pensam	em	sal	e	sódio	como	sinônimos,	mas	eles	não	são
exatamente	a	mesma	coisa.	Aquilo	que	costumamos	chamar	de	“sal	de	mesa”	é,
na	verdade,	uma	mistura	de	sódio	puro	quimicamente	extraído	com	agentes
antiaglomerantes	à	base	de	alumínio.	O	consumo	dessas	substâncias	pode	causar
excesso	de	sódio	no	sangue,	o	que	origina	problemas	como	reumatismo,	artrite,
gota	e	cálculos	renais	e	biliares.	O	sal	marinho	de	alta	qualidade	fornece	o	sal	de
que	o	corpo	necessita	e	ajuda	a	manter	o	equilíbrio	mineral	sem	os	agentes
tóxicos	à	base	de	alumínio.	O	melhor	sal	que	já	encontrei	é	o	sal	rosa,	extraído
de	minas	em	antigos	leitos	marinhos	livres	de	poluentes	em	Utah	e	aos	pés	do
Himalaia.	Ao	substituir	o	sal	de	mesa	por	qualquer	tipo	de	sal	marinho,	você	fará
um	upgrade	expressivo,	e	incluir	mais	sal	na	sua	alimentação	lhe	permitirá
combater	o	estresse,	sentindo-se	mais	forte	e	poderoso.



MITO	ALIMENTAR	#10:	MODERAÇÃO	É	A	PALAVRA-
CHAVE	QUANDO	SE	ESTÁ	DE	DIETA

A	sabedoria	convencional	diz:	“Faça	tudo	com	moderação.”	No	entanto,	nesse
caso,	essa	sabedoria	está	simplesmente	jogando	contra.	Não	há	argumento	para
chumbo	ou	cianeto	“em	moderação”,	e	quando	queremos	alcançar	o	máximo	em
desempenho	é	uma	ideia	terrível	ingerir,	ainda	que	em	quantidades	moderadas,
toxinas	que	nos	deixam	cansados	e	com	confusão	mental	e	acabam	com	nosso
desempenho	poucas	horas	depois.	É	importante	saber	que	cada	coisinha	que
você	coloca	na	boca	afeta	o	seu	desempenho	de	um	modo	ou	de	outro.	Algumas
toxinas	podem	nos	tornar	fortes,	mas	outras,	como	as	toxinas	de	fungos,	que
danificam	o	DNA,	não	proporcionam	efeitos	positivos	em	nenhuma	dosagem.

A	Dieta	À	Prova	de	Bala	não	é	uma	abordagem	de	tudo	ou	nada;	é	um	guia
simples	que	ajudará	você	a	fazer	escolhas	melhores	para	que	possa	comer	mais
dos	alimentos	que	colocam	seu	desempenho	e	sua	saúde	na	direção	certa	e
menos	daqueles	que	estão	em	desacordo	com	suas	metas.	Se	você	opta	por
consumir	criptonita	alimentar,	você	não	é	uma	pessoa	má	nem	teve	uma	recaída.
Talvez	seu	cérebro	de	labrador	tenha	se	apoderado	do	melhor	que	há	em	você	ou
talvez	você	tenha	tomado	uma	decisão	consciente	de	comer	um	alimento	que
adora,	embora	saiba	que	isso	não	ajudará	em	seu	desempenho.	No	entanto,	se
você	ignora	quais	alimentos	o	tornarão	À	Prova	de	Bala	e	quais	agirão	como
criptonita,	ainda	que	em	pequenas	quantidades,	você	tomou	essa	decisão
desprotegido.	Isso	se	aplica	a	alimentos	que	são	criptonita	para	todas	as	pessoas,
como	glúten,	soja	e	glutamato	monossódico	(GMS),	e	a	alimentos	suspeitos,	que
são	À	Prova	de	Bala	para	algumas	pessoas	e	criptonita	para	outras.	Grãos
germinados	sem	glúten	podem	ser	neutros	para	algumas	pessoas,	mas	se	você
tem	sensibilidade	a	eles,	esses	itens	são	criptonita	para	você.	Quem	importa	é



você!
Ao	usar	o	Protocolo	de	Duas	Semanas,	apresentado	mais	adiante	neste	livro,

você	aprenderá	a	diferenciar	os	alimentos	que	o	fazem	sentir-se	À	Prova	de	Bala
e	estará	no	comando	do	seu	corpo.	Isso	lhe	dará	as	chaves	para	se	sentir	ótimo,
ter	uma	boa	aparência	e	controlar	as	exigências	de	sua	vida.	O	conceito	“Faça
tudo	com	moderação”	resulta	apenas	em	um	desempenho	moderado.	Rejeite-o	e
tenha	como	objetivo	algo	maior.	Moderação	não	tem	nada	a	ver	com	ser	À	Prova
de	Bala.

[*]	“O	estresse	oxidativo	é	uma	condição	biológica	em	que	ocorre	desequilíbrio	entre	a	produção	de
espécies	reativas	de	oxigênio	e	a	sua	desintoxicação	através	de	sistemas	biológicos	que	as	removam	ou
reparem	os	danos	por	elas	causados.”	(Wikipédia,	Stress	Oxidativo.	Disponível	em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stress_oxidativo)	Acesso	em	24	de	março	de	2015.	(N.	da	T.)

http://pt.wikipedia.org/wiki/Stress_oxidativo
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CAPÍTULO	3

PARE	DE	CONTAR	CALORIAS,	COMA
MAIS	GORDURA	E	CONFIE	NA	SUA	FOME

ongas	conversas	com	especialistas	em	antienvelhecimento	e	bioquímicos
do	Instituto	de	Saúde	do	Vale	do	Silício,	combinadas	com	as	minhas

pesquisas	e	biohacking,	revelaram	alguns	princípios	básicos	contrários	ao	que
sugere	o	senso	comum	e	sacudiram	o	que	de	mais	importante	eu	imaginava	saber
sobre	alimentação.	Como	um	líder	desse	instituto,	tive	a	oportunidade	de
aprender	com	um	grupo	de	especialistas	em	medicina	e	nutricionismo	que	a
nutrição	é	algo	bem	mais	complexo	do	que	apenas	contar	calorias.	Eles	me
mostraram	que	os	modelos	simples	que	usamos	para	pensar	sobre	os	alimentos
não	funcionam,	não	importa	quanto	queiramos	que	funcionem	nem	quão	fácil
seja	falar	sobre	eles.	Apesar	de	tudo	o	que	eu	via	na	imprensa,	comer	maiores
quantidades	das	gorduras	e	calorias	certas	parecia	ser	o	segredo	para	ganhar
doses	impressionantes	de	força	e	energia,	me	sentir	maravilhoso,	colocar	meu
cérebro	de	volta	nos	trilhos	e	emagrecer	com	tanta	facilidade	que	isso	dava	a
sensação	de	ser	algo	casual.

Enquanto	eu	cavava	fundo	para	descobrir	quais	fontes	de	gorduras	e	calorias
me	dariam	os	absolutamente	melhores	e	mais	sólidos	resultados,	a	Dieta	À	Prova
de	Bala	foi	tomando	forma.	Descobri	que	a	gordura	não	é	boa	ou	má.	A	proteína
não	é	boa	ou	má.	Até	mesmo	os	carboidratos	não	são	bons	ou	maus.	Os
alimentos	e	os	macronutrientes	são	mais	complexos	do	que	isso,	mas	as	soluções
que	desenvolvi	farão	com	que	isso	pareça	simples.



GORDURAS	FANTÁSTICAS

A	gordura	é	o	mais	importante	e	o	menos	inflamatório	dos	macronutrientes,	e,	na
Dieta	À	Prova	de	Bala,	50%	a	70%	das	calorias	diárias	devem	ser	provenientes
dos	tipos	certos	de	gorduras.	Isso	não	é	uma	licença	para	você	comer	qualquer
tipo	de	gordura	que	encontrar!	Existem	gorduras	“más”	que,	de	fato,	o	farão
engordar,	porém	comer	quantidades	significativas	dos	tipos	certos	não	causará
esse	resultado.	Na	verdade,	quando	comemos	mais	gorduras	saudáveis,	o	corpo
se	torna	mais	capacitado	a	transformá-las	naturalmente	em	energia.	Com
frequência	ouvimos	que	devemos	evitar	a	gordura	porque	esse	alimento	é	mais
calórico,	no	entanto	quando	se	constrói	um	carro	de	alto	desempenho,	isto	é,
mais	veloz,	ele	é	projetado	para	usar	combustível	de	alta	octanagem,	que
armazena	mais	energia	por	litro	do	que	o	combustível	de	baixa	octanagem.
Medimos	a	octanagem	dos	alimentos	por	meio	das	calorias	e,	quando	ensinamos
o	corpo	a	queimar	gordura	para	transformá-la	em	energia,	ele	se	torna	uma
máquina	de	alto	desempenho,	pleno	de	um	tipo	de	energia	que	não	costuma	estar
disponível.

Nossas	células,	nossos	órgãos	e	nosso	cérebro	são	todos	feitos	de	gordura	e
precisam	de	gordura	de	alta	qualidade	para	funcionar	em	sua	capacidade
máxima.	A	gordura	é	também	a	base	para	o	revestimento	dos	nossos	nervos,
chamado	mielina,	que	permite	à	eletricidade	fluir	com	eficiência.	Quanto	mais
mielina	temos,	mais	rápido	pensamos.	Quando	as	pessoas	ouvem	que	deveriam
comer	mais	gordura,	costumam	se	preocupar	com	o	colesterol,	mas	o	colesterol	é
tão	vital	que	o	fígado	o	fabrica	de	acordo	com	as	necessidades	do	nosso	corpo!
O	colesterol	não	é	necessariamente	um	inimigo.	Ainda	que	você	conseguisse	dar
um	jeito	de	eliminá-lo	da	sua	alimentação,	seu	corpo	produziria	a	quantidade	de
colesterol	de	que	precisa	para	muitas	funções	básicas.	A	gordura	que	contém



colesterol	ajuda	a	construir	a	camada	externa	das	células	e	a	compor	os	ácidos

biliares	destinados	a	digerir	os	alimentos	nos	intestinos,	além	de	fornecer	os
elementos	constituintes	dos	hormônios	e	da	vitamina	D.

Quando	ingerimos	as	gorduras	certas	em	quantidade	suficiente,	o	corpo
aprende	a	queimar	a	gordura	com	eficiência,	transformando-a	em	combustível,	e
a	formar	membranas	celulares	saudáveis.	Isso	ocorre	porque	o	corpo	queima
primeiramente	os	carboidratos.	Em	média,	os	homens	deveriam	ter	como
objetivo	a	ingestão	diária	de	pelo	menos	120	a	150	gramas	de	gordura	(oito	a	dez
colheres	de	sopa).	As	mulheres	deveriam	ter	como	objetivo	o	consumo	diário	de
no	mínimo	90	a	120	gramas	(seis	a	oito	colheres	de	sopa),	embora	o	peso
corporal,	o	nível	de	atividade	física,	a	genética	e	a	fome	desempenhem	todos
eles	um	papel	na	determinação	da	quantidade	exata	para	cada	indivíduo.	É	por
isso	que	recomendo	que	as	gorduras	saudáveis	componham	uma	faixa	de	50%	a
70%	das	calorias	que	você	come	por	dia.

Então,	quais	são	os	tipos	“certos”	de	gordura?	A	nutricionista	e	pesquisadora
pioneira	de	gorduras	trans,[*]	Mary	Enig,	ph.D.,	há	tempos	propõe	uma

alimentação	rica	em	gorduras	saudáveis.	Ela	desenvolveu	duas	maneiras	básicas
de	entendermos	as	gorduras.	Uma	delas	é	observando	o	comprimento	da
molécula	de	gordura.	Como	regra	geral	para	as	gorduras	comestíveis,	quanto
menor	a	gordura,	mais	rara	e	mais	anti-inflamatória	ela	é.	É	por	esse	motivo	que
a	Dieta	À	Prova	de	Bala	se	assegura	de	que	você	coma	gorduras	de	cadeias	curta
e	média,	que	são	difíceis	de	encontrar	e	incluem	o	ácido	butírico	(ou	butanoico),
presente	na	manteiga	e	em	muitos	tipos	de	triglicerídios	de	cadeia	média
contidos	no	óleo	de	coco.

A	outra	maneira	de	entendermos	as	gorduras	é	observando	quão	estáveis	elas
são.	O	oxigênio	é	vital	para	a	vida,	no	entanto	também	desencadeia	reações
químicas	muito	fortes,	como	a	ferrugem	e	a	oxidação,	e	é	responsável	pela
deterioração	das	gorduras.	As	gorduras	mais	estáveis	são	as	saturadas,	pois	suas



moléculas	têm	menos	locais	em	que	o	oxigênio	possa	deteriorá-las	por	meio	da
oxidação.	Gorduras	oxidadas	(deterioradas)	nos	fazem	envelhecer	mais	rápido,
criam	inflamação	no	corpo	e	produzem	membranas	celulares	menos	eficientes.
Quando	o	corpo	não	tem	outra	escolha	a	não	ser	incorporar	gorduras	oxidadas	às
membranas	celulares,	as	gorduras	deterioradas	criam	radicais	livres	e
sobrecarregam	o	organismo.	É	por	isso	que	o	corpo	usa	gorduras	saturadas	para
fabricar	membranas	celulares	e	hormônios.	A	segunda	gordura	mais	estável	é	a
monoinsaturada,	que	é	relativamente	estável	porque	só	há	um	local	onde	o
oxigênio	pode	danificá-la	(“mono”	=	um).

Obter	a	maior	parte	das	minhas	calorias	por	meio	da	ingestão	de	gorduras	saudáveis	(sobretudo
gorduras	saturadas	de	alta	qualidade)	fez	uma	diferença	enorme	para	mim	em	termos	de	saciedade,
energia	e	desempenho	físico.	Como	alpinista	e	atleta	competitivo	de	corrida	de	obstáculos,	consegui,
com	essa	dieta,	o	máximo	em	desempenho	e	recuperação	com	um	registro	bastante	reduzido	de	horas	de
treino.	Estou	ansioso	para	continuar	com	os	autoexperimentos	e	aprender	mais	estratégias	À	Prova	de
Bala,	visando	à	otimização	do	desempenho.	–	Andrew	Thomas,	nutricionista

As	gorduras	insaturadas	são	as	menos	estáveis	e	as	mais	inflamatórias,	porém
o	corpo	precisa	de	algumas	delas,	como	os	ácidos	graxos	ômega-3	e	ômega-6,
dois	tipos	diferentes	de	gorduras	insaturadas.	As	gorduras	ômega-3	e	ômega-6
têm	estruturas	químicas	singulares	e	realizam	tarefas	diferentes	no	corpo.	A
ômega-3	apresenta	benefícios	anti-inflamatórios	e	é	mais	difícil	de	encontrar	nas
dietas	ocidentais	comuns,	uma	vez	que	a	maior	parte	dos	óleos	vegetais
refinados	(os	quais	abordarei	mais	à	frente)	consiste	na	gordura	ômega-6	poli-
insaturada.	A	carne	de	galinha,	a	proteína	mais	comum	nas	dietas	ocidentais,
também	é	rica	em	ômega-6.	Por	essa	razão,	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	se
concentra	no	aumento	da	ingestão	da	gordura	ômega-3,	proveniente	de	fontes
como	peixes	e	o	óleo	do	crustáceo	krill,	e	na	redução	(mas	não	na	completa
eliminação)	da	ômega-6.	É	importante	obter	o	perfeito	equilíbrio	entre	as



gorduras	ômega-3	e	ômega-6.
Como	você	leu	no	capítulo	anterior,	as	gorduras	saturadas	vêm	sendo

difamadas	desde	que	Ancel	Keys	usou	uma	pesquisa	falha	para	sustentar	sua
afirmação	de	que	elas	contribuem	para	a	doença	cardíaca,	mas	uma	exaustiva
análise	de	76	estudos	acadêmicos	envolvendo	mais	de	600	mil	participantes
revelou	que,	de	fato,	a	ingestão	de	gordura	saturada	não	está	associada	ao	risco
de	doença	coronariana.[1]	Isso	é	muito	conhecido	no	mundo	do
antienvelhecimento,	onde	comecei	a	ganhar	experiência,	e	está	assimilado	na
Dieta	À	Prova	de	Bala.



PROTEÍNAS	PREFERENCIAIS

Durante	anos	segui	uma	dieta	com	alto	teor	de	proteína,	quantidades	reduzidas
de	gordura	saturada	e	muitas	gorduras	monoinsaturadas,	e	passei	por	problemas
iguais	aos	dos	meus	clientes	que	fazem	dietas	pobres	em	carboidratos.	Eles
perdem	muito	peso	com	o	aumento	da	ingestão	de	proteína	e	a	redução	do
consumo	de	carboidratos,	mas	o	emagrecimento	para	antes	que	consigam	chegar
ao	peso	ideal,	e	a	confusão	mental	comumente	se	instala.	Perdi	22,5	quilos	de
gordura	e	inflamação	em	três	meses	adotando	uma	dieta	rica	em	proteína,	porém
os	outros	22,5	quilos	que	eu	queria	perder	não	saíam	do	lugar,	e	manter	aqueles
primeiros	22,5	quilos	longe	de	mim	estava	consumindo	uma	boa	dose	de	força
de	vontade.	Após	anos	de	experimentações,	tentei,	por	total	desespero,	até
mesmo	uma	dieta	“vegana”	que	era	muito	pobre	em	proteína.	Por	um	curto
período,	realmente	deu	bons	resultados,	e	observei	uma	expressiva	diminuição
geral	dos	meus	níveis	de	inflamação.	Compreendi	que	minhas	dietas	anteriores
incluíam	muita	proteína,	o	que	estava	contribuindo	para	a	inflamação.	Contudo,
poucos	meses	após	essa	dieta	“vegana”	em	que	eu	ingeria	apenas	alimentos	crus,
notei	que	minha	saúde	não	estava	seguindo	na	direção	certa.	Então	adicionei
mais	proteína	à	alimentação,	porém	agora	em	quantidades	moderadas,	e	me
concentrei	em	proteínas	de	qualidade.	Foi	quando	realmente	comecei	a
prosperar.	Se	não	tivesse	cortado	a	proteína	da	dieta	em	tal	extensão,	eu
provavelmente	não	perceberia	que	seu	excesso	vinha	causando	a	inflamação.
Quando	fiz	a	pesquisa,	soube	que	os	cientistas	haviam	de	fato	descoberto	que
proteína	em	demasia	pode	causar	inflamação	porque	sua	digestão	é	mais	difícil
do	que	a	de	outros	macronutrientes.

Em	comparação	com	as	gorduras	saudáveis,	é	metabolicamente	difícil
transformar	a	proteína	em	glicose	para	ser	usada	como	energia.	Isso	ocorre



porque	o	fígado	requer	uma	fonte	de	combustível	para	processar	a	proteína	com

eficiência,	e	esse	combustível	deve	vir	tanto	da	gordura	quanto	da	glicose.	Por
essa	razão,	uma	refeição	pobre	em	gordura,	sem	açúcar	e	rica	em	proteína	pode
nos	deixar	saciados	e,	ainda	assim,	nos	provocar	compulsão	para	comer	doces
mais	tarde	naquele	dia.	Sem	uma	boa	fonte	de	glicogênio	ou	gordura,	o	corpo
necessita	de	açúcar	para	digerir	toda	aquela	proteína.	Nos	últimos	trinta	anos,	as
dietas	com	alta	concentração	de	proteína	tornaram-se	sinônimo	de	saúde	porque
são	com	frequência	pobres	em	açúcar	e	gordura.	No	entanto,	a	verdade	é	que,
enquanto	uma	dieta	rica	em	proteína	e	pobre	em	gordura	é	superior	a	uma	dieta
com	alto	teor	de	carboidratos,	você	obterá	resultados	muito	melhores	de	uma
dieta	com	quantidades	moderadas	de	proteína	e	rica	em	gorduras	saudáveis
também.

A	Dieta	À	Prova	de	Bala	concentra-se	em	quantidades	adequadas	(mas	não
excessivas)	de	proteína	de	alta	qualidade.	Assim	como	gorduras	diferentes
afetam	nosso	corpo	de	maneiras	distintas,	o	tipo	de	proteína	que	comemos	tem
um	impacto	único	em	nosso	sistema	imunitário,	na	inflamação	e	no	ganho	de
músculos.	A	ideia	excessivamente	simplificada	de	que	“proteína	é	saudável”
permitiu	à	indústria	de	alimentos	processados	encher	seus	produtos	com
proteínas	de	baixa	qualidade,	incluindo	o	glúten	e	a	soja.	(Abordarei	esses
alimentos	criptonita	em	detalhes	mais	adiante.)	Com	a	Dieta	À	Prova	de	Bala,
você	se	concentrará	em	proteínas	menos	inflamatórias	e	mais	biodisponíveis	que
o	corpo	pode	processar	mais	facilmente	e,	desse	modo,	terá	matérias-primas	de
mais	qualidade	que	lhe	fornecerão	mais	energia	do	que	você	conseguiria
comendo	grandes	quantidades	de	proteínas	de	baixa	qualidade.

É	claro	que,	se	você	é	um	atleta	de	alto	desempenho	ou	está	tentando	ganhar
muita	musculatura,	deve	comer	mais	proteína	do	que	a	média	das	pessoas	para
que	possa	alcançar	esse	resultado.	Contudo,	para	a	maior	parte	das	pessoas,	até
20%	das	calorias	diárias	deveriam	ser	provenientes	de	fontes	de	proteínas	À



Prova	de	Bala,	como	peixes	com	baixa	concentração	de	mercúrio,	carne	de	gado
e	de	cordeiros	que	se	alimentam	em	pastos,	ovos	de	galinha	caipira,	colágeno
hidrolisado,	gelatina	e	proteína	do	soro	do	leite	(whey	protein)	concentrada	e
livre	de	aditivos.	A	carne	de	ave	é,	em	certo	grau,	uma	proteína	de	baixa
qualidade	que	deve	ser	consumida	com	moderação.	Por	manter	a	massa
muscular	e	a	densidade	óssea,	a	proteína	tem	uma	importância	tão	grande	para	a
sobrevivência	que	o	corpo	e	o	cérebro	possuem	poderosos	mecanismos	de
feedback	para	nos	impedir	de	ingeri-la	em	quantidades	muito	pequenas	ou	muito
grandes.	Caso	você	sinta	compulsão	por	comer	proteína,	aumente	a	ingestão
desse	item.	Se	a	ideia	de	comer	um	ovo	a	mais	lhe	causa	repulsa,	modere.	Para
determinadas	pessoas,	fazer	da	proteína	a	fonte	de	mais	de	20%	das	suas	calorias
diárias	rende	benefícios.	Nesse	grupo	estão	aquelas	que	necessitam	emagrecer	de
forma	significativa	e	que	costumam	ser	resistentes	à	insulina	e/ou	à	leptina,	as
que	estão	estressadas	(incluindo	as	que	seguem	uma	rotina	de	atividade	física
pesada	e	não	dormem	o	suficiente)	e	as	que	estão	sofrendo	perda	muscular	em
decorrência	do	envelhecimento.

A	Dieta	À	Prova	de	Bala	causou	um	grande	impacto	em	meus	estados	de	confusão	mental.	Comer	dessa
maneira	me	dá	concentração	e	força	de	vontade	para	me	manter	centrado	e	apto	a	usar	ao	máximo	as
minhas	habilidades	à	mesa	pelo	tempo	que	for	necessário	para	ganhar.	–	Nam	Le,	campeão	mundial	de
pôquer

A	quantidade	exata	de	gramas	de	proteína	que	uma	pessoa	deve	comer	por
dia	varia	amplamente,	dependendo	do	sexo,	da	idade	e	da	proporção	entre	massa
muscular	e	gordura.	Uma	boa	regra	geral	é	experimentar	algo	entre	0,325	grama
e	0,75	grama	diários	de	proteína	para	cerca	de	500	gramas	de	peso	corporal.	Isso
corresponde	grosseiramente	a	20%	das	calorias	e	é	a	quantidade	certa	para	a
maioria	das	pessoas	(notando-se	as	exceções	já	mencionadas)	para	manter	massa



corporal	magra,	equilíbrio	hormonal	e	níveis	positivos	de	nitrogênio.[2]



CARNE	DE	GADO	QUE	SE	ALIMENTA	EM	PASTOS	X
CARNE	DE	GADO	ALIMENTADO	COM	GRÃOS

Considerando	os	enganadores	rótulos	de	produtos	alimentícios	na	maioria	dos
mercados,	pode	ser	muito	complicado	saber	que	tipos	de	proteína	são	os	mais
saudáveis.	Vou	simplificar	para	você:	a	carne	bovina	orgânica	de	gado	que	se
alimenta	em	pastos	fornece	mais	nutrientes	e	menos	toxinas	do	que	a	carne	de
gado	alimentado	com	grãos	e	do	que	a	carne	convencional,	pois	contém	mais
antioxidantes,	ácidos	graxos	ômega-3,	sais	minerais	e	vitaminas	do	que	qualquer
outro	alimento.	Consumir	esse	tipo	de	carne	é	uma	das	melhores	maneiras	de
prevenir	doenças,	melhorar	a	função	cerebral,	emagrecer	e	se	tornar	À	Prova	de
Bala.

Em	2006,	uma	pesquisa	mediu	a	composição	de	ácidos	graxos	de	carnes	de
três	categorias	–	de	gado	alimentado	com	grãos	por	apenas	oitenta	dias,	de	gado
alimentado	com	“subprodutos	de	comida	animal”	(contendo	uma	mescla	de
grãos	e	uma	mistura	de	proteína	com	grãos	de	algodão)	e	de	gado	que	se
alimenta	exclusivamente	em	pastos.[3]	A	carne	do	gado	que	se	alimenta	em
pastos	apresentou	maiores	quantidades	dos	saudáveis	ácidos	graxos	ômega-3	e
do	ácido	linoleico	conjugado,	ou	CLA	[do	inglês	conjugated	linoleic	acid],	um
tipo	de	ácido	graxo	trans	que	se	desenvolve	naturalmente	em	alimentos	de
origem	animal	e	que	melhora	a	função	cerebral,	promove	perda	de	peso	e	reduz
o	risco	de	câncer.	Apenas	oitenta	dias	de	alimentação	com	grãos	foram
suficientes	para	destruir	o	conteúdo	de	ômega-3	e	CLA	da	carne	bovina,	e
quanto	mais	dias	os	animais	passavam	comendo	grãos,	pior	a	qualidade	da	carne.
A	quantidade	de	ômega-3	na	carne	do	gado	alimentado	com	grãos	era	tão	baixa
que	nem	chegou	a	se	qualificar	como	uma	fonte	alimentar	significativa,
enquanto	a	carne	do	gado	que	se	alimenta	em	pastos	continha	ácidos	graxos
ômega-3	o	bastante	para	ser	considerada	uma	boa	fonte	dessas	gorduras.



A	boa	ciência	se	repete.	Em	2008,	outro	estudo	comparou	um	amplo	espectro
de	nutrientes	presentes	na	carne	de	gado	alimentado	com	grãos	e	na	carne	de
gado	que	se	alimenta	em	pastos.[4]	Esta	última	concentrava	níveis	mais	altos	de
carotenoides,	que	são	pigmentos	que	fazem	a	gordura	parecer	amarela.	Em	geral,
quanto	mais	carotenoides	há	em	uma	substância,	mais	nutrientes	ela	apresenta.	A
gordura	amarela	(como	a	manteiga	proveniente	de	leite	de	vacas	que	se
alimentam	em	pastos)	é	uma	indicação	de	alta	densidade	nutricional.	Algo	que
você	notará	quando	for	cozinhar	carne	de	gado	que	se	alimenta	em	pastos	será	a
cor	amarelada	da	gordura.	Mais	carotenoides	correspondem	a	mais
antioxidantes,	nutrientes	e	sabor!	A	pesquisa	revelou	que	esse	tipo	de	carne
continha	menos	gordura	total	do	que	a	carne	de	gado	alimentado	com	grãos,	mas
a	verdadeira	diferença	era	o	tipo	de	gordura	encontrado	em	cada	uma	das	carnes.
Na	carne	de	gado	que	se	alimenta	em	pastos	havia	mais	gordura	saturada,	ácidos
graxos	ômega-3,	CLA	e	ácido	transvacênico,	que	é	similar	ao	CLA.	Os	dois
tipos	de	carne	apresentaram	quantidades	aproximadamente	iguais	de	ácidos
graxos	ômega-6,	gordura	total	e	colesterol.	Isso	significa	que	a	carne	de	gado
que	se	alimenta	em	pastos	tinha	uma	proporção	melhor	de	ácidos	graxos	ômega-
6	para	ômega-3	e	gorduras	mais	saudáveis	de	modo	geral.

Alguns	amigos	me	apresentaram	ao	Café	À	Prova	de	Bala	cerca	de	nove	meses	antes	de	eu	partir	em
uma	corrida	pelos	Estados	Unidos.	A	princípio,	achei	insana	a	ideia	de	acrescentar	gordura	saturada	à
alimentação,	mas	bastou	tomar	o	Café	À	Prova	de	Bala	apenas	uma	vez	para	ver	que,	de	fato,	aquilo
parecia	funcionar.	Aos	poucos,	comecei	a	adotar	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	eliminando	açúcar	e	laticínios
e	adicionando	proteína	e	gordura	provenientes	de	animais	que	se	alimentam	em	pastos.	Quando	cuido
do	meu	corpo	dessa	maneira,	ele	atua	e	se	cura	com	mais	eficiência.	Preciso	do	meu	corpo	para
percorrer	todo	o	país,	e	sou	grata	à	Dieta	À	Prova	de	Bala	por	me	ajudar	a	fazer	isso.	–	Anna	Judd,
atleta	e	ativista	que	corre	pelos	Estados	Unidos

Algumas	pessoas	pensam	que	a	carne	orgânica	é	tão	boa	quanto	a	carne	de



gado	que	se	alimenta	em	pastos,	porém	aqueles	estudos	deixam	claro	que	as
diferenças	no	conteúdo	de	gordura	entre	a	carne	de	gado	que	se	alimenta	em
pastos	e	a	carne	de	gado	alimentado	com	grãos	estavam	relacionadas
especificamente	à	alimentação	dos	animais.	A	carne	de	gado	alimentado	com
grãos	orgânicos	é,	com	certeza,	melhor	do	que	a	carne	convencional,	no	entanto
contém	hormônios	causadores	de	obesidade	e	toxinas	de	fungos	que	acabam
indo	parar	na	comida	do	gado	e	são	adicionadas	durante	o	processamento	da
carne.	Se	um	animal	não	recebe	uma	alimentação	nutritiva,	ele	não	se	torna	um
alimento	nutritivo.	Não	existe	mágica	capaz	de	transformar	jujubas	com	prazo	de
validade	vencido	(que	às	vezes	fazem	parte	da	dieta	dos	animais	confinados)	em
vitaminas,	minerais	e	gorduras	saudáveis.	Os	ruminantes	foram	feitos	para
comer	capim,	e	não	grãos,	pão	velho,	cereais,	penas	de	galinha	ou	lixo	urbano,
que	algumas	vezes	são	adicionados	à	sua	comida	para	reduzir	custos	(eu	não
conseguiria	inventar	isso	se	tentasse).	A	carne	de	gado	que	se	alimenta	em	pastos
é	melhor	para	a	economia,	para	o	meio	ambiente,	para	os	pecuaristas	e	para	os
animais.	E	o	mais	importante	no	caso	deste	livro	–	é	melhor	para	você.



A	MAMÃE	ESTAVA	CERTA	–	COMA	LEGUMES	E
VERDURAS

A	Dieta	À	Prova	de	Bala	tem	alta	concentração	de	legumes	e	verduras	ricos	em
nutrientes.	Leia	isso	de	novo,	por	favor	–	não	está	escrito	“frutas,	legumes	e
verduras”.	Como	você	leu	no	capítulo	anterior,	as	frutas	têm	grande	quantidade
de	frutose,	que	sabota	o	desempenho,	e	só	devem	ser	consumidas	em	pequenas
quantidades.	As	hortaliças,	todavia,	são	extremamente	saudáveis,	e	na	Dieta	À
Prova	de	Bala,	você	deverá	ingerir	o	máximo	de	legumes	e	verduras	que
conseguir.	Quando	se	trata	de	hortaliças,	pode-se	comer	tanto	assim.	Se
fôssemos	fazer	a	correspondência	com	as	porções	recomendadas	pelo	FDA,[**]

que	variam	muito	em	razão	do	conteúdo	de	água	das	hortaliças,	seriam	de	seis	a
11	porções	desses	alimentos	por	dia.	Caso	isso	pareça	muita	comida
acompanhando	a	proteína	e	a	gordura	que	já	mencionei,	tudo	bem!	Se	você	sente
vontade	de	comer	menos,	isso	é	bom.	Não	se	obrigue	a	seguir	essas	diretrizes.
Há	margens	para	todas	essas	recomendações	por	um	motivo.	Por	exemplo,	se
70%	das	calorias	que	você	ingere	por	dia	forem	provenientes	da	gordura,	talvez
você	necessite	de	uma	quantidade	ligeiramente	menor	de	proteína	do	que	alguém
que	obtêm	apenas	50%	das	calorias	a	partir	da	gordura.	Como	as	hortaliças	são
naturalmente	pobres	em	calorias,	na	Dieta	À	Prova	de	Bala	você	comerá	mais
porções	diárias	desses	alimentos	do	que	de	qualquer	outro	grupo	alimentar,
porém	apenas	20%	da	sua	ingestão	diária	de	calorias	virá	das	hortaliças.

Nem	todas	as	hortaliças	são	iguais.	Como	você	comerá	muitas	delas,	a	Dieta
À	Prova	de	Bala	se	concentra	nas	que	apresentam	o	conteúdo	nutritivo	mais	alto
e	a	menor	carga	de	antinutrientes.	Isso	suprirá	todas	as	suas	necessidades	de
micronutrientes	que	não	se	originam	de	produtos	animais,	deixando	pouca
necessidade	de	consumo	de	carboidratos	refinados	e	alimentos	sobrecarregados



de	açúcar.	E	não	se	preocupe	–	se	você	não	gosta	de	legumes	e	verduras,	lembre-

se	de	que	poderá	cobri-los	com	sal	marinho	e	manteiga	fabricada	com	leite	de
vacas	que	se	alimentam	em	pastos.



APENAS	O	SUFICIENTE	DE	AMIDO	E	UMA	PEQUENA
FRUTA	COMO	BRINCADEIRA

AMIDO

Na	Dieta	À	Prova	de	Bala,	apenas	5%	das	calorias	diárias	devem	ser
provenientes	de	frutas	e	amido	combinados,	e,	se	emagrecer	é	sua	prioridade,
você	deve	evitá-los	na	maioria	dos	dias,	como	indicado	no	programa	de	14	dias.
Com	a	obtenção	de	tantos	micronutrientes	de	proteínas	de	alta	qualidade,
gorduras	e	hortaliças,	você	reduzirá	de	modo	significativo	(mas	não	eliminará
inteiramente)	a	necessidade	de	comer	amidos	À	Prova	de	Bala,	entre	os	quais
arroz	branco	e	hortaliças	que	contêm	amido,	como	batata-doce,	inhame,	cenoura
e	abóbora.	Com	a	suspensão	total	do	consumo	de	carboidratos	por	mais	do	que
alguns	dias	seguidos,	corremos	o	risco	de	ter	tanta	carência	deles	que	o	corpo
não	obtém	sequer	a	quantidade	de	açúcar	de	que	precisa	para	os	processos
fisiológicos	básicos.	Essa	é	uma	questão	debatida	nos	círculos	das	dietas
cetogênicas,	nos	quais	algumas	pessoas	(incluindo	convidados	do	podcast
Bulletproof	Radio)	seguiram	com	sucesso,	por	meses	seguidos,	dietas	que
excluíam	quase	que	totalmente	os	carboidratos.	Um	dos	primeiros	sintomas	da
eliminação	de	tantos	carboidratos	por	um	tempo	tão	longo	é	o	ressecamento	dos
olhos.	Essa	drástica	redução	no	consumo	de	carboidratos	atrapalha	também	a
qualidade	do	sono.	E	não	se	deve	chegar	a	um	nível	tão	baixo	assim.	Ficar	sem
comer	carboidratos	por	períodos	extensos	pode,	ainda,	prejudicar	a	tireoide,[5]	e
minha	história	com	dietas	pobres	em	carboidratos	é	um	dos	motivos	pelos	quais
tive	tantos	problemas	com	essa	glândula	antes	de	criar	a	Dieta	À	Prova	de	Bala
pelo	biohacking.	Para	manter	o	peso	ou	após	a	prática	de	exercícios	intensos,
uma	ou	duas	porções	diárias	de	carboidratos	impedirão	que	você	apresente
carência	desse	componente	alimentar	ao	mesmo	tempo	em	que	obtém	todos	os



benefícios	de	uma	alimentação	com	baixo	teor	de	carboidratos.	Para
efetivamente	perder	peso,	comer	menos	carboidratos	ajuda.

Existe	um	tipo	específico	de	amido,	denominado	amido	resistente,	que	pode
mudar	de	modo	radical	o	microbioma	do	intestino	humano,	levando-o	a	produzir
um	ácido	graxo	benéfico	chamado	butirato.	Talvez	você	tenha	visto	os
surpreendentes	posts	de	Richard	Nikoley	sobre	amidos	em	seu	blog	Free	the
Animal,	que	foi	onde	eu	soube	desse	assunto	pela	primeira	vez.	O	amido
resistente	atua	mais	como	uma	fibra	ou	prebiótico	do	que	como	um	amido	típico.
Prebióticos	são	alimentos	que	as	bactérias	intestinais	comem,	enquanto
probióticos	são	as	próprias	bactérias	intestinais.	A	denominação	“amido
resistente”	vem	do	fato	de	esses	amidos	serem	resistentes	à	digestão.	Esse	tipo
de	amido	é	interessante	porque,	como	o	corpo	é	incapaz	de	decompô-lo,
podemos	comê-lo	sem	que	sua	ingestão	cause	elevação	da	insulina	e	os
problemas	resultantes	do	açúcar	no	sangue.	No	caso	de	algumas	pessoas	(mas
não	de	todas),	o	amido	resistente	alimenta	as	bactérias	saudáveis	no	intestino.
Como	não	é	digerido	no	estômago,	ele	chega	intacto	ao	cólon.	De	acordo	com
um	grande	número	de	estudos,[6]	as	bactérias	benéficas	do	cólon	prosperam	com
o	amido	resistente	e,	quando	o	digerem,	produzem	um	ácido	graxo	de	cadeia
curta	chamado	butirato	(ácido	butírico).	Esse	ácido	é	vital	para	a	saúde	do
cérebro	e	do	intestino,	seja	quando	é	ingerido,	seja	quando	é	produzido	pelo
corpo.	Um	dos	motivos	que	tornam	a	manteiga	tão	À	Prova	de	Bala	é	o	fato	de
ela	ser	rica	em	ácido	butírico!

Não	recomendo	que	você	faça	experimentos	com	o	amido	resistente	durante
o	plano	de	14	dias	da	Dieta	À	Prova	de	Bala,	porque	isso	pode	surtir	todos	os
tipos	de	efeitos	imprevisíveis,	e	podem	ser	necessárias	seis	ou	mais	semanas	de
ajustes	para	adicioná-lo	à	sua	alimentação.	Uma	teoria	que	vem	ganhando
terreno	é	a	de	que,	se	o	estômago	não	é	capaz	de	lidar	com	o	amido	resistente,
talvez	a	pessoa	apresente	desequilíbrio	das	bactérias	intestinais.	A	probabilidade



é	de	que	isso	ocorra	com	alguém	que	tenha	tomado	antibióticos	no	ano	anterior
ou	que	coma	carne	industrial.	Nesse	caso,	para	resolver	o	problema,	é	possível
realizar	um	exame	chamado	painel	de	patógeno	gastrintestinal	ou	até	mesmo	o
sequenciamento	genético	das	bactérias	do	intestino	(eu	fiz	ambos!).	Esse	é	um
biohack	com	que	talvez	valha	a	pena	você	gastar	seu	tempo,	no	entanto,	requer
um	trabalho	que	está	além	do	escopo	deste	livro	para	ser	implementado	da	forma
adequada	e	provavelmente	demanda	probióticos	específicos	para	funcionar.	Dito
isso,	algumas	pessoas	acham	que	a	inclusão	de	amido	resistente	em	sua
alimentação	pode	equilibrar	seu	microbioma	intestinal	e	melhorar	sua	saúde
como	um	todo.	E	esse	tipo	de	amido	tem	outro	benefício:	quando	ingerido	à
noite,	é	capaz	de	estabilizar	o	açúcar	no	sangue	e	fornecer	elementos
constituintes	do	hormônio	serotonina,	que	nos	ajuda	a	dormir	melhor.

Os	tipos	principais	de	amido	resistente	não	fazem	parte	da	maioria	das	dietas
típicas.	Eles	incluem	farinha	de	banana	verde,	farinha	de	banana-da-terra,	um
tipo	especial	de	amido	de	milho	resistente	e	amido	de	batata.	Há	pessoas	que
reagem	melhor	do	que	outras	a	algumas	dessas	formas	de	amido,	por	isso	é	uma
boa	ideia	você	experimentar	as	quatro	e	observar	qual	delas	funciona	melhor	no
seu	caso.	Como	o	microbioma	intestinal	de	muitas	pessoas	não	consegue	lidar
com	o	amido	resistente,	esse	alimento	não	está	incluído	na	Dieta	À	Prova	de
Bala	de	duas	semanas.	De	qualquer	maneira,	seguir	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	por
duas	semanas	promoverá	uma	melhora	no	seu	microbioma	intestinal,	e,	uma	vez
que	você	esteja	na	fase	de	manutenção,	seu	intestino	conseguirá	se	beneficiar
ainda	mais	da	inclusão	do	amido	resistente	na	alimentação.	A	pesquisa	sobre
esse	tipo	de	amido	é	muito	recente,	e	você	pode	esperar	ler	muito	mais	a	respeito
do	assunto	nos	próximos	meses	ou	anos.	No	entanto,	pode	colher	benefícios
agora	se	tornando	seu	próprio	biohacker	e	verificando	que	formas	de	amido
resistente	(se	é	que	alguma	delas)	lhe	proporcionam	bons	resultados.

Não	entre	em	desespero	se,	após	terminar	o	plano	de	14	dias,	você	tentar



comer	amido	resistente	e	descobrir	que	tudo	o	que	isso	lhe	causa	são	gases
intermináveis	e	desconforto.	Foi	o	que	aconteceu	comigo	em	relação	à	maior
parte	dos	amidos	resistentes,	apesar	de	eu	ter	realizado	avançados	experimentos
biohacking	e	consultas	com	especialistas.	Mas	existe	outra	maneira	de	alimentar
as	bactérias	intestinais	saudáveis	e	produzir	ácido	butírico	no	intestino	que	é
amplamente	desconhecida	nas	dietas	ocidentais	–	comendo	gelatina,	colágeno	e
tecido	conjuntivo	da	carne	(pense	em	costelas!).	Eu	me	sinto	e	atuo	melhor
consumindo	esses	alimentos	do	que	amidos	resistentes,	no	entanto,	a	genética
individual,	o	microbioma	intestinal	e	até	mesmo	a	estrutura	física	do	intestino
podem	exercer	influência	nesse	caso.	Agora	que	você	sabe	disso,	seja	um
biohacker	e	verifique	se	o	amido	resistente	ou	a	gelatina	funciona	melhor	para
você.	Independentemente	daquele	que	for	o	escolhido,	continue	comendo
gelatina	ou	colágeno,	pois	são	fontes	vitais	de	proteína!

Quer	você	esteja	consumindo	os	amidos	da	Dieta	À	Prova	de	Bala	no	plano
de	duas	semanas,	quer	esteja	comendo	amido	resistente	e/ou	colágeno,	o
importante	é	alimentar	as	bactérias	intestinais	com	alguma	coisa.	Enquanto	eu
desenvolvia	a	Dieta	À	Prova	de	Bala,	ouvi	dizer	que	populações	de	esquimós
sobreviviam	sem	nenhum	carboidrato,	então	decidi	fazer	essa	experiência	para
ver	o	que	aconteceria	com	minha	saúde	e	meu	desempenho.	O	resultado	foi	um
monte	de	novas	alergias	alimentares,	pois	minhas	bactérias	intestinais	estavam
literalmente	morrendo	de	fome	e	meu	corpo	não	dispunha	de	carboidrato	para
manter	com	eficiência	o	revestimento	do	intestino.	Algumas	pessoas	se	sairão
melhor	tanto	com	amido	resistente	quanto	com	gelatina	acompanhados	de	uma
ou	duas	porções	de	hortaliças	com	amido,	a	cada	um	ou	dois	dias	na	Dieta	À
Prova	de	Bala.	Infelizmente,	uma	dieta	com	apenas	bife	e	manteiga	não	dá	certo
a	longo	prazo,	embora	funcione	muito	bem	para	muitos	dias	seguidos.



FRUTAS

As	frutas	contêm	uma	pequena	quantidade	de	fibras	e	alguns	poucos	nutrientes,
porém	pelo	teor	de	açúcar	que	apresentam	(especialmente	a	frutose)	são	uma	boa
opção	de	sobremesa,	e	não	elementos	principais	de	uma	alimentação	saudável.
Na	Dieta	à	Prova	de	Bala,	você	não	deverá	comer	mais	do	que	25	gramas	de
frutose	por	dia,	o	que	corresponde	a	cerca	de	duas	maçãs.	Como	mostrarei	mais
adiante	neste	livro,	as	frutas	mais	À	Prova	de	Bala	são	as	que	apresentam	menos
frutose,	mais	nutrientes	e	menor	risco	de	contaminação	por	antinutrientes	e
toxinas	de	fungos.	Isso	inclui	framboesas,	amoras-pretas	e	morangos.



AS	FONTES	PRINCIPAIS	DE	CRIPTONITA	NUTRICIONAL

A	Dieta	à	Prova	de	Bala	aponta	um	conjunto	de	alimentos	criptonita	específicos
que	não	vale	a	pena	colocar	em	nosso	corpo.	Eles	fornecem	pouco	ou	nenhum
benefício	enquanto	nos	tornam	gordos,	lerdos	e	fracos.	Mais	à	frente	falarei
sobre	os	alimentos	que	você	deve	se	esforçar	para	não	comer,	porém	vamos
discutir	primeiramente	os	tipos	principais	de	alimentos	que	considero	criptonita.
Enquanto	você	estiver	saboreando	gorduras	deliciosas	e	proteínas	de	alta
qualidade	acompanhadas	de	muitas	hortaliças	e	de	quantidades	pequenas	a
moderadas	de	carboidratos,	não	sentirá	falta	dos	grupos	alimentares	descritos	a
seguir.



AÇÚCAR	SABOTADOR	DO	DESEMPENHO

Você	já	leu	sobre	como	a	frutose	promove	ganho	de	peso,	aumenta	a	taxa	de
triglicerídios,	envelhece	os	tecidos	celulares	e	drena	a	força	de	vontade.	O	açúcar
de	mesa	comum	é	metade	frutose	e	metade	glicose.	Isso	significa	que	é	menos
nocivo	do	que	a	frutose	pura	e	do	que	o	xarope	de	milho	de	alta	frutose,	que	é
submetido	a	processamento	para	transformar	parte	de	sua	glicose	em	frutose	e,
assim,	tornar-se	mais	doce.	A	elevação	dos	triglicerídios	causada	pela	frutose	é
maior	do	que	aquela	promovida	pelo	açúcar	comum,	provocando	mais	danos
metabólicos,	porém	o	problema	com	o	açúcar	comum	é	que,	ao	contrário	da
frutose,	no	caso	de	muitas	pessoas,	ele	aciona	os	mesmos	centros	de	recompensa
no	cérebro	que	a	cocaína.	Acontece	que	o	açúcar	é	legal	e	está	presente	em	toda
parte.	Há	até	mesmo	evidências	de	que	o	consumo	excessivo	de	açúcar	pode
reduzir	o	número	de	receptores	de	dopamina	no	cérebro,[7]	fazendo	com	que	seja
mais	difícil	sentirmos	a	energia	e	o	prazer	decorrentes	da	produção	desse
hormônio	pelo	corpo.	Isso	é	chamado	de	resistência	à	dopamina.	E	é	exatamente
o	que	acontece	com	os	viciados	em	drogas!	Para	concluir,	o	açúcar	não
proporciona	saciedade	alguma,	por	isso	sentimos	fome	logo	após	ingerirmos
grandes	quantidades	desse	alimento.

Comer	açúcar	causa	cansaço,	perturba	a	função	cerebral	e	hormonal	e
promove	ganho	de	peso.	A	maioria	das	pessoas	conhece	a	expressão	“queda	de
açúcar”,	todavia	muitas	delas	não	sabem	de	onde	ela	vem.	Depois	que	ingerimos
esse	alimento,	não	são	apenas	a	concentração	e	a	energia	que	caem,	mas	também
as	taxas	de	açúcar	em	nosso	sangue.	A	insulina	é	um	hormônio	secretado	pelo
pâncreas	que	regula	o	açúcar	no	sangue.	Quando	comemos	açúcar,	há
naturalmente	uma	elevação	do	açúcar	no	sangue,	o	que	faz	com	que	o	pâncreas
produza	insulina.	O	pâncreas,	porém,	não	é	muito	bom	em	estimar	quanta



insulina	que	ele	deve	liberar	e,	com	frequência,	exagera,	secretando	grandes
quantidades	desse	hormônio	que	acarretam	a	queda	drástica	do	nível	do	açúcar
no	sangue.	Essa	é	a	famosa	queda	que	provoca	confusão	mental,	lerdeza	e
compulsões	alimentares.	Quando	ocorre	a	queda,	o	labrador	em	nosso	cérebro
sente	como	se	o	corpo	estivesse	faminto	e	reduz	a	energia	para	o	nosso	cérebro
humano	exatamente	quando	precisamos	dela	para	ter	força	de	vontade	e	fazer
com	que	o	labrador	se	comporte.	O	resultado?	Acabamos	comendo	aquele
biscoito	que	juramos	não	comer.

Quando	os	níveis	de	insulina	sobem	em	decorrência	da	ingestão	de	açúcar	e
de	carboidratos	em	excesso,	o	corpo	recebe	o	sinal	para	estocar	gordura,	em	vez
de	usá-la.	Isso	ocorre	porque	a	insulina	regula	os	níveis	de	açúcar	no	sangue,
deslocando	o	excesso	de	glicose	para	o	interior	das	células	de	gordura,	onde	ela
é	armazenada	com	água	como	gordura	saturada.	Na	Dieta	À	Prova	de	Bala,	com
a	manutenção	da	insulina	em	níveis	baixos,	o	corpo	não	tem	outro	combustível
para	queimar	a	não	ser	a	gordura,	o	que	ele	então	faz	de	modo	consistente	e
eficiente.	O	consumo	exagerado	de	açúcar	e	carboidratos	é	um	fator	de	grande
importância	na	epidemia	de	obesidade,	e	eliminar	o	açúcar	é	uma	das	melhores
coisas	que	você	pode	fazer	em	prol	de	sua	saúde,	de	seu	peso	e	de	seu
desempenho	de	forma	geral.



ALIMENTOS	PROCESSADOS	VENENOSOS

Quando	jovem,	eu	gostava	muito	de	comer	gyros,	sanduíches	gregos	feitos	com
carne	assada,	em	um	restaurante	próximo	ao	meu	escritório.	Depois	que	soube
que	me	sentia	melhor	quando	evitava	glúten,	comecei	a	pedir	que	fatiassem	a
carne	diretamente	sobre	uma	grande	salada	e	a	servissem	sem	pão.	Eu	imaginava
que	aquilo	resultava	em	um	almoço	ótimo	e	saudável,	mas	passei	a	ter	episódios
de	confusão	mental	duas	horas	depois	de	almoçar	e,	após	realizar	testes	com
diferentes	refeições,	correlacionei	aquele	prato	específico	à	indesejada	sensação
de	confusão	mental.	Fui	ao	restaurante,	perguntei	ao	cozinheiro	o	que	havia	na
carne	e	descobri	que	aquela	ótima	carne	de	rotisseria	que	eu	vinha	comendo
continha	também	proteína	de	soja,	glutamato	monossódico	(GMS)	e	outros
ingredientes	estranhos	que	não	eram	carne	de	verdade.	A	comida	que	eu	estava
consumindo	era	processada	e	manipulada	pelo	restaurante	para	fazer	com	que	a
carne	mais	cara	rendesse	mais,	e	eram	aqueles	aditivos	que	estavam	me
deixando	lerdo	à	tarde.	Quando	meu	cérebro	de	labrador	demandava	um
empurrão	na	minha	carga	de	energia	duas	horas	após	o	almoço,	eu	tinha	o	hábito
de	comer	açúcar	e	beber	mais	café	no	final	da	tarde	para	seguir	em	frente.	No
entanto,	quando	passei	a	evitar	a	carne	química	no	almoço,	parei	de	precisar
desse	empurrão.

Isso	também	acontece	com	as	barrinhas	energéticas	e	outros	alimentos	que
sofrem	processamento	para	receber	proteínas	baratas,	gorduras	quimicamente
danificadas	e	sabores	artificiais.	O	GMS	é	um	dos	sabores	artificiais	mais
comumente	adicionados	a	alimentos	processados.	Trata-se	de	uma	substância
química	destinada	a	fazer	com	que	a	comida	fique	mais	gostosa.	Foi
desenvolvido	no	Japão	durante	a	Segunda	Guerra	Mundial	para	ajudar	a	vender
alimentos	de	baixa	qualidade	ou	até	mesmo	estragados.	Ao	fazer	com	que	coisas



que	não	eram	comida	tivessem	um	gosto	bom,	o	GMS	ajudou	fabricantes	de
alimentos	a	vender	calorias	vazias	aos	consumidores.	E	essa	substância	de	fato	é
saborosa,	mas	também	atrapalha	a	maneira	como	os	neurotransmissores	ativam
os	nossos	neurônios	cerebrais.	O	GMS	é	um	neurotransmissor	excitatório	que
envia	sinais	de	uma	célula	para	outra.	Consumi-lo	pode	fazer	com	que	as	células
que	ele	ativa	se	tornem	superexcitadas.	Isso	provoca	dano	celular	e,	com
frequência,	a	morte	da	célula.	À	medida	que	as	células	são	danificadas	ou
morrem,	os	neurônios	indicam	que	necessitam	de	mais	energia.	Isso	pode	se
manifestar	como	dor	de	cabeça,	mudança	repentina	de	humor	ou	compulsão	para
comer	doces,	que	são	a	fonte	mais	rápida	de	energia.	Essa	é,	com	certeza,	uma
substância	a	se	evitar	quando	se	visa	à	otimização	do	desempenho!	As	fontes
mais	comuns	de	GMS	são	batata	frita	processada,	molhos	de	saladas
industrializados,	caldos	e	sopas	instantâneas	e	molhos	como	ketchup	e	barbecue
(molho	para	churrasco).	Muitas	misturas	de	temperos	também	apresentam	GMS.

Tentei	emagrecer	fazendo	jogging	três	vezes	por	semana,	mas	após	seis	meses	havia	perdido	meramente
4,5	quilos.	Poucas	semanas	depois	de	ouvir	sobre	a	Dieta	À	Prova	de	Bala,	parei	de	comer	açúcar,
laticínios	e	glúten	e	comecei	a	beber	o	Café	À	Prova	de	Bala	pelo	menos	quatro	vezes	por	semana.
Perdi	quase	22	quilos	e	meu	médico	me	orientou	a	continuar	a	fazer	fosse	lá	o	que	eu	estivesse	fazendo.
Planejo	realizar	a	longa	caminhada	do	percurso	Pacific	Crest	Trail	e	permanecer	À	Prova	de	Bala	até	o
fim.	Tenho	feito	caminhadas	de	treinamento	este	verão.	Substituo	a	manteiga	por	ghee	(manteiga
clarificada)	e	adiciono	um	pouquinho	de	manteiga	de	amêndoa	e	cacau	com	óleo	Brain	Octane,	e	isso
me	satisfaz	completamente	antes	de	um	dia	de	caminhada.	–	Jeffrey

Os	adoçantes	artificiais	são	outros	aditivos	comuns	nos	alimentos
processados,	sobretudo	nos	produtos	“sem	adição	de	açúcar”.	O	aspartame	é	um
adoçante	artificial	responsável	por	um	grande	número	de	reações	adversas.	Eu
costumava	consumi-lo	antes	de	saber	quanto	ele	é	prejudicial.	Gostava	do	seu
sabor	doce	e	imaginava	estar	fazendo	um	favor	a	mim	mesmo	por	tomar



refrigerante	diet	(que	contém	aspartame),	em	vez	de	refrigerante	comum.	Mas	eu
estava	errado.	Tanto	o	GMS	quanto	o	aspartame	provocavam	flutuações	tão
grandes	nos	meus	níveis	de	açúcar	no	sangue	que	levei	anos	para	normalizá-los.
Como	essas	duas	substâncias	não	contêm	açúcar	verdadeiro	nem	calorias,	foi
difícil	identificar	o	aspartame	e	o	GMS	como	os	causadores	daquelas	oscilações
das	minhas	taxas	de	açúcar	no	sangue.	Agora	que	estou	ciente	disso,	é
surpreendente	saber	o	que	um	chiclete	sem	açúcar	e	com	aspartame	faz	ao	meu
desempenho!

O	aspartame,	comercializado	como	AminoSweet	e	também	como
NutraSweet,	é	composto	de	dois	aminoácidos,	que	são	elementos	constituintes
de	proteínas.	Nenhum	dos	dois	seria	prejudicial	se	um	deles,	a	fenilalanina,	não
fosse	alterado	quimicamente.	(Peço	desculpas	pelo	pequeno	desvio	pela
bioquímica	aqui.)	A	adição	de	uma	ligação	química	de	um	éster	etílico	à
fenilalanina	a	torna	doce,	porém	isso	tem	um	efeito	colateral:	facilita	a	formação
de	metanol	livre	(álcool	metílico)	pela	fenilalanina.	Frutas	e	hortaliças	contêm
metanol,	mas	nesses	alimentos	o	metanol	se	encontra	associado	à	pectina	e	não
nos	causa	mal.	Quando	o	metanol	está	livre,	ele	se	converte	em	formaldeído	no
fígado.[8]	Isso	é	tão	venenoso	para	o	corpo	quanto	parece.	O	aspartame	pode
causar	danos	a	longo	prazo	e	não	deve	fazer	parte	de	sua	alimentação,	caso	você
esteja	interessado	em	se	sentir	maravilhoso,	viver	muito	e	ter	um	desempenho	o
mais	perto	possível	do	melhor.

Existem	muitos	outros	aditivos	alimentares	usados	para	adoçar	que	não
fornecem	nenhum	benefício	e	apresentam	riscos	significativos,	incluindo	o
acessulfame-k	(ace-k),	a	sacarina,	a	sucralose	(Splenda)	e	a	tagatose.	Com	a
Dieta	À	Prova	de	Bala,	você	se	alimentará	principalmente	de	gorduras,	proteínas
e	hortaliças	de	alta	qualidade,	então	será	fácil	evitar	essas	substâncias	sem	ter
que	perder	tempo	lendo	listas	de	ingredientes	em	embalagens	de	alimentos
criptonita	processados.	Não	se	preocupe	–	existem	adoçantes	seguros	para	você



usar	na	Dieta	à	Prova	de	Bala	e,	mais	adiante	neste	livro,	há	até	mesmo	receitas
de	deliciosas	sobremesas	doces	que	o	deixarão	saciado.



INGREDIENTES	ORIGINADOS	DE	ORGANISMOS
GENETICAMENTE	MODIFICADOS

As	pessoas	não	costumam	pensar	nos	ingredientes	originados	de	organismos
geneticamente	modificados	(OGMs)	como	alimentos	processados,	mas	se
definirmos	“processado”	como	quimicamente	alterado,	então	os	OGMs	são	tão
processados	quanto	qualquer	outro	alimento	frankenstein.	A	expressão
“geneticamente	modificado”	significa	que	os	genes	de	um	produto	agrícola	ou
de	um	animal	foram	alterados	com	um	propósito	específico.	Infelizmente,
alimentos	geneticamente	modificados	estão	se	tornando	onipresentes,	sobretudo
entre	cultivos	de	canola,	milho,	semente	de	algodão,	cana-de-açúcar,	batata	e
soja.	Embora	algumas	pessoas	não	concordem,	eu	considero	criptonita	os
produtos	fabricados	com	esses	ingredientes,	como	óleos	vegetais	e	xarope	de
milho	de	alta	frutose.

Consumir	OGMs	é	tão	arriscado	e	carece	tanto	de	segurança	que	alguns
países	tornaram	sua	produção	ilegal,	enquanto	outros	requerem	que	alimentos
criados	a	partir	de	OGMs	sejam	claramente	identificados	nos	rótulos	das
embalagens.	Nos	Estados	Unidos,	porém,	não	somente	as	lavouras	de	OGMs	são
permitidas,	como	não	há	leis	exigindo	que	rótulos	de	produtos	alimentícios
declarem	a	presença	de	ingredientes	originados	de	OGMs.	Nos	Estados	Unidos,
se	um	alimento	traz	no	rótulo	a	palavra	“orgânico”,	ele	não	pode	conter
ingredientes	dessa	natureza,	portanto,	a	melhor	maneira	de	evitar	o	consumo	de
tais	componentes	é	comprar	apenas	comida	orgânica	certificada.

Enquanto	os	OGMs	vêm	se	tornando	populares	nas	últimas	três	décadas,	tem
havido	também	um	aumento	de	400%	nas	alergias,	de	300%	na	asma,	de	400%
no	distúrbio	do	déficit	de	atenção/hiperatividade	e	de	1.500%	no	espectro	do
autismo.[9]	A	ciência	ainda	não	sabe	se	há	ou	não	uma	conexão	definitiva	entre
os	OGMs	e	essas	doenças,	mas	até	que	se	prove	que	esses	alimentos	são	seguros,



recomendo	que	sejam	evitados.	Isso	pode	ser	algo	controverso	nos	Estados
Unidos,	no	entanto,	no	restante	do	mundo,	as	pessoas	estão	cientes	dos	riscos	do
consumo	de	OGMs.	Nesses	países,	acredita-se	que	esses	produtos	causem
problemas	reprodutivos,	disfunção	imunológica	e	uma	série	de	outros	distúrbios.
A	despeito	de	outros	possíveis	riscos	à	saúde,	é	certo	que	os	OGMs	apresentam
muito	menos	nutrientes	do	que	seus	equivalentes	não	OGMs.	Não	há
simplesmente	nenhum	motivo	para	você	comer	alimentos	desse	tipo	se	o	seu
desejo	é	se	tornar	um	indivíduo	de	alto	desempenho.



ÓLEOS	VEGETAIS	QUE	NÃO	VÊM	DE	VEGETAIS

A	Dieta	À	Prova	de	Bala	tem	tudo	a	ver	com	gordura,	mas	o	tipo	de	gordura	que
consumimos	é	fundamental.	Como	você	já	leu	neste	livro,	as	gorduras	mais
estáveis	são	as	saturadas,	enquanto	as	mais	instáveis	e	facilmente	oxidáveis	–	o
que	as	torna	inflamatórias	–	são	as	poli-insaturadas.	Consumir	gorduras	poli-
insaturadas	em	excesso	não	melhora	a	saúde	nem	a	longevidade	ou	o
desempenho	e	pode	contribuir	para	ocorrência	de	câncer	e	distúrbios
metabólicos.	Os	óleos	poli-insaturados	mais	comuns	que	você	deve	evitar	são	os
de	canola,	milho,	algodão,	amendoim,	cártamo,	soja,	girassol	e	todos	os	outros
óleos	vegetais.	Os	principais	problemas	com	esses	óleos,	além	de	serem	muito
instáveis,	é	que	são,	em	sua	maioria,	geneticamente	modificados,	e	boa	parte
deles	contém	solventes	tóxicos	usados	em	sua	fabricação.	Não	é	fácil	extrair
óleo	de	algo	como	o	milho,	por	isso	os	solventes	são	necessários	como	forma	de
maximizar	a	produção.	O	resultado	é	que	esses	óleos	causam	inflamação	em	vez
de	reduzi-la,	como	fazem	as	gorduras	saudáveis	da	Dieta	À	Prova	de	Bala,	entre
as	quais	gordura	de	animais	que	se	alimentam	em	pastos,	óleo	de	coco,	óleo	de
triglicerídios	de	cadeia	média	(TCM),	manteiga	e	azeite	de	oliva.

Os	óleos	criptonita	também	fornecem	quantidades	prejudiciais	das	gorduras
poli-insaturadas	ômega-6.	O	corpo	precisa	dessas	gorduras,	mas	há	tanto	delas
em	uma	dieta	ocidental	comum	que	é	quase	impossível	ingeri-las	em	pouca
quantidade.	O	ideal	é	que	o	consumo	de	ácidos	graxos	ômega-6	não	seja	mais	do
que	quatro	vezes	superior	ao	de	ácidos	graxos	ômega-3,	porém	muitas	pessoas
comem	vinte	a	cinquenta	vezes	mais	dos	primeiros.	Essa	é	uma	questão
importante	porque	o	desequilíbrio	no	conteúdo	de	ácidos	graxos	dos	tecidos
celulares	é	uma	das	mais	potentes	causas	da	inflamação,	uma	vez	que	o	ômega-6
é	pró-inflamatório	e	níveis	normais	de	ômega-3	são	anti-inflamatórios.



Se	você	consome	os	óleos	que	restaurantes	e	fabricantes	de	alimentos
processados	usam,	está	recebendo	imensas	quantidades	de	um	ácido	graxo
ômega-6	inflamatório	chamado	ácido	linoleico,	muito	mais	do	que	os	seres
humanos	jamais	ingeriram	em	sua	história.	Isso	não	é	bom.	O	ácido	linoleico	e
outros	óleos	ômega-6	são	incorporados	às	membranas	das	células	e	até	mesmo
armazenados	como	gordura	corporal.	Como	são	instáveis,	esses	óleos	se	oxidam
no	organismo	(sem	falar	quando	são	cozidos).	Gorduras	ômega-6	oxidadas
danificam	o	DNA,	inflamam	os	tecidos	do	coração	e	elevam	o	risco	de	diversos
tipos	de	câncer,	incluindo	o	de	mama.	Mas	talvez	o	pior	de	tudo	seja	o	fato	de
que	é	o	cérebro	que	paga	a	conta	–	gorduras	ômega-6	oxidadas	não	dão	suporte
ao	metabolismo	cerebral	otimizado.[10]	Qualquer	fator	que	aumente	a	inflamação
geral	no	corpo	não	ajuda	o	cérebro	a	ter	um	desempenho	melhor,	e	o	excesso	de
gorduras	ômega-6	não	é	uma	exceção.

Quando	esses	óleos	são	usados	em	alimentos	industrializados,	costumam	ser
estabilizados	para	que	durem	nas	prateleiras	dos	mercados	por	meio	de	um
processo	chamado	hidrogenação.	Tal	processo,	que	transforma	as	gorduras	já
prejudiciais	em	gorduras	trans	sintéticas	ainda	mais	nocivas,	tem	sido	associado
a	muitos	problemas	de	saúde	e	é	uma	importante	causa	da	obesidade.	O	governo
americano	vem	empreendendo	esforços	para	reduzir,	mas	não	para	eliminar,	os
óleos	hidrogenados.[***]	Quando	ingerimos	gorduras	hidrogenadas	artificiais,	o

corpo	tenta	usá-las	para	construir	células,	porém	paredes	celulares	feitas	desse
tipo	de	gordura	não	são	capazes	de	funcionar	de	modo	adequado.	Existe	apenas
uma	gordura	trans	que	se	desenvolve	de	forma	natural	no	organismo,	e	ela	é
completamente	diferente	das	gorduras	trans	sintéticas.	Chama-se	ácido	linoleico
conjugado	(o	CLA,	mencionado	anteriormente)	e	é	encontrado	em	manteiga
fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos.	Enquanto	as	gorduras
trans	artificiais	prejudicam	nossa	saúde	e	nosso	desempenho,	o	CLA	apresenta
uma	série	de	benefícios.	E	não	é,	absolutamente,	a	mesma	coisa	que	margarina.



GRÃOS	QUE	DESTROEM	O	INTESTINO

O	trigo	é	um	grão	particularmente	importante	a	se	evitar	em	razão	dos	muitos
efeitos	colaterais	do	glúten,	uma	proteína	encontrada	no	trigo	e	em	outros	grãos.
Como	eu	disse	antes,	a	primeira	vez	em	que	perdi	uma	quantidade	significativa
de	peso	(cerca	de	22,5	quilos)	foi	quando	segui	uma	dieta-padrão	pobre	em
carboidratos.	Além	de	emagrecer,	percebi	que	minha	personalidade	havia	se
alterado	expressivamente.	Não	tenho	orgulho	disso,	mas	confesso	que,	como
jovem	obeso,	eu	tinha	músculos	superdesenvolvidos	no	dedo	médio	por	conta	de
um	comportamento	raivoso	no	trânsito.	Depois	que	passei	a	seguir	a	dieta	pobre
em	carboidratos	e	me	livrei	do	glúten,	minha	família	notou	que	fiquei	bem
menos	nervoso	do	que	o	habitual,	e	o	desejo	do	meu	cérebro	de	labrador	de	fazer
aquele	sinal	obsceno	para	os	outros	motoristas	desapareceu	magicamente.
Parecia	que	eu	estava	saindo	de	um	nevoeiro.

Estava	evidente	para	mim	que	algo	na	minha	alimentação	causara	aquelas
drásticas	mudanças	de	personalidade,	e	à	medida	que	eu	fazia	testes	voltando	a
adicionar	diferentes	tipos	de	carboidratos	à	dieta,	constatei	rapidamente	que	era
o	glúten.	Assim	que	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	começou	a	tomar	forma,	passei	a
“trapacear”	uma	vez	por	semana.	Nesses	dias,	eu	costumava	comer	glúten.	Ao
rastrear	minha	energia,	meu	humor	e	as	compulsões	alimentares,	notei	que,
quando	eu	consumia	glúten,	me	sentia	bem	no	dia	seguinte,	mas	que	dois	ou	três
dias	depois	ficava	irritado	e	confuso.	Embora	não	seja	comum,	algumas	pessoas
reagem	à	exposição	a	um	alimento	até	dez	dias	depois.	Talvez	isso	ocorra	porque
a	inflamação	leve	um	tempo	para	circular	por	todo	o	corpo	e	chegar	ao	cérebro.
No	meu	caso,	comer	glúten	no	sábado	significava	ter	confusão	mental	na
segunda-feira	de	manhã.

Grãos	que	contêm	glúten	causam	dependência	e	se	decompõem	no	intestino



como	compostos	opioides	chamados	gluteomorfinas	que	acionam	os	mesmos
receptores	cerebrais	que	as	drogas	opiáceas,	como	a	heroína.	Se	você	permitir
que	seu	cérebro	de	labrador	“se	vicie”	em	opiáceos	formados	pela	digestão	de
grãos,	seu	cérebro	humano	sentirá	essa	experiência	como	uma	fome	insaciável	e
compulsões	alimentares	que	duram	por	dias	depois	da	ingestão	dos	grãos.	Cada
pedaço	de	pão	emitirá	um	canto	de	sereia	que	sugará	sua	força	de	vontade	até
que	você	ceda	e	o	coma.

Eu	lutei	com	esse	problema	durante	anos.	Abria	mão	do	glúten	e	dos	grãos,
deixando	para	comer	“apenas	um	pedaço”	no	dia	da	trapaça.	No	dia	seguinte,
meu	cérebro	de	labrador	me	convencia	a	racionalizar	a	situação	para	“comer	só
mais	um”.	Em	pouco	tempo,	eu	estava	na	escorregadia	ladeira	da	confusão
mental	e	do	ganho	de	peso	induzidos	pelo	glúten.	Viciados	em	opioides	não	se
satisfazem	com	“um	só”,	e,	da	mesma	forma,	você	não	deveria	consumir	grãos
que	contêm	glúten.	O	truque	é	desistir	completamente	deles.	Isso	aumentará	de
modo	expressivo	sua	capacidade	de	viver	de	acordo	com	seu	potencial	máximo
e,	sem	dúvida,	de	sentir	uma	diferença	imediata	em	seu	corpo	e	em	seu	cérebro.

Uma	grande	quantidade	de	pesquisas	mostra	que	comer	glúten	provoca
consequências	nocivas	à	saúde.	Essa	substância	causa	inflamação	e	desconforto
gastrintestinal,	além	de	contribuir	para	doenças	autoimunes	e	uma	série	de	outros
problemas.	O	glúten	promove	a	liberação	excessiva	de	zonulina,	uma	proteína
que	controla	os	espaços	entre	as	células	do	intestino.	Quando	a	lacuna	entre	as
células	intestinais	se	abre	após	a	ingestão	do	glúten,	bactérias,	alimentos	não
digeridos	e	toxinas	fluem	para	a	corrente	sanguínea.	Isso	causa	inflamação	em
todo	o	corpo,	inclusive	no	cérebro.	O	glúten	também	reduz	o	fluxo	sanguíneo
para	o	cérebro	e	pode	interferir	na	função	da	tireoide.[11]	Em	um	estudo,
voluntários	saudáveis	apresentaram	depleção	de	seus	estoques	de	vitamina	D
após	passarem	a	ser	alimentados	com	glúten.[12]	E	o	pior	de	tudo	talvez	seja	que
os	efeitos	da	exposição	ao	glúten	podem	permanecer	por	até	seis	meses	no



sistema	imunitário.	Embora	algumas	pessoas	tenham	reações	mais	fortes	do	que
outras,	isso	vale	para	todos	nós,	e	não	apenas	para	quem	é	sensível	a	essa
substância.

Não	há	dúvida	de	que	os	grãos	são	ótimos	em	manter	as	pessoas	vivas
quando	não	há	outro	alimento	disponível,	como	nas	épocas	de	escassez	de
comida.	Comê-los	é	bem	melhor	do	que	morrer	de	inanição.	Mas	quando	as
sociedades	começam	a	cultivar	grãos,	em	especial	o	trigo,	elas	passam	a
apresentar	deformidades	esqueléticas,	sobretudo	na	mandíbula	e	na	coluna
vertebral,	e	a	estatura	média	cai	por	múltiplas	gerações.[13]	Existe	uma	série	de
motivos	para	evitarmos	a	maioria	desses	alimentos.	Como	expliquei	antes,
antinutrientes	(particularmente	toxinas	do	mofo,	lecitinas	e	fitatos)	são	comuns
em	diversos	grãos,	feijões	e	sementes.	O	trigo	é	uma	urucubaca	em	dose	dupla
porque	costuma	conter	toxinas	do	mofo	(de	uma	espécie	Fusarium	que	o	infecta
durante	o	crescimento)	e,	com	frequência,	é	geneticamente	modificado.	Outro
problema	indireto	causado	pelo	trigo	é	o	fato	de	que	muitos	animais	em
criadouros	comem	grandes	quantidades	de	milho	acompanhadas	de	outros	lixos
e	alimentos	pobres	em	nutrientes,	pois,	para	os	criadores,	isso	é	mais	barato	e
fácil.	No	entanto,	consumir	animais	que	comem	milho	é,	algumas	vezes,	pior	do
que	ingerir	o	próprio	milho,	pois	muitos	deles	concentram	as	toxinas	desse	grão
em	sua	gordura.	O	milho	e	os	produtos	feitos	com	ele	são	“Criptonita”	e	estão
presentes	na	maior	parte	dos	alimentos	processados.	Eles	podem	impedir	que
você	morra	de	fome,	porém	não	o	ajudarão	a	prosperar.

Em	2012,	recebi	o	diagnóstico	de	esclerose	múltipla.	Fui	informado	de	que	se	trata	de	uma	doença
degenerativa	e	que	minha	qualidade	de	vida	seria	cada	vez	pior.	Pesquisei	a	mim	mesmo,	e	todos	os
sintomas	remanescentes	desapareceram	três	dias	após	eu	começar	a	Dieta	À	Prova	de	Bala.	E	não
voltaram.	Não	posso	imaginar	como	estaria	minha	vida	agora	se	eu	não	tivesse	feito	as	mudanças	que
fiz.	Posso	dizer	com	toda	a	sinceridade	que	nunca	fui	tão	saudável	em	minha	vida.	Hoje	estou	inscrito
no	Institute	of	Integrative	Nutrition	(Instituto	da	Nutrição	Integrativa)	e	espero	ajudar	a	inspirar	o



máximo	possível	de	pessoas.	–	Josh



LATICÍNIOS	SUSPEITOS

A	última	categoria	de	alimentos	a	evitar	na	Dieta	à	Prova	de	Bala	são	os
laticínios	convencionais.	Isso	inclui	o	leite	e	a	maioria	dos	seus	derivados	–
queijo,	iogurte,	nata,	buttermilk	(leitelho)	e	sorvete	–,	mas	não	a	manteiga	e	sua
prima	mais	próxima,	o	ghee	(manteiga	clarificada).	A	manteiga	é
significativamente	mais	saudável	do	que	o	leite	da	qual	é	feita	porque	as
proteínas	prejudiciais	do	leite	(incluindo	a	caseína	e	a	BCM-7)	estão
basicamente	ausentes	na	manteiga.	O	pouco	de	proteína	do	leite	que	permanece
na	manteiga	elaborada	com	culturas	vivas	(de	iogurte	ou	leitelho)	terá	sido
enzimaticamente	modificado	durante	o	processo	de	fermentação	e	não	é	um
problema	para	a	maioria	das	pessoas.	A	maior	parte	de	nós	é	capaz	de	comer
bastante	manteiga	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos	e	se
sentir	À	Prova	de	Bala;	contudo,	se	você	tem	leve	alergia	à	caseína	ou	à	lactose,
pode	optar	por	ghee,	que	não	contém	nenhuma	dessas	duas	proteínas.	Eu	sou
alérgico	às	proteínas	dos	laticínios,	no	entanto,	como	manteiga	–	e	muito	–	com
a	maior	alegria	e	sem	problemas.	A	manteiga	é	também	pobre	em	toxinas	do
mofo.	Menos	de	2%	das	manteigas,	incluindo	as	convencionais,	são
contaminadas	com	micotoxinas.[14]	A	proteína	dos	laticínios	que	concentra	essas
toxinas	é	a	caseína.

O	ingrediente	secreto	na	manteiga	que	a	torna	tão	boa	para	nós	é	o	butirato,	o
mesmo	composto	que	as	bactérias	intestinais	produzem	quando	comemos	amido
resistente.	O	butirato	é	um	ácido	graxo	de	cadeia	curta	que	demonstrou	ter
profundos	efeitos	em	camundongos	obesos	que	receberam	uma	dieta	rica	em
gordura	–	baixou	o	colesterol	sanguíneo	em	25%	e	reduziu	os	triglicerídios,
depois	promoveu	um	gritante	aumento	de	300%	na	sensibilidade	à	insulina.
Também	evitou	a	obesidade,	elevou	a	temperatura	corporal	e	exerceu	um	imenso



impacto	na	melhoria	da	função	mitocondrial.	Sim,	uma	gordura	encontrada	na
manteiga	fez	isso	com	camundongos...	e	parece	ter	feito	o	mesmo	tipo	de	coisa
comigo.	No	caso	de	seres	humanos,	está	provado	que	o	butirato	diminui	a
inflamação,[15]	até	mesmo	no	cérebro,	e	também	impede	que	as	toxinas	penetrem
no	revestimento	do	intestino.

Um	estudo	de	2014	revelou	que	a	ingestão	de	butirato	estava	associada	ao
aumento	da	quantidade	de	bactérias	intestinais.[16]	Costumávamos	acreditar	que
o	butirato	criado	por	fermentação	no	intestino	grosso	era	idêntico	ao	que
obtemos	com	a	alimentação,	mas	esse	estudo	mostrou	que	ingerir	os	ácidos
graxos	de	cadeia	curta	contidos	na	manteiga	afeta	a	saúde	do	trato	gastrintestinal
inferior	de	um	modo	ligeiramente	diferente.	Isso	quer	dizer	que	não	é	suficiente
apenas	produzir	butirato	ou	apenas	consumi-lo	–	para	obtermos	os	melhores
resultados,	precisamos	fazer	as	duas	coisas.

Nem	todas	as	manteigas	são	fabricadas	da	mesma	forma.	A	manteiga	que
você	consumirá	deve	ser	produzida	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em
pastos	a	fim	de	lhe	proporcionar	todos	os	seus	potenciais	benefícios,	incluindo
500	UI	(unidades	internacionais)	de	vitamina	A,	mais	carotenos	do	que	as
cenouras	e	grandes	quantidades	de	vitaminas	K2,	D	e	E	em	apenas	uma	colher	de
sopa.	Se	você	ainda	não	está	convencido	de	que	a	manteiga	é	realmente	um
alimento	saudável,	considere	este	fato:	em	1910,	o	consumo	per	capita	de
manteiga	foi	de	8,1	quilos,	e	a	taxa	de	doenças	cardíacas	foi	inferior	a	10%.	Em
2000,	o	consumo	per	capita	desse	alimento	foi	menor	do	que	2	quilos,	e	as
doenças	cardíacas	mataram	40%	a	45%	das	pessoas.

Laticínios	convencionais	têm,	surpreendentemente,	pouco	em	comum	com
manteiga	e	ghee.	Um	dos	problemas	principais	com	os	laticínios	é	o	prejudicial
processo	de	pasteurização,	que	aquece	o	leite	a	65,5	graus	centígrados	por	trinta
minutos	antes	de	seu	armazenamento	em	temperaturas	inferiores	a	12,7	graus
centígrados.	Esse	processo	reduz	os	pequenos	riscos	de	contaminação,	mas



também	mata	os	probióticos	benéficos	do	leite,	desnatura	suas	proteínas	e,
basicamente,	o	faz	deixar	de	ser	uma	fonte	de	nutrição	para	se	tornar	uma	fonte
de	diversos	problemas	de	saúde.

Além	de	reduzir	o	conteúdo	de	vitaminas	no	leite,	a	pasteurização	transforma
a	lactose,	o	açúcar	do	leite,	no	açúcar	betalactose,	que	é	absorvido	mais
rapidamente	pelo	organismo,	causando	picos	na	elevação	do	açúcar	no	sangue.
A	pasteurização	também	transforma	o	cálcio	presente	no	leite,	impedindo	o
corpo	de	absorvê-lo,[17]	e	altera	a	proteína	primária	do	leite,	a	caseína,	que	se
torna	difícil	de	digerir	da	maneira	adequada.	Surpreendentemente,	a	comunidade
médica	sabe	dos	efeitos	nocivos	da	pasteurização	desde	1930,	quando	as
crianças	que	tomavam	leite	cru	(não	pasteurizado)	apresentavam	menos	cáries
dentárias	do	que	aquelas	que	bebiam	leite	pasteurizado.[18]

Em	2009	eu	estava	mal.	Havia	acabado	de	participar	de	uma	competição	fitness	e	começava	a	retomar	a
vida	de	uma	atleta	de	universidade	comum.	Vinha	lutando	contra	a	doença	celíaca	e	intolerância	a
laticínios	e	tentando	manter	o	corpo	em	forma	apesar	de	horas	de	treinamento	diário.	Então	conheci	a
Dieta	À	Prova	de	Bala!	Agora	não	consigo	me	imaginar	do	jeito	que	me	sentia	antes!	Meu	desempenho
foi	para	as	alturas,	e	manter	a	forma	física	que	desejo	requer	muito	menos	esforço	do	que	jamais	pensei.
Se	sou	preguiçosa?	Não!	Ainda	trabalho	mais	do	que	muita	gente,	mas	agora	tenho	a	energia	e	a
resistência	para	forçar	a	barra	quando	outros	gritariam	“pare”.	–	Ashley	Whetung,	atriz	e	atleta

No	entanto,	a	pasteurização	não	é	o	único	modo	de	processamento	prejudicial
ao	qual	o	leite	é	submetido.	No	leite	cru,	a	nata	se	separa	do	restante	do	líquido	e
sobe	naturalmente	à	superfície.	A	homogeneização	é	um	processo	que	impede	a
nata	de	se	separar,	tornando	o	leite	mais	estável	para	se	conservar	nas	prateleiras
dos	mercados.	No	entanto,	essa	prática	também	apresenta	efeitos	nocivos.	Todo
leite	contém	uma	proteína	natural	potencialmente	danosa	chamada	xantina
oxidase	(XO);	porém,	quando	ingerimos	leite	não	homogeneizado,	o	corpo	é
capaz	de	decompô-la	com	eficiência	e	mantê-la	fora	da	corrente	sanguínea.



Quando	o	leite	é	homogeneizado,	glóbulos	de	gordura	rodeiam	a	XO,	não
deixando	que	o	corpo	a	decomponha,	o	que	gera	consequências	desconhecidas.

O	queijo	é	ainda	mais	problemático	do	que	o	leite	porque	o	mesmo	processo
que	transforma	o	leite	em	manteiga	também	promove	o	acúmulo	de	toxinas.
Todos	os	queijos	são	fabricados	por	meio	da	combinação	de	leveduras,	outros
fungos	e/ou	bactérias	que	formam	toxinas	que	dizimam	outros	organismos.
Contudo,	essas	toxinas	são	igualmente	prejudiciais	aos	seres	humanos	em
diferentes	graus.	Todo	e	cada	lote	de	queijo	pode	conter	uma	mistura	singular	de
fungos	de	seu	ambiente,	portanto	é	quase	impossível	saber	com	certeza	quais	são
as	toxinas	do	queijo	que	estamos	comendo.	A	aposta	mais	segura	é	evitar	queijos
de	modo	geral,	uma	vez	que	há	toxinas	de	fungos	em	mais	de	40%	dos	queijos
de	fabricação	convencional.[19]	A	caseína	presente	no	queijo	também	concentra
as	micotoxinas	que	os	animais	consomem	pela	alimentação.	O	processo	de
pasteurização	de	queijos	causa	os	mesmos	problemas	que	o	processo	de
pasteurização	do	leite,	em	especial	grandes	quantidades	de	caseína	desnaturada
(danificada	e	mais	difícil	de	digerir).

Além	da	manteiga	e	do	ghee,	que	são	À	Prova	de	Bala,	os	únicos	tipos	de
laticínio	que	eu	recomendo	são	alimentos	suspeitos	que	podem	ou	não	funcionar
para	você	–	leite	orgânico	integral,	quefir	e	iogurte	feito	com	leite	de	vacas	que
se	alimentam	em	pastos.	Se	você	testar	esses	alimentos	e	conseguir	tolerá-los,
eles	serão	um	ótimo	acréscimo	à	sua	alimentação.	O	whey	protein	concentrado	–
desde	que	fabricado	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos	e	processado
em	baixa	temperatura	–	também	proporciona	bons	resultados	para	algumas
pessoas,	porém	não	use	mais	do	que	duas	a	quatro	colheres	de	sopa	por	dia,	pois
esse	produto	é	rico	em	aminoácidos	que	podem	causar	excesso	de	inflamação.

A	boa	notícia	é	que	na	Dieta	À	Prova	de	Bala	não	é	necessário	consumir
nenhuma	proteína	láctea,	pois	você	obterá	os	mesmos	benefícios	para	saúde	de
outros	alimentos	À	Prova	de	Bala	e	sem	correr	riscos.



ABASTEÇA	SEU	CÉREBRO

Estudos	mostram	que,	quando	exercitamos	uma	região	do	cérebro	com	mais
intensidade,	os	microcapilares	transportam	mais	sangue	para	aquela	área[20]	e,
quando	o	sangue	chega	ao	seu	destino,	os	neurônios	usam	efetivamente	a	energia
que	é	entregue.[21]	A	implicação	disso,	ainda	um	assunto	de	debate	nos	círculos
acadêmicos,	é	que	cortar	calorias	pode	afetar	de	modo	negativo	tanto	a	função
cerebral	quanto	o	corpo,	ao	passo	que	alimentar	o	corpo	com	mais	calorias
proporciona	mais	poder	mental.	Essa	é	uma	explicação	científica	de	algo	que
parece	muito	óbvio	quando	refletimos	a	respeito.	Eu	sei	que	não	penso	muito
bem	quando	estou	com	fome!

O	déficit	calórico	é,	sem	dúvida,	um	estressor	para	o	corpo,	e	o	estresse	não
produtivo	reduz	a	função	cerebral.	Você	não	atuará	em	um	estado	otimizado	por
muito	tempo	se	não	estiver	consumindo	calorias,	e	comer	calorias	na	quantidade
exigida	pelo	corpo	é	uma	parte	essencial	da	Dieta	À	Prova	de	Bala.	Desde	que
elas	venham	das	fontes	certas	e	você	esteja	ouvindo	sua	fome,	quanto	mais
calorias	ingerir,	mais	calorias	seu	metabolismo	–	e	seu	cérebro	–	usará.
Surpreendentemente,	pesquisas	com	moscas-das-frutas	mostraram	que	a
restrição	calórica	rigorosa,	o	que	corresponde	a	consumir	um	terço	menos	do	que
o	corpo	usa,	ajuda	a	aumentar	a	longevidade.	Alguns	dos	meus	colegas	da	área
de	antienvelhecimento	realizaram	essa	experiência	com	resultados	diversos.	Pelo
que	se	depreende	das	pesquisas,	parece	haver	cada	vez	menos	evidências	de	que
isso	funcione	para	seres	humanos.	De	qualquer	forma,	podemos	obter	a	maior
parte	dos	benefícios	genéticos	desses	regimes	com	uma	categoria	de
suplementos	chamada	compostos	miméticos	da	redução	calórica,	isto	é,
substâncias	que	simulam	a	restrição	calórica.

A	Dieta	À	Prova	de	Bala	não	fixa	o	número	exato	de	calorias	que	devem	ser



ingeridas	por	dia,	pois,	quando	paramos	de	usar	alimentos	criptonita,	o	corpo

passa	a	regular	naturalmente	quanto	queremos	comer.	Costumo	comer	2.500	a
3.000	calorias	por	dia,	e	sou	um	homem	musculoso	de	1,95	metro.	Se	você
seguir	o	plano	alimentar	geral	e	consumir	os	alimentos	À	Prova	de	Bala,	não
precisará	se	preocupar	tanto	com	o	número	exato	de	calorias	que	ingere.	Caso
esteja	habituado	a	seguir	uma	típica	dieta	americana	ou	se	tem	o	hábito	de	contar
calorias	para	emagrecer,	a	ideia	de	desistir	dessas	práticas	pode	parecer
assustadora.	Dietas	desse	tipo	podem	tê-lo	deixado	tão	fora	de	sintonia	com	seu
corpo	que	você	nem	sequer	reconhece	quando	está	com	fome	ou	quando	está
satisfeito,	então	confia	na	contagem	de	calorias	e	nas	refeições	pré-preparadas
para	que	lhe	digam	quanto	e	quando	comer.

Eu	ficava	me	perguntando	por	que	tinha	dores	de	estômago,	e	agora	sei	–	iogurte!	O	programa	À	Prova
de	Bala	me	deixou	ciente	disso.	–	Dawn

A	boa	notícia	é	que	com	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	você	se	livrará	de	tudo	isso.
Quando	começar	a	comer	as	quantidades	certas	das	gorduras	boas	com	a
proteína	adequada	e	nenhum	daqueles	lixos	que	destroem	seu	mecanismo	natural
de	regulação	do	apetite,	seus	sistemas	de	energia	e	de	fome	voltarão	a	se
conectar.	Você	saberá	quando	está	com	fome	e	quando	está	satisfeito.	Não
haverá	mais	compulsões	para	comer	açúcar	nem	a	necessidade	de	reprimir	o
apetite.

As	dietas	fizeram	com	que	muitos	de	nós	deixassem	de	acreditar	em	si
mesmos.	Talvez	você	esteja	preocupado	pensando	que	irá	comer	em	excesso	e
engordar	com	a	Dieta	À	Prova	de	Bala,	porém	uma	das	melhores	características
dessa	dieta	é	ter	sido	elaborada	para	evitar	que	as	pessoas	se	empanturrem	de
comida.	As	grandes	quantidades	de	gordura	que	você	consumirá	proporcionarão
tanta	saciedade	que	você	não	terá	vontade	de	comer	demais.	Na	verdade,	é



virtualmente	impossível	se	empanzinar	de	gorduras	de	alta	qualidade	porque	elas
geram	muita	saciedade.	Caso	você	se	veja	engordando	com	a	Dieta	À	Prova	de
Bala	(o	que	é	altamente	improvável,	mas	não	impossível),	pode	ser	que	esteja
comendo	muitos	carboidratos	ou	tenha	problemas	hormonais	que	precisem	ser
diagnosticados	de	modo	apropriado.	Quando	você	diminuir	o	consumo	de
carboidratos	e	redirecionar	seu	foco	para	gorduras	boas,	proteína	e	hortaliças,	a
perda	de	peso	ocorrerá	sem	esforço,	e	a	própria	vida	será	mais	fácil.

[*]	“Gordura	trans	é	a	transformação	do	óleo	vegetal	em	gordura	sólida.	Também	conhecida	como	óleo
hidrogenado,	a	gordura	trans	é	encontrada	principalmente	em	alimentos	industrializados,	pois	serve	para	dar
crocância	e	consistência	aos	alimentos.	No	organismo,	a	gordura	trans	traz	prejuízos	à	saúde:	obesidade,
aumento	do	colesterol	ruim	e	diminuição	do	colesterol	bom,	dificuldade	na	passagem	do	sangue	pelas
artérias,	diabetes,	facilidade	de	contrair	inflamações,	câncer	de	mama	e	outros.	A	gordura	trans	está
presente	em	alimentos	como	manteiga,	batatas	fritas,	sorvetes,	biscoitos,	bolos,	bolachas	recheadas	e	outros
empacotados.”	(Brasil	Escola,	Gorduras	Trans.	Disponível	em:
http://www.brasilescola.com/saude/gorduras-trans.htm)	Acesso	em	5	de	abril	de	2015.	(N.	da	T.)
[**]	“FDA	(Food	and	Drug	Administration)	é	o	órgão	governamental	dos	Estados	Unidos	da	América
responsável	pelo	controle	dos	alimentos	(tanto	humano	quanto	animal),	suplementos	alimentares,
medicamentos	(humano	e	animal),	cosméticos,	equipamentos	médicos,	materiais	biológicos	e	produtos
derivados	do	sangue	humano.”	(N.	da	T.)
[***]	No	Brasil,	a	partir	do	segundo	semestre	de	2006,	as	empresas	foram	obrigadas	a	declarar	a	quantidade
de	gordura	trans	no	rótulo,	de	acordo	com	resolução	da	Anvisa.	(N.	da	T.)

http://www.brasilescola.com/saude/gorduras-trans.htm
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CAPÍTULO	4

COMA	GORDURA	NO	CAFÉ	DA	MANHÃ	E
CARBOIDRATOS	NA	SOBREMESA

lgo	interessante	que	descobri	ao	longo	de	minha	pesquisa	sobre	o
antienvelhecimento	é	que	existe	um	ritmo	para	as	demandas	do	corpo	por

sódio	e	potássio.	De	manhã,	há	mais	necessidade	de	sódio	do	que	de	potássio
para	fazer	com	que	a	pressão	sanguínea	suba,	mas	a	ingestão	de	frutas	(que	têm
muito	potássio)	no	café	da	manhã	faz	com	que	a	pressão	sanguínea	caia.	Com	a
pressão	baixa	de	manhã,	é	mais	difícil	nos	sentirmos	com	energia	e	prontos	para
enfrentar	o	dia.	Essa	foi	a	primeira	vez	que	percebi	que	comer	(ou	evitar)
alimentos	específicos	em	determinadas	horas	do	dia	poderia	causar	uma	reação
desejada	no	corpo.

Embora	eu	não	estivesse	comendo	frutas	no	café	da	manhã	durante	os	três
meses	em	que	segui	a	dieta	esquimó,	que	era	extremamente	pobre	em
carboidratos,	notei	que	acordava	todas	as	manhãs	me	sentindo	exausto.	Meus
aplicativos	para	rastrear	o	sono	(dos	quais	falarei	mais	adiante)	mostraram	que
eu	estava	acordando	nove	vezes	durante	a	noite.	Para	mim,	otimizar	o	sono	era
particularmente	importante,	e	minha	pesquisa	me	dizia	que	prolongadas	dietas
com	baixo	teor	de	carboidrato	causavam	um	impacto	negativo	no	sono	porque	o
cérebro	necessita	de	um	pouco	de	glicose	para	operar	com	eficiência	quando
estamos	dormindo.	Em	2011,	encontrei	o	falecido	Seth	Roberts	na	conferência
Quantified	Self,	em	que	pessoas	interessadas	em	pesquisar	a	si	mesmas,	ou	em
biohacking,	se	reúnem	para	compartilhar	ideias.	Seth	Roberts	foi	um	pioneiro	da



Quantified	Self,	que	realizou	importantes	pesquisas	sobre	a	manteiga,	e	ele	fez
um	relato	convincente	em	favor	da	ingestão	de	pelo	menos	uns	poucos
carboidratos	à	noite	para	melhorar	a	qualidade	do	sono.

Por	que	tantos	de	nós	comem	granola	e	frutas	de	manhã?	Porque	empresas
que	vendem	esses	produtos	nos	dizem	para	fazer	isso.	No	entanto,	a	ciência
mostra	que	a	melhor	hora	para	ingerirmos	esses	alimentos	não	é	quando
imaginamos.	A	ideia	de	que	podemos	comer	a	mesma	comida	em	horários
diversos	do	dia	para	obtermos	resultados	diferentes	do	corpo	se	opõe	ao	conceito
de	que	contar	calorias	é	tudo	de	que	precisamos	para	emagrecer.	Mas	isso	lhe
parece	realmente	tão	estranho	assim?	Muitas	culturas	sabem	disso	há	séculos.
Durante	o	ramadã,	o	nono	mês	no	calendário	islâmico,	os	muçulmanos	jejuam
durante	o	dia	e	depois	comem	quanto	querem	à	noite,	já	que	a	medicina
ayurvédica	reconhece,	há	milhares	de	anos,	os	benefícios	de	se	jejuar	em	parte
do	dia.	Após	pesquisar	essas	tradições	e	os	ritmos	circadianos	do	corpo	e	realizar
experimentos	em	mim	mesmo,	desenvolvi	algumas	soluções	simples,
relacionadas	ao	tempo,	que	farão	uma	expressiva	diferença	em	sua	aparência	e
no	modo	como	você	se	sente,	dorme	e	atua.	Tudo	começa	com	a	mais	importante
refeição	do	dia	(ou,	no	meu	caso,	com	a	bebida):	o	café	da	manhã.



O	CAFÉ	À	PROVA	DE	BALA

Conheci	o	poder	da	manteiga	batida	graças	a	uma	pequena	mulher	tibetana	a
quase	5.500	metros	de	altitude	em	uma	área	longínqua	do	Tibete,	próximo	ao
monte	Kailash.	Em	2004,	entrei	cambaleante	e	gelado	em	sua	pousada,	por	conta
do	ar	rarefeito	e	de	uma	temperatura	de	-23	graus	centígrados,	e	ela	revitalizou
minhas	forças	com	uma	xícara	do	tradicional	chá	cremoso	de	manteiga	de	iaque.
Eu	poderia	ter	ficado	bebendo	aquilo	para	sempre.	O	biohacker	em	mim
perguntou:	“Por	que	tomar	esta	coisa	está	me	fazendo	sentir	bem	se	não	existe	ar
aqui?”	E	por	que	uma	pessoa	nômade	que	vive	em	uma	barraca	e	deve	carregar
uma	bagagem	leve	se	preocupa	em	levar	um	liquidificador	pesado	ou	uma
batedeira	manual?	Essas	perguntas	foram	a	gênese	da	receita	do	Café	À	Prova	de
Bala.

Quando	voltei	para	casa,	preparei	um	chá	e	o	bati	no	liquidificador	com	um
pouco	de	manteiga,	mas	tudo	o	que	consegui	saborear	foi	uma	xícara	de	chá
gorduroso.	Ficou	claro	que	algo	diferente	acontecia	no	Tibete.	Comprei	um	chá
sofisticado	de	um	comerciante	chinês	local,	no	entanto,	não	obtive	o	efeito
mágico	de	que	me	lembrava.	Então,	fui	ao	supermercado	Whole	Foods	e	a	outra
loja	gourmet,	onde	adquiri	manteigas	gourmets	de	todas	as	marcas	do	mundo
para	verificar	se	a	variável	que	fazia	a	diferença	era	a	manteiga.	Depois	de
experimentar	cada	uma	delas,	descobri	que	o	segredo	era	utilizar	manteiga	sem
sal	feita	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos.	Se	tiver	sorte,	você
pode	consegui-la	com	um	produtor	local,	mas,	para	o	restante	de	nós,	a
Kerrygold	Pure	Irish	(nos	Estados	Unidos	e	nos	países	da	União	Europeia)	e	a
Anchor,	produzida	na	Nova	Zelândia	(disponível	em	grande	parte	da	Ásia	e	da
Austrália),	dão	conta	do	recado.

Em	razão	da	minha	pesquisa	sobre	antienvelhecimento,	eu	estava	a	par	dos



tremendos	benefícios	que	o	óleo	de	coco	proporciona	à	saúde,	por	isso	passei	a

fazer	experiências	adicionando	leite	e	óleo	de	coco	ao	chá,	mas	ambos	deixavam
o	chá	praticamente	imperceptível.	Substituí	o	chá	por	café,	meu	outro	grande
amor	(além	da	manteiga,	é	claro).	O	café	resistiu	melhor	ao	óleo	de	coco	do	que
o	chá,	e	a	conquista	final	foi	coroada	com	o	acréscimo	ao	café	de	uma	ou	duas
colheres	de	chá	de	óleo	TCM	(o	MCT	Oil),	que	é	um	extrato	do	coco,	e	de	uma
ou	duas	colheres	de	chá	de	ghee	ou	de	manteiga	sem	sal	fabricada	com	leite	de
vacas	que	se	alimentam	em	pastos.	Juntos,	esses	ingredientes	criaram	a	mais
cremosa,	a	mais	deliciosa	e	a	mais	eficiente	xícara	de	café	para	melhorar	o
desempenho	que	já	experimentei	na	vida.	Esse	é	o	Café	À	Prova	de	Bala.	Há
mais	de	sete	anos,	tenho	começado	todos	os	meus	dias	com	uma	xícara	desse
café	e	usado	a	energia	e	o	poder	intelectual	extras	que	essa	bebida	proporciona
para	equilibrar	meu	corpo	enquanto	faço	grandes	avanços	na	carreira	e	em	cada
uma	das	áreas	da	minha	vida.	O	Café	À	Prova	de	Bala	fez	meu	cérebro	rejeitar
as	compulsões	alimentares	e	me	livrou	delas,	e	tem	feito	isso	também	com
milhares	de	outras	pessoas.

A	receita	completa	do	Café	À	Prova	de	Bala	conseguiu	me	manter	magro	até
mesmo	quando	eu	estava	tentando	engordar	com	uma	dieta	de	mais	de	4.000
calorias	por	dia	e	sem	exercícios	físicos.	Fiquei	determinado	a	entender
completamente	por	quê.	O	componente	mais	benéfico	do	café	é,	em	primeiro
lugar,	a	cafeína.	Independentemente	de	sua	fonte,	ela	é,	por	si	mesma,	mais	do
que	um	impulsor	de	energia.	Pode	ajudar	a	abrandar	o	declínio	cognitivo	e
baixar	o	risco	de	desenvolvimento	do	mal	de	Alzheimer	por	bloquear	a
inflamação	no	cérebro.[1]	O	médico	Gregory	Freund,	da	Universidade	de	Illinois,
declarou:	“Descobrimos	um	novo	sinal	que	ativa	a	inflamação	com	base	no
cérebro	associada	a	doenças	degenerativas,	e	a	cafeína	parece	bloquear	sua
ação.”[2]	A	cafeína	também	aumenta	a	sensibilidade	à	insulina	em	pessoas
saudáveis,[3]	[4]	o	que	é	fundamental	para	se	manter	a	perda	de	peso.



Beber	qualquer	tipo	de	café	produz	efeitos	de	curto	e	longo	prazos	no
cérebro.	O	efeito	de	curto	prazo	no	humor	pode	se	dar	pela	alteração	nas
atividades	da	serotonina	e	da	dopamina,	enquanto	os	mecanismos	por	trás	do
potencial	efeito	de	longo	prazo	podem	estar	relacionados	às	suas	propriedades
antioxidantes	e	anti-inflamatórias.[5]	[6]	[7]	Mas,	como	você	leu	antes,	o	tipo	de
café	que	consumimos	é	também	de	extrema	importância.	Consigo	sentir	uma
mudança	negativa	no	modo	como	meu	cérebro	trabalha	quando	tomo	café	com
micotoxinas,	que	foi	o	que	me	levou	a	buscar	a	solução	do	problema	com
resultados	previsíveis.	Comecei	a	testar	o	café	em	laboratório	para	identificar	as
práticas	de	cultivo	que	resultavam	em	grãos	perfeitamente	limpos	que	me
proporcionavam,	de	forma	consistente,	o	melhor	desempenho.	Foram
necessários	dez	anos	para	identificar	cada	passo	da	formação	das	toxinas
prejudiciais	ao	desempenho	durante	o	crescimento,	a	colheita	e	o	transporte	do
café	e	também	para	criar	uma	fonte	perfeita	e	confiável	de	grãos	que	sempre	nos
faz	sentir	ótimos,	enquanto	o	café	“comum”	provoca	dores	de	cabeça,
nervosismo	e	irritação.

Há	cerca	de	dois	meses,	fui	acometido	por	um	surto	de	fadiga	adrenal.	No	processo	de	pesquisar	o
problema	na	internet,	acabei	descobrindo	o	site	Bulletproof.	Foi	um	achado	incrível.	Em	tese,	quando	se
tem	fadiga	adrenal,	deve-se	evitar	café,	mas	encomendei	um	kit	Bulletproof	com	grãos	de	café	e	Brain
Octane.	Começo	meu	dia	com	isso	e	mais	um	copo	d’água	com	sal	do	Himalaia,	além	de	15	minutos	de
uma	postura	de	ioga.	Essa	prática	me	impulsionou	rumo	à	recuperação.	A	primeira	pergunta	que	me
faço	agora	antes	de	comer	ou	beber	qualquer	coisa	é:	Isto	é	À	Prova	de	Bala?	Seu	site	é	um	tesouro	de
informações	valiosas	que	interpreto	como	um	trabalho	de	amor.	–	Don

Depois	de	testar	meus	próprios	grãos	em	busca	de	toxinas,	pedi	a	voluntários
que	os	experimentassem	e	observassem	se	sentiam	alguma	diferença	marcante.
A	resposta	foi	de	fato	positiva,	porém	eu	sabia	que	poderia	se	tratar	somente	de
um	efeito	placebo,	isto	é,	que	eles	poderiam	ter	percebido	alguma	diferença



apenas	porque	esperavam	senti-la.	Para	esclarecer	a	situação,	planejei	um	estudo
para	determinar	que	impacto	(se	é	que	haveria	algum)	teriam	os	grãos	que	testei
para	micotoxinas	em	comparação	com	os	grãos	vendidos	em	cafeterias	locais.
Foram	esses	resultados	que	confirmaram	o	que	eu	mesmo	descobri	e	verifiquei
com	algumas	cobaias	amigas.	Iniciei	esse	experimento	registrando-o	em	um
conselho	de	avaliação	institucional	que	emite	aprovações	para	testes	realizados
com	seres	humanos,	analisando	se	são	seguros.	Trabalhei	com	um	pesquisador
de	Stanford	para	estabelecer	um	conjunto	de	testes	extremamente	rigoroso	e	com
validade	estatística.	Convidamos	54	pessoas,	recrutadas	da	página	Bulletproof
Executive	no	Facebook,	para	que	pudéssemos	conduzir	duas	baterias	de	exames
da	função	cognitiva	por	dia	durante	quatro	semanas,	usando	diferentes
combinações	de	manteiga	e	café.

Upgraded	Coffee	(café	de	qualidade	superior	testado	em	laboratório),
preto

Café	feito	com	grãos	de	uma	loja	local,	preto
Upgraded	Coffee	(café	de	qualidade	superior	testado	em	laboratório),

acrescido	de	manteiga
Café	feito	com	grãos	de	uma	loja	local,	acrescido	de	manteiga

Não	testamos	TCMs,	TCMs	C8	de	cadeia	curta	ou	óleo	de	coco	porque	a
pesquisa	já	era	muito	longa	e	a	evasão	(a	saída	de	pessoas	antes	da	conclusão	do
estudo)	era	um	problema.	Ainda	assim,	os	resultados	foram	conclusivos.	Com	ou
sem	manteiga,	o	café	de	lojas	locais	produzia	pontuações	significativamente
mais	baixas	em	termos	estatísticos	nos	testes	de	função	cognitiva	do	que	os
grãos	do	Upgraded	Coffee	(grãos	de	café	de	qualidade	superior	testados	em
laboratório).





Medimos	sete	funções	executivas	diferentes	usando	os	seguintes	testes
psicológicos-padrão:	span	espacial	na	ordem	inversa,	codificação,	classificação,
cores	e	palavras	(Teste	de	Stroop),	Finger	Tapping	(de	habilidades	motoras),
correspondência	visual	e	tarefa	auditiva	3-back	(identificação	do	estímulo	em
três	posições	anteriores).	Em	seis	das	sete	aferições,	os	grãos	do	Upgraded
Coffee	testados	em	laboratório	intensificaram	a	função	cognitiva	em	comparação
com	os	grãos	de	café	comumente	disponíveis	provenientes	de	diversas	regiões
dos	Estados	Unidos.	De	forma	surpreendente,	a	manteiga	produziu	um	resultado



mais	fraco	e	até	mesmo	negativo	em	um	teste	em	que	o	efeito	do	café	também
não	foi	forte.	A	manteiga	funciona	porque	ela	“desativa”	a	fome	e	libera	a	força
de	vontade,	embora	não	estimule	diretamente	o	cérebro	do	modo	como	o	café
faz.	Mas,	felizmente,	não	parece	nos	desacelerar!

É	evidente	que	é	importante	usar	os	ingredientes	certos,	mas	o	modo	como	se
prepara	o	Café	À	Prova	de	Bala	também	exerce	um	impacto	na	saúde	e	no
desempenho.	Determinados	óleos	presentes	no	café	–	o	caveol	e	o	cafestol	–	são
agentes	neurológicos	anti-inflamatórios	potentes	e	singulares	que	protegem	do
estresse	oxidativo	e	dos	danos	ao	DNA.[8]	Quando	preparamos	o	café	com	um
filtro	metálico	(como	o	de	uma	cafeteira	francesa),	com	um	filtro	de	ouro	ou	em
uma	máquina	de	expresso,	conseguimos	preservar	esses	óleos	preciosos,	de
modo	que	possam	realizar	seu	trabalho	em	nosso	corpo.[9]	É	igualmente
importante	bater	a	manteiga	e	o	óleo	TCM	com	o	café	no	liquidificador	ou	na
batedeira,	em	vez	de	misturá-la	com	a	colher,	pois	dessa	forma	ela	se	decompõe
em	partículas	chamadas	micelas,	que	permitem	ao	corpo	usar	a	gordura	como
energia.	A	bile	também	produz	micelas,	porém	quanto	mais	tivermos	dessas
partículas,	mais	gordura	o	corpo	utilizará.	Isso	significa	que	bater	a	manteiga
com	o	café	ajuda	o	corpo	a	usar	a	gordura	como	fonte	de	energia.	Se	você
retirasse	o	papel	de	uma	embalagem	de	manteiga	e	a	comesse	como	se	fosse	uma
barrinha	de	chocolate	acompanhada	do	café,	os	resultados	não	seriam	os
mesmos.	Eu	sei	–	já	testei	isso!



Depois	de	descobrir	por	que	o	café	preparado	adequadamente	com	meus
grãos	livres	de	micotoxinas	testados	em	laboratório	se	mostrava	tão	benéfico,	era
hora	de	dar	uma	olhada	com	mais	atenção	nos	demais	componentes	do	Café	À
Prova	de	Bala	para	entender	como	eles	eram	capazes	de	promover	resultados	tão
bons	para	a	eliminação	de	gordura	e	impulsão	de	energia.

Imagine	que	você	é	um	hacker	de	computador	que	conseguiu	invadir	uma
nova	máquina,	mas	que	acaba	de	descobrir	que	outro	hacker	entrou	ali	primeiro
e	já	está	no	comando.	Sua	intenção	será	instalar	seus	próprios	sistemas	de



controle	e	agir	para	evitar	que	o	outro	hacker	bagunce	o	sistema.	Acontece	que
suas	bactérias	intestinais	são	o	outro	hacker,	e	elas	instalaram	sistemas	para	lhe
causar	compulsões	alimentares	e	armazenar	mais	gordura	extra	do	que	o	seu

organismo	faria	naturalmente.
O	corpo	tem	um	sistema	de	controle	de	queima	e	armazenamento	de	gordura

perfeitamente	ajustado.[10]	O	fígado	cria	uma	proteína	chamada	fator
adipocitário	induzido	pelo	jejum,	ou	FIAF	[do	inglês	fasting-induced	adipose
factor].	Uma	das	coisas	que	o	FIAF	faz	é	bloquear	uma	enzima	denominada
lipoproteína	lipase	(LPL),	que	diz	ao	organismo	para	armazenar	gordura.	Isso
significa	que,	quando	o	FIAF	está	alto,	há	queima	de	gordura	extra,	e	o	fígado
fabrica	a	quantidade	certa	de	FIAF	de	acordo	com	as	necessidades	do	corpo.	O
problema	é	que	as	bactérias	intestinais	também	produzem	o	FIAF,	porém	o
manipulam	para	que	sirva	a	seus	propósitos.	Supõe-se	que	essas	bactérias
suprimam	o	FIAF	quando	comemos	alimentos	ricos	em	açúcar	e	gordura	e,	com
isso,	promovam	o	armazenamento	da	gordura	em	vez	de	sua	queima.	Isso	não
quer	dizer	que	todas	as	bactérias	intestinais	sejam	nocivas	–	elas	podem	ser
benéficas	desde	que	as	tenhamos	nos	tipos	certos	e	no	lugar	certo.	Mas	uma
grande	quantidade	das	que	são	prejudiciais	pode	levar	à	obesidade.

Por	sorte,	existem	maneiras	de	dar	um	jeito	nos	outros	hackers.	Quando	as
bactérias	intestinais	são	“privadas”	de	amido	e	açúcar,	ficam	com	fome.
Bactérias	famintas	fabricam	o	FIAF,	e	o	corpo	queima	gordura.	Ao	receberem
amido	e	açúcar,	elas	param	de	produzir	o	FIAF,	e	o	corpo	começa	a	armazenar
gordura.[11]	O	óleo	TCM	(e	particularmente	a	mais	curta	das	gorduras	de	cadeia
média)	pressiona	a	população	de	bactérias	intestinais,	e,	quando	o	usamos
durante	um	jejum,	interferimos	ativamente	nas	tentativas	dessas	bactérias	de	nos
fazer	estocar	gordura	extra.	Os	polifenóis	no	café	também	atuam	como
probióticos	para	Bacteroidetes,	o	filo	de	bactérias	encontrado	com	mais
frequência	em	pessoas	magras	(ver	o	capítulo	1).	Não	é	possível	aumentar	a



quantidade	dessas	bactérias	com	suplementos,	temos	que	alimentá-las.
Tomando	café	com	gordura,	reprimimos	temporariamente	todas	as	bactérias

intestinais	e,	em	seguida,	fornecemos	comida	para	as	bactérias	das	“pessoas
magras”,	de	modo	que	elas	possam	se	proliferar.	Isso	é	algo	que	vejo	em	meus
painéis	laboratoriais	de	bactérias	intestinais	e	nos	resultados	de	exames	que
seguidores	da	Dieta	À	Prova	de	Bala	fazem	na	uBiome	e	compartilham	comigo.
Essas	aferições	apresentam	taxas	acima	da	média	de	Bacteroidetes,	associadas	à
magreza,	e	poucas	bactérias	do	filo	Firmicutes,	associadas	à	obesidade.	Para	uma
boa	saúde,	o	ideal	é	termos	um	pouco	de	cada	um	desses	tipos,	porém	alterar	a
proporção	entre	eles	causa	um	impacto	real	no	nosso	nível	de	energia	e	na
capacidade	que	temos	de	controlar	o	peso.

Um	estudo	com	camundongos	mostrou	que	a	combinação	de	café	com	uma
dieta	rica	em	gordura	(até	mesmo	gorduras	não	saudáveis)	estava	associada	à
redução	do	peso	corporal,	da	adiposidade,	dos	triglicerídios	no	fígado	e	da
ingestão	calórica.[12]	O	café	promoveu	uma	composição	corporal	mais	favorável
e	ajudou	a	otimizar	a	proporção	crítica	de	Firmicutes	e	Bacteroidetes.	Também
melhorou	os	ácidos	graxos	de	cadeia	curta	circulantes,	o	que	é	bom	para	o
intestino.	Nesse	estudo,	os	camundongos	se	tornaram	resistentes	à	insulina,	algo
que	também	acontece	com	os	seres	humanos	quando	seguem	dietas	muito	pobres
em	carboidratos	por	longos	períodos.	(Na	Dieta	À	Prova	de	Bala,	solucionamos
esse	problema	com	a	ingestão	de	quantidades	significativas	de	carboidratos	pelo
menos	uma	vez	por	semana.)

Substituir	o	leite	do	café	por	manteiga	produz	benefícios	de	diversas
maneiras.	Um	dos	polifenóis	antioxidantes	do	café	que	ajudam	em	nosso
desempenho	é	chamado	de	ácido	clorogênico.	Quando	colocamos	a	caseína
(proteína	láctea)	no	café	pela	adição,	meio	a	meio,	de	leite,	nata	ou	outros
cremes	ainda	mais	artificiais,	os	polifenóis	se	tornam	3,4	vezes	menos
biodisponíveis.[13]	A	manteiga	feita	com	culturas	vivas	tem	muito	pouca	caseína,



e	o	ghee	não	tem	nenhuma.	Isso	quer	dizer	que,	trocando	o	leite	ou	o	creme	pela
manteiga,	obtemos	3,4	vezes	mais	antioxidantes	do	café!	Como	você	sabe,	a
manteiga	também	contém	ácido	butírico,	que	pode	ajudar	a	curar	o	intestino	e
baixar	diretamente	a	inflamação	no	cérebro.[14]

O	extrato	de	coco,	ou	óleo	TCM,	no	Café	À	Prova	de	Bala	acrescenta	seus
próprios	benefícios	à	mistura.	Certifique-se,	porém,	de	começar	devagar	com	o
óleo	TCM,	pois	consumi-lo	em	grandes	quantidades	e	precocemente	pode	causar
o	que	os	seguidores	dessa	dieta	chamam	de	“desastre	nas	calças”.	Muito	melhor
do	que	um	desastre	nas	calças	é	a	cetose,	um	estado	benéfico	em	que	o	corpo
obtém	energia	pela	queima	de	gordura,	e	não	de	açúcar.	Em	geral,	o	corpo	usa	os
carboidratos	para	conseguir	combustível.	Quando	os	carboidratos	acabam,	ele
passa	a	converter	gordura	em	glicerol	para	adquirir	energia.	Como	subproduto	de
seu	metabolismo,	o	fígado	produz	cetonas.	A	cetose	é	o	estado	em	que	o	corpo
entra	quando	há	muitas	cetonas	no	sangue	e	gordura	extra	está	sendo	queimada.
É	possível	entrar	em	cetose	adotando	uma	alimentação	muito	pobre	em
carboidratos	e	com	quantidades	moderadas	de	proteína	e	de	gorduras	saudáveis,
no	entanto	é	difícil	alcançar	esse	estado	e	se	manter	nele.	O	Café	À	Prova	de
Bala	promove	a	cetose	usando	o	mais	curto	óleo	triglicerídio	de	cadeia	média	(o
TCM	C8),	que	facilita	a	fabricação	de	cetonas	pelo	corpo.	Um	estudo	mostrou
que	a	mera	adição	de	duas	colheres	de	sopa	desse	óleo	à	alimentação	de	jovens
do	sexo	masculino	fez	com	que	9%	do	seu	metabolismo	cerebral	fosse
intensificado	pelas	cetonas,	mesmo	quando	esses	homens	não	estavam	comendo
carboidratos!	Normalmente,	não	ocorre	nenhuma	intensificação	do	metabolismo
pelas	cetonas	após	a	ingestão	de	carboidratos.	Em	outras	palavras,	o	uso	correto
do	extrato	de	óleo	de	coco	C8	em	vez	do	óleo	de	coco	comum	proporciona	uma
via	mais	fácil	para	queimarmos	gordura	e	nos	sentirmos	com	mais	energia![15]

A	maioria	das	pessoas	atinge	a	cetose	evitando	carboidratos,	mas	isso	não	é
necessário	quando	tomamos	o	Café	À	Prova	de	Bala	de	manhã.	Verifiquei	isso



fazendo	uma	refeição	completa	com	sushi	e	duas	xícaras	de	arroz	no	jantar	e
testando	meu	sangue	na	manhã	seguinte	com	um	medidor	de	cetona	sanguínea,
que	é	similar	a	um	medidor	de	açúcar	no	sangue.	O	exame	mostrou	uma	taxa	de
cetona	no	sangue	de	0,1,	quando	0,6	ou	mais	significa	que	a	pessoa	está
oficialmente	em	cetose.	Bebi	uma	xícara	de	Café	À	Prova	de	Bala	com	TCM	C8,
e	as	cetonas	em	meu	sangue	chegaram	a	0,7	em	trinta	minutos.	Tomado	em
jejum,	o	Café	À	Prova	de	Bala	fornece	um	caminho	rápido	para	uma	cetose
suave	e	proporciona	os	benefícios	da	concentração	mental	e	da	redução	das
compulsões	alimentares.	Optando	pelo	óleo	de	coco	comum	e	por	uma	dieta
pobre	em	carboidratos,	seria	necessário	reduzir	cuidadosamente	os	carboidratos
por	pelo	menos	três	dias	para	alcançar	esse	mesmo	nível	de	cetose.

Muitas	pessoas	tentam	fazer	o	Café	À	Prova	de	Bala	usando	grãos	que	elas
encontram	no	comércio	local.	Isso	é	possível,	e,	embora	os	resultados	não	sejam
tão	sólidos,	proponho	algumas	regras	básicas	para	que	seja	possível	encontrar	os
grãos	de	café	da	mais	alta	qualidade	e	com	poucas	toxinas.	O	primeiro	passo	é	ir
até	a	cafeteria	mais	cara	do	seu	bairro,	preferencialmente	uma	que	tenha
torrefação	própria.	Se	você	não	sabe	que	cafeteria	é	essa,	procure	na	internet	por
torrefações	de	café	em	sua	cidade.	Visite	os	sites	para	ter	uma	ideia	se	o	lugar	é
administrado	por	esnobes	que	conhecem	o	café	que	comercializam	(o	que	é
bom)	ou	por	universitários	entediados	(o	que	não	é	tão	bom).	Além	disso,	vou
dizer	algo	que	pode	parecer	estranho,	mas	nas	centenas	de	cidades	que	visitei	a
trabalho,	as	melhores	cafeterias	tendiam	a	apresentar	um	número	incomum	de
tatuagens	e	piercings	(nos	membros	da	equipe,	não	no	café).	Portanto,	procure
por	uma	cafeteria	que	cheire	a	café	torrado	e	tenha	funcionários	de	aparência
realmente	interessante.

Uma	cafeteria	que	dedica	tempo	a	selecionar	cafés	para	degustação	deverá	ter
pelo	menos	uma	seleção	de	ótimo	sabor	e	que	ajudará	você	a	melhorar	seu
desempenho,	porém	é	improvável	que	os	funcionários	saibam	quais	grãos	são	os



mais	seguros.	Se	você	perguntar,	ouvirá	que	nenhum	dos	grãos	tem	toxinas	de
fungos.	Acontece	que	isso	é	algo	que	ninguém	pode	afirmar	apenas	olhando,
pois	as	toxinas	são	medidas	em	partes	por	bilhão.	(É	por	isso	que	faço	testes	de
laboratório!)	Você	poder	reduzir	a	quantidade	de	toxinas	na	bebida	insistindo	em
comprar	café	de	origem	única,	em	vez	de	aceitar	uma	mistura	de	cafés
provenientes	de	muitas	regiões	produtoras.	O	café	da	América	Central	tende	a
apresentar	menos	toxinas	do	que	os	cafés	de	outras	áreas,	mas	nem	sempre	é
assim.

Isso	pode	consumir	tempo	e	não	garante	resultados,	por	isso	sempre	levo
comigo	meus	grãos	testados	em	laboratório,	nos	quais	sei	que	posso	confiar	por
serem	virtualmente	livres	de	toxinas	e	capazes	de	impulsionar	meu	desempenho
de	modo	mais	significativo	e	duradouro	do	que	qualquer	outro	café	que	já
encontrei.	Acredito	que	a	simplicidade	e	a	preguiça	são	virtudes,	portanto	não
perco	tempo.	Isso	não	é	um	caso	de	esnobismo	com	relação	ao	café.	Essa	bebida
apenas	tem	uma	importância	muito	grande	para	mim	por	me	manter	em	um
estado	constante	de	alto	desempenho!



O	JEJUM	INTERMITENTE	À	PROVA	DE	BALA

A	ideia	de	fazermos	jejum	seja	pelo	período	que	for	é	um	pouco	assustadora	para
todos	nós,	e	por	uma	boa	razão.	Isso	ocorre	porque	nosso	cérebro	de	labrador	é
treinado	para	pensar	que	o	mundo	está	se	acabando	quando	paramos	de	comer,
ainda	que	seja	por	apenas	18	horas.	Mas	há	benefícios	inquestionáveis	em
períodos	curtos	de	jejum,	incluindo	a	aceleração	metabólica	e	a	melhora	da
concentração.	O	“jejum	intermitente”,	que	tradicionalmente	significa	ingerir
todos	os	alimentos	em	um	tempo	mais	curto	(em	geral	seis	a	oito	horas),	ganhou
popularidade	entre	biohackers,	adeptos	da	musculação	e	seguidores	da	Dieta
Paleolítica	porque	essa	prática	é	incrivelmente	útil	na	perda	de	gordura,	na
prevenção	do	câncer,	na	construção	muscular	e	no	aumento	da	capacidade	de
recuperação.	Isso	nos	mantém	bem	alimentados	e	leva	o	corpo	a
simultaneamente	criar	músculos	e	queimar	gordura	por	meio	de	mecanismos
específicos.	Discutirei	esse	assunto	em	detalhes	mais	adiante.	O	jejum
intermitente	já	foi	muito	bem	pesquisado	e	revelou	proporcionar	uma	série	de
benefícios	à	saúde	além	do	emagrecimento	e	da	melhora	da	concentração.	O
jejum	em	dias	alternados,	que	é	uma	das	formas	do	jejum	intermitente,	mostrou
ser	capaz	de	prevenir	doenças	crônicas,	reduzir	as	taxas	de	triglicerídios	e
promover	melhoras	significativas	em	diversos	marcadores,	como	o	colesterol
LDL,	em	nada	menos	do	que	oito	semanas.[16]	Talvez	o	mais	importante	seja	o
fato	de	que	o	jejum	intermitente	intensifica	a	plasticidade	neuronal[*]	e	o

processo	de	formação	de	novos	neurônios	(neurogênese),	o	que	significa
literalmente	tornar	mais	fácil	para	o	cérebro	crescer	e	evoluir.[17]

Só	há	um	problema	com	o	jejum.	Os	protocolos	do	jejum	intermitente
comum	exigem	que	se	pule	o	café	da	manhã	e	só	se	almoce	após	as	14	horas.
Isso	funciona	muito	bem	se	a	pessoa	vive	em	uma	caverna,	mas	é	provável	que



pais	que	trabalham	em	tempo	integral	como	eu	notem	que	sua	energia	começa	a

cair	exatamente	no	meio	do	dia	de	trabalho.	Justo	no	momento	em	que
desejamos	estar	em	uma	zona	de	alto	desempenho,	o	jejum	intermitente	surge	e
nos	atrapalha.	Esse	problema	me	levou	a	pensar	se	haveria	um	modo	de	eu	obter
os	benefícios	desse	tipo	de	jejum	sem	assustar	meu	cérebro	de	labrador	fazendo-
o	achar	que	era	o	fim	da	espécie.

Antes	de	2011,	eu	tinha	uma	série	de	problemas	gastrintestinais,	o	que	me	fez	parar	de	beber	chá-verde
por	causa	da	cafeína,	e	aos	36	anos	de	idade	eu	não	tomava	café.	No	entanto,	com	base	na	minha
viagem	biohacking,	tive	a	impressão	de	que	eu	não	poderia	me	dar	mal	seguindo	Dave!	Minha	primeira
xícara	de	Café	À	Prova	de	Bala	incluiu	o	óleo	Brain	Octane,	que	promoveu	um	efeito	imediato	de
agilidade	mental.	O	resultado	é	tão	positivo	que	basta	isso	para	eu	chegar	à	academia	de	manhã	me
sentindo	forte.	–	Nick

O	outro	problema	com	o	jejum	intermitente	é	o	fato	de	que,	se	estivermos
significativamente	acima	do	peso,	teremos	ainda	mais	dificuldade	do	que	a
maioria	das	pessoas	de	pular	refeições	e	seguir	em	frente	pelo	restante	do	dia.
Quando	eu	realizava	meus	experimentos	com	o	jejum	intermitente,	costumava
ficar	irritado	e	sentir	frio	no	meio	da	manhã,	uma	vez	que	a	queda	da
temperatura	corporal	é	comum	quando	jejuamos.	Procurei	um	meio	de
solucionar	esse	processo.	Tendo	em	vista	que	a	manteiga	e	o	óleo	TCM	não
contêm	nenhuma	proteína,	sabia	que	meu	corpo	os	usaria	para	rapidamente
produzir	cetonas,	em	vez	de	acionar	a	digestão	de	proteína	ou	açúcar.	Testei	o
jejum	intermitente	ao	mesmo	tempo	que	adicionava	uma	xícara	do	Café	À	Prova
de	Bala	pela	manhã.	Eliminei	gordura	e	criei	músculos	com	mais	rapidez	do	que
consegui	fazendo	apenas	o	jejum	intermitente,	e	sem	jamais	me	sentir	faminto
nem	cansado.	A	gordura	em	meu	Café	À	Prova	de	Bala	proporcionava	tanta
saciedade	que	eu	conseguia	trabalhar	sem	parar	até	a	hora	do	almoço	ou	até
mesmo	até	o	jantar	sem	me	distrair,	porém	meu	corpo	agia	como	se	estivesse



jejuando.
Dei	a	essa	nova	técnica	o	nome	Jejum	Intermitente	À	Prova	de	Bala,	uma

solução	simples	que	me	permitiu	colher	todos	os	benefícios	do	jejum
intermitente	sem	nenhum	de	seus	efeitos	colaterais.	Essa	técnica	fornece	ao
corpo	aquilo	de	que	ele	necessita	para	ter	um	bom	desempenho	enquanto	ignora
completamente	a	comida,	diz	ao	nosso	cérebro	de	labrador	que	tudo	está	bem	e
proporciona	todos	os	benefícios	metabólicos	de	um	jejum.	Se	você	deseja	perder
gordura	e	melhorar	sua	saúde	o	mais	rápido	possível	sem	desacelerar	o	ritmo,
não	encontrará	nada	melhor	do	que	o	Jejum	Intermitente	À	Prova	de	Bala.

Existem	outros	motivos	que	fazem	o	Jejum	Intermitente	À	Prova	de	Bala
funcionar	melhor	do	que	apenas	não	comer	nada	durante	um	jejum	intermitente
comum.	O	primeiro	é	que	ele	diminui	em	três	vezes	um	importante	mecanismo
fisiológico	chamado	alvo	da	rapamicina	em	mamíferos,	ou	mTOR	[do	inglês
mammalian	target	of	rapamycin],	que	intensifica	a	síntese	de	proteína	nos
músculos	e,	por	essa	razão,	ajuda	a	criá-los.	Assim	como	ocorre	com	uma	mola
que	é	comprimida,	quanto	mais	o	mTOR	é	suprimido,	mais	forte	é	sua	ação
quando	ele	volta	a	ser	liberado,	o	que	aumenta	sua	atividade	de	construção
muscular.	O	exercício	físico	suprime	o	mTOR	momentaneamente,	e	é	por	isso
que	a	construção	muscular	ocorre	após	o	término	do	exercício	quando	o	mTOR
volta	a	ser	liberado,	e	não	durante	a	própria	atividade	física.	Os	outros	dois
meios	de	se	suprimir	o	mTOR,	de	modo	que	possamos	construir	músculos
posteriormente,	são	os	jejuns	intermitentes	e	o	café.	Após	o	jejum,	quando	nos
alimentamos,	o	mTOR	se	eleva	e	cria	mais	músculos.	E	é	o	que	também
acontece	depois	que	bebemos	café.	Isso	é	algo	tão	poderoso	que	nem	precisamos
chegar	aos	três	fatores	que	desencadeiam	o	mTOR	(exercício,	jejum	e	café)	para
obtermos	resultados	espantosos.	Eu	fiz	o	Jejum	Intermitente	À	Prova	de	Bala
regularmente	enquanto	consumia	4.000	calorias	por	dia	e	não	me	exercitava,	e
ainda	assim	consegui	um	abdômen	definido.



Vi	um	amigo	com	quem	eu	não	me	encontrava	havia	25	anos,	e	ele	me	perguntou	se	eu	já	tinha	ouvido
falar	em	colocar	manteiga	no	café.	Ele	explicou	como	aquilo	funcionava	e	o	que	supostamente	fazia.	A
propósito,	ele	é	um	cara	muito	inteligente,	então	segui	seu	conselho	e	encomendei	alguns	grãos	e	óleo
TCM	da	Bulletproof	Executive.	Naquela	época	eu	estava	com	130,6	quilos	e	entrei	em	uma	competição
de	perda	de	peso	na	empresa	em	que	trabalhava.	Nem	é	necessário	dizer	que	tive	uma	vitória
esmagadora.	Em	sete	a	oito	semanas,	emagreci	31,7	quilos.	A	competição	deveria	durar	12	semanas,
mas	venci	os	demais	concorrentes	com	tanta	folga	que	eles	desistiram	antes	do	fim.	–	Jason	Hood

O	outro	motivo	que	torna	o	Jejum	Intermitente	À	Prova	de	Bala	tão	eficaz	é	o
fato	de	que	o	óleo	TCM	(ou	melhor,	o	TCM	C8)	do	Café	à	Prova	de	Bala	ajuda
o	corpo	a	entrar	em	cetose	mesmo	que	tenhamos	comido	carboidrato	no	dia
anterior.	Como	já	expliquei,	restringir	os	carboidratos	na	Dieta	À	Prova	de	Bala
é	um	meio	poderoso	de	se	produzir	um	estado	de	cetose	metabólica,	mas	o	óleo
TCM	também	auxilia	o	corpo	a	obter	depressa	quantidades	úteis	de	cetonas	sem
uma	redução	extrema	de	carboidratos.

Além	de	nos	ajudar	a	queimar	gordura	e	emagrecer,	a	cetose	aumenta	nossa
resistência.	Quando	o	cérebro	está	funcionando	à	base	de	cetonas,	temos	mais
concentração	e	não	sofremos	as	quedas	no	nível	de	energia	tão	comuns	em	dietas
ricas	em	carboidratos,	pois	a	taxa	de	açúcar	no	sangue	se	mantém	estável	durante
a	cetose.	O	metabolismo	passa	a	funcionar	no	modo	queima	de	gordura,	o	que
nos	livra	das	quedas	repentinas	de	energia	e	da	confusão	mental.	É	provável	que
você	sinta	essa	diferença	primeiramente	no	cérebro,	uma	vez	que	até	mesmo	a
cetose	suave	exerce	um	impacto	cognitivo	imediato.

Dietas	cetogênicas	não	são	novidade,	mas	o	Jejum	Intermitente	À	Prova	de
Bala	é	um	meio	de	equilibrar	esse	processo	consagrado	para	alcançarmos	os
benefícios	da	cetose,	evitando	efeitos	colaterais	negativos	e	riscos	à	saúde.	A
cetose	prolongada	pode	causar	prisão	de	ventre,	queda	na	temperatura	corporal,
mau	hálito,	fadiga	adrenal	e	até	mesmo	acúmulo	de	histaminas	biogências	na
corrente	sanguínea.	Por	permitir	que	o	corpo	mergulhe	no	estado	de	cetose	e	saia



dele	por	meio	do	Jejum	Intermitente	À	Prova	de	Bala,	a	Dieta	À	Prova	de	Bala
promove	um	estado	de	cetose	brando	e	melhora	a	saúde	metabólica	de	forma
geral.	Essa	combinação	é	simplesmente	superior	e	levará	você	a	uma	versão
ainda	mais	otimizada	de	si	mesmo.

O	período	de	alimentação	no	Jejum	Intermitente	À	Prova	de	Bala	é	de	seis
horas,	o	que	nos	dá	um	jejum	de	18	horas.	Trata-se	da	duração	perfeita	para	um
jejum	intermitente,	mas	essa	parte	da	Dieta	À	Prova	de	Bala	não	é	taxativa.	Você
tem	a	oportunidade	de	ser	seu	próprio	biohacker	e	fazer	experiências	para	ver	o
que	funciona	melhor	no	seu	caso.	Com	um	jejum	de	16	horas,	você	terá
benefícios,	porém	não	todos	aqueles	proporcionados	por	um	jejum	de	18	horas.
Em	um	jejum	de	menos	de	15	horas,	você	começará	a	perder	a	maioria	dos
benefícios,	pois	esse	é	o	tempo	que	o	corpo	leva	para	se	adaptar	a	um	jejum.	No
entanto,	você	pode	testar	o	intervalo	de	15	a	18	horas	para	verificar	o	que	lhe
proporciona	melhores	resultados	e	mais	magnetismo.	Pode,	igualmente,
aproveitar	esse	intervalo	para	jantar	mais	cedo	na	véspera,	caso	tenha	um	almoço
de	trabalho	no	dia	seguinte.	Por	exemplo,	se	você	tiver	um	almoço	de	negócios
às	12	horas	do	dia	seguinte	e	deseja	adotar	um	jejum	de	15	horas,	tudo	o	que
precisa	fazer	é	parar	de	comer	às	21	horas	da	noite	anterior.

Dizer	que	estou	no	melhor	estado	mental,	físico	e	espiritual	da	minha	vida	não	seria	exagero.	Sinto-me
como	uma	guerreira.	Consigo	lidar	com	os	obstáculos	da	vida	com	um	sorriso	e	energia.	Na	realização
de	tarefas,	tenho	velocidade	e	extrema	concentração,	e	meu	corpo	não	tem	sido	tão	esguio	e	feliz	desde
que	eu	era	criança.	Minha	criatividade	e	desenvoltura	também	aumentaram,	meus	sonhos	cresceram,
minha	vida	mudou	e	me	sinto	completamente	empolgada	por	estar	viajando	por	ela.	Coloco	manteiga,
ghee	ou	óleo	TCM	em	qualquer	bebida	quente	que	eu	tome.	Faço	tudo	por	mim,	mas	é	muito	engraçado
o	olhar	das	pessoas	que	não	compreendem	de	jeito	nenhum	esse	conceito	transformador.	–	Gosia

Nas	duas	primeiras	semanas	da	Dieta	À	Prova	de	Bala,	seu	café	da	manhã
consistirá	no	Café	À	Prova	de	Bala	com	uma	deliciosa	manteiga	cremosa	e	óleo



TCM	(ou	óleo	de	coco,	cuja	eficiência	é	muitíssimo	menor,	uma	vez	que	ele	tem
apenas	15%	da	potência	do	óleo	TCM).	Não	se	preocupe	pensando	que	isso
deixará	você	com	fome.	As	gorduras	proporcionarão	saciedade	e	dirão	ao	seu
cérebro	de	labrador	que	está	tudo	bem!	Como	o	corpo	não	reconhece	a	gordura
como	uma	refeição	quando	ela	é	consumida	sem	proteína,	carboidratos	ou
açúcar,	tomar	o	Café	à	Prova	de	Bala	de	manhã	em	vez	do	café	da	manhã
comum	o	manterá	em	jejum	ao	mesmo	tempo	em	que	saciará	sua	fome	e	lhe
fornecerá	uma	série	de	benefícios.

Uma	vez	que	você	esteja	na	fase	de	manutenção	e	queira	consumir	algo	além
do	Café	À	Prova	de	Bala	pela	manhã,	a	melhor	opção	é	uma	combinação	de
gordura	e	proteína,	como	ovo	poché	ou	salmão	defumado	e	abacate.	Ingerir
apenas	proteína	sem	nenhuma	gordura	é	melhor	do	que	optar	por	frutas	e	outros
carboidratos,	mas	ainda	assim	provoca	algumas	compulsões	alimentares.
Consumir	proteína	(ou	carboidratos,	como	o	açúcar)	de	manhã	também	ativa	o
processo	de	digestão,	que	põe	fim	ao	jejum	em	que	você	estava	enquanto
dormia.	O	fígado	demandará	uma	fonte	de	combustível	metabólico	para	ajudar
na	decomposição	da	proteína,	e	com	isso	você	sentirá	compulsão	alimentar
poucas	horas	depois.	Comer	gordura	junto	com	a	proteína	impedirá	que	isso
ocorra,	pois	fornecerá	ao	corpo	energia	extra	para	decompor	a	proteína	em
aminoácidos.	Além	disso,	proporcionará	mais	saciedade.

Estou	seguindo	a	Dieta	à	Prova	de	Bala	há	dois	meses	e	já	vi	mudanças	tremendas.	Minha	acne
desapareceu,	dominei	as	compulsões	alimentares	e	tirei	notas	A	pela	primeira	vez,	graças	à
surpreendente	concentração	que	consegui	tomando	o	Café	À	Prova	de	Bala.	Essa	dieta	teve	um	efeito
positivo	em	todos	os	aspectos	da	minha	vida	e	estou	mais	do	que	agradecido.	–	David

Dito	isso,	se	você	é	mulher,	um	atleta	musculoso	ou	tem	peso	a	perder,	é
provável	que	se	beneficie	da	inclusão	de	um	pouco	de	proteína	no	Café	À	Prova



de	Bala	pela	manhã	nos	primeiros	sessenta	dias.	Isso	ajudará	a	reprogramar	sua
sensibilidade	à	leptina.[18]	No	caso	dessas	pessoas,	recomendo	bater	no
liquidificador	com	o	Café	À	Prova	de	Bala	proteína	de	colágeno	proveniente	de
gado	que	se	alimenta	em	pastos.	Ela	não	tem	gosto	e	é	invisível,	além	de	ser	boa
para	os	tecidos	conjuntivos.	Eu	faço	isso	cinco	vezes	por	semana.



COMA	CARBOIDRATOS	NA	SOBREMESA,	E	NÃO	NO	CAFÉ
DA	MANHÃ

Consumir	carboidratos	de	manhã	programa	o	corpo	para	ter	elevação	e	queda	de
energia,	juntamente	com	compulsões	alimentares,	ao	longo	de	todo	o	dia.
Experimente	tomar	apenas	o	Café	À	Prova	de	Bala	em	vez	do	seu	café	da	manhã
habitual	e	observe	quanto	tempo	você	levará	para	ter	vontade	de	comer.	Para	a
maior	parte	das	pessoas,	ele	desativa	o	desejo	por	comida	por,	no	mínimo,	cinco
a	seis	horas.	Depois,	experimente	comer	proteína	com	o	Café	À	Prova	de	Bala.
Você	se	sentirá	saciado	provavelmente	por	cerca	de	quatro	ou	cinco	horas	–	não
tanto	quanto	se	tivesse	tomado	o	café	da	manhã	somente	com	gordura.	Na
próxima	vez,	experimente	um	café	da	manhã	pobre	em	gordura	e	com	proteína
de	alta	qualidade,	acompanhado	ou	não	de	hortaliças.	Você	se	sentirá	satisfeito,
mas	por	um	tempo	ainda	mais	curto.	Por	fim,	coma	no	café	da	manhã	um	pão
branco	com	cobertura	pouco	gordurosa	ou	uma	tigela	de	cereais	com	leite
desnatado.	Levará	apenas	duas	ou	três	horas	para	que	você	sinta	um	desejo
intenso	por	mais	comida	–	provavelmente	por	algo	como	um	bolinho	frito
açucarado	e	recheado	com	creme.	O	mingau	de	aveia	sem	gordura	“vai	ficar
grudado	no	seu	estômago”	por	um	tempo	um	pouco	maior	do	que	o	bolinho,
porém	não	tanto	quanto	a	proteína	ou	a	gordura.

Comer	carboidratos	no	café	da	manhã	não	apenas	desperta	a	fome,	como	tira
o	corpo	do	estado	de	cetose,	no	qual	ele	deveria	permanecer	em	pelo	menos
parte	do	tempo	para	manter	o	cérebro	operando	a	toda	a	velocidade.	Por	essas
razões,	algumas	dietas	recomendavam	notoriamente	que	não	devíamos	comer
carboidratos	de	jeito	nenhum,	mas,	como	você	já	leu	neste	livro,	isso	nos
programa	para	uma	série	de	outros	problemas.

Um	dos	motivos	que	tornam	tão	importante	a	hora	do	dia	em	que



consumimos	carboidratos	é	o	fato	de	não	querermos	passar	o	dia	inteiro

alimentando	as	más	bactérias	intestinais.	Como	você	já	sabe,	bactérias	famintas
produzem	o	FIAF,	que	nos	faz	queimar	gordura.	Quando	alimentamos	as
bactérias	intestinais	com	açúcar	ou	amido,	elas	param	de	produzir	essa	proteína,
e	o	corpo	começa	a	estocar	gordura.[19]	Alimentar	as	bactérias	intestinais	com

açúcar	e	amido	durante	todo	o	dia	é	uma	péssima	ideia,	pois	promove	o	acúmulo
da	gordura	corporal,	e	não	sua	queima.	É	por	isso	que	iogurtes	ricos	em	bactérias
também	não	são	uma	boa	escolha.

Comecei	a	testar	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	usando	café	e	manteiga	de	péssima	qualidade,	mas	quando
reservei	um	tempo	para	pôr	à	prova	os	ingredientes	certos,	foi	uma	experiência	totalmente	diferente.
Meu	cérebro	funcionou	melhor,	e	adoro	o	modo	como	penso	e	pondero	enquanto	continuo	comendo
gorduras.	Nos	seis	meses	em	que	estudei	para	o	MCAT	(exame	de	admissão	aplicado	a	alunos
interessados	em	fazer	faculdade	de	medicina	nos	Estados	Unidos),	tomava	o	Café	À	Prova	de	Bala
todas	as	manhãs.	No	dia	da	prova,	entrei	na	sala	com	muita	confiança	e	uma	grande	garrafa	térmica
contendo	o	Café	À	Prova	de	Bala.	Sabia	que	teria	a	energia	mental	necessária	para	realizar	o	teste	com
determinação.	Embora	esse	café	não	tenha	sido	o	único	fator	responsável	pelo	meu	sucesso	no	MCAT	–
também	equilibrei	o	sono,	dediquei-me	ao	estudo	como	se	fosse	meu	trabalho	e	mantive	a	alimentação
sob	controle	–,	ele	foi	um	importante	elemento	constituinte	da	estratégia	global	que	desenvolvi	para
realizar	o	exame.	–	Eugene

Como	biohacker,	eu	tinha	que	testar	isso.	Por	uma	semana,	adicionei	ao	Café
À	Prova	de	Bala	extrato	de	tupinambo,	também	conhecido	como	alcachofra-de-
jerusalém	(Helianthus	tuberosus),	que	é	uma	poderosa	fonte	de	fibras	prebióticas
que	as	bactérias	adoram.	Ao	mesmo	tempo,	engolia	uma	pílula	de	um	probiótico
resistente	ao	ácido	estomacal	que	é	vendido	normalmente.	O	resultado?
Engordei	4,5	quilos	em	uma	semana	e	não	consegui	entrar	nas	minhas	calças.
Foi	um	grave	erro.	Eu	não	possuía	mais	“calças	de	gordo”	e	não	tinha	intenção
de	comprá-las!	Levei	sete	dias	para	perder	aqueles	quilos	extras	usando	as
técnicas	À	Prova	de	Bala	normais.	Isso	me	ensinou	que	as	bactérias	intestinais



devem	ser	alimentadas	em	horários	específicos	para	promoverem	a	produção	do
FIAF	e	evitarem	o	ganho	de	peso	desnecessário.

A	solução	À	Prova	de	Bala	é	comer	uma	pequena	quantidade	de	carboidratos
À	Prova	de	Bala	(cerca	de	30	gramas,	além	de	hortaliças),	mas	somente	com	o
jantar	ou	logo	após	essa	refeição.	Uma	ou	duas	vezes	na	semana,	coma	100	a
150	gramas.	A	quantidade	exata	dependerá	da	fome,	do	nível	de	estresse	e	da
rapidez	com	que	você	deseja	emagrecer.	(Ingerir	menos	carboidratos	à	noite
acelera	a	perda	de	peso.)	Consumir	carboidratos	nesse	horário	é	importante	por
algumas	razões.	A	primeira	delas	é	que	o	corpo	usa	amido	e	açúcar	para	fabricar
serotonina,	que	nos	faz	relaxar	e	nos	ajuda	a	dormir.	Se	os	carboidratos	nos
deixam	relaxados	e	causam	uma	queda	em	nosso	nível	de	energia,	podemos
muito	bem	programar	isso	para	quando	quisermos	dormir,	e	não	para	quando
precisarmos	agir	e	nos	concentrar.	Também	é	útil	já	estar	dormindo	quando	o
cérebro	de	labrador	sente	essa	queda	de	energia	e	começa	a	querer	mais	açúcar.
Por	fim,	o	excesso	de	açúcar	no	sangue	proveniente	da	ingestão	de	carboidratos
à	noite	auxilia	o	cérebro	a	realizar	o	trabalho	que	ele	precisa	fazer	enquanto
dormimos.	Adotar	essa	prática	aumenta	significativamente	a	qualidade	do	sono
ao	mesmo	tempo	que	permite	ao	corpo	produzir	níveis	moderados	de	cetonas	e
proporciona	matérias-primas	para	a	formação	de	lágrimas	e	muco.	Lágrimas	e
muco	são	feitos	de	carboidratos,	e	para	algumas	pessoas	é	metabolicamente
difícil	criar	uma	quantidade	suficiente	de	lágrimas	pela	conversão	de	proteína
em	glicose.

Com	a	incorporação	das	gorduras	saudáveis	do	óleo	TCM	e	de	manteigas	fabricadas	com	leite	de	vacas
que	se	alimentam	em	pastos	ao	meu	Upgraded	Coffee,	tenho	uma	energia	saudável	que	dura	por	todo	o
dia.	Venho	preservando	a	saúde	dos	meus	ligamentos	e	articulações	com	a	adição,	a	essa	mistura,	de
colágeno	proveniente	de	gado	que	se	alimenta	em	pastos.	Também	incluo	whey	proveniente	desse	tipo
de	gado,	garantindo	assim	o	consumo	da	melhor	proteína	para	manter	a	recuperação	muscular	como	alta
prioridade!	Recomendo	os	protocolos	À	Prova	de	Bala	a	qualquer	pessoa	que	esteja	tentando	melhorar



seu	desempenho	em	qualquer	aspecto	da	vida.	–	Samuel	Shaw,	lutador	profissional	da	TNA	Impact
Wrestling

Esse	é	o	meio	básico	que	utilizo	para	conseguir	todos	os	benefícios	de	uma
alimentação	com	pequena	quantidade	de	carboidratos	sem	ter	os	problemas	que
reconhecidamente	advêm	de	uma	longa	dieta	pobre	em	carboidratos.	O
estabelecimento	de	um	horário	adequado	para	o	consumo	desse	componente
alimentar	é	um	dos	motivos	pelos	quais	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	funciona.	Você
não	obterá	esses	resultados	de	nenhuma	outra	dieta	de	longo	prazo	rica	em
gordura,	moderada	em	proteínas	e	pobre	em	carboidratos.



O	JEJUM	DE	PROTEÍNA	À	PROVA	DE	BALA

Por	meio	do	meu	trabalho	sem	fins	lucrativos	na	área	do	antienvelhecimento,
descobri	algumas	informações	interessantes	sobre	o	processo	de	limpeza	natural
do	corpo	chamado	autofagia,	que	recicla	o	lixo	em	nossas	células	e	o	transforma
em	energia.	Essa	prática	celular	corresponde	a	queimarmos	nosso	lixo	para	nos
mantermos	aquecidos.	Com	o	tempo,	as	células	acumulam	organelas	mortas,
proteínas	danificadas	e	partículas	oxidadas	que	interferem	na	função	celular	e
aceleram	o	envelhecimento.	A	autofagia	é	o	método	que	o	corpo	usa	para	limpar
essa	bagunça,	ajudando-nos	a	permanecer	jovens.	Sem	dúvida,	a	autofagia	é	algo
que	você	desejará	que	suas	células	façam	muito	bem,	para	que	se	sinta,	pareça	e
atue	na	melhor	condição	possível.

A	autofagia	é	necessária	para	manter	a	massa	muscular	e,	nos	adultos,	inibe	a
ruptura	do	tecido	muscular.[20]	Como	eu	estava	interessado	em	ficar	mais	jovem
e	adquirir	músculos	me	exercitando	por	menos	tempo	(e	quem	não	está?),	decidi
reprogramar	a	autofagia	com	toda	a	determinação.	Comecei	observando	os	dois
principais	sinais	que	levam	o	corpo	a	acioná-la.	O	primeiro	deles	é	o	jejum.
Percebi	que	isso	era	um	dos	motivos	pelos	quais	eu	vinha	obtendo	resultados
surpreendentes	com	o	Jejum	Intermitente	À	Prova	de	Bala,	porém,	ao	longo	da
minha	pesquisa,	notei	que	havia	outra	maneira	ainda	melhor	de	ativar	a	autofagia
e	que	isso	se	dava	pela	restrição	ocasional	do	consumo	de	proteína.	Quando
optamos	por	esse	caminho,	forçamos	as	células	a	encontrar	qualquer	meio
possível	de	reciclar	as	proteínas.	Nessa	busca,	as	células	juntam	e	excretam	as
toxinas	que	se	escondem	no	citoplasma,	uma	substância	gelatinosa	localizada	no
interior	da	membrana	celular.	É	como	levar	o	carro	à	oficina	para	uma	limpeza
profunda.

Estudos	têm	mostrado	um	grande	número	de	benefícios	na	deficiência	de



proteína	que	são	similares	aos	do	jejum.	O	primeiro	deles	é	que	a	carência	desse

nutriente	baixa	os	níveis	de	insulina	e	mTOR.	Lembre-se	de	que	suprimir
intensamente	o	mTOR	para	que	ele	volte	a	ser	liberado	com	toda	a	força	é
essencial	para	a	construção	muscular.	A	questão	é	que	eu	havia	passado	quase
um	ano	seguindo	uma	dieta	vegana	em	que	comia	apenas	alimentos	crus,	o	que
automaticamente	restringia	a	proteína,	e	descobri	que	isso	me	causava	muitos
problemas	de	saúde.	Na	verdade,	a	deficiência	crônica	de	proteína	é	péssima
para	o	cérebro	e	o	corpo.	O	segredo	estava	em	inventar	um	meio	de	me	tornar
temporariamente	deficiente	em	proteína.

Por	muitos	anos,	contei	calorias,	monitorei	a	ingestão	calórica	e	dediquei	um	grande	número	de	horas
semanais	a	exercícios	cardiovasculares,	e	me	tornei	vegana.	Mesmo	assim,	não	progredia.	Sentia-me
maravilhosa	com	toneladas	de	hortaliças	no	meu	corpo,	mas	desenvolvi	dificuldades	de	digerir	legumes
e	sentia	uma	compulsão	sem	fim	para	comer	carboidratos.	A	pior	parte	era	que	nunca	estava	saciada
nem	me	livrava	do	peso.	Comecei	a	aceitar	o	fato	de	que	jamais	teria	o	controle	do	meu	corpo	e	que
aquele	era	simplesmente	meu	estado	“otimizado”	pessoal.	Somente	depois	de	me	deparar	com	o	Café	À
Prova	de	Bala	(e,	por	fim,	com	a	Dieta	À	Prova	de	Bala),	entendi	o	que	estado	“otimizado”	realmente
significava.	–	Arielle

O	caminho	mais	simples	para	isso	é	fazer	um	jejum	tradicional	e	não	comer
nada	por	24	horas	ou	mais.	Decidi	realizar	esse	experimento	e	executá-lo	do
modo	certo.	Em	2008,	consegui	que	me	deixassem	a	cerca	de	30	quilômetros	de
Sedona,	no	Arizona,	em	uma	floresta	nacional	onde	havia	uma	caverna	pouco
conhecida.	Levei	um	saco	de	dormir,	água,	uma	faca	e	o	celular	para	um	caso	de
emergência.	Fiquei	lá	meditando	por	quatro	dias	e	emagreci	em	torno	de	sete
quilos.	Como	eu	não	estava	comendo	absolutamente	nada,	sem	dúvida	estava	me
beneficiando	da	autofagia,	porém	estava	me	beneficiando	também	do	fato	de	que
o	jejum	fazia	minhas	bactérias	intestinais	secretarem	o	FIAF	para	que	meu	corpo
queimasse	gordura.	(Sem	falar	que	eu	não	estava	consumindo	nenhuma	caloria.)



Quando	retornei	à	civilização,	quis	testar	os	benefícios	da	autofagia	sem	todo
aquele	alvoroço,	mas	ficar	sem	comer	nada	por	24	a	48	horas	é	algo	complicado
quando	se	tem	emprego	e	amigos.	A	solução	para	isso	é	o	Jejum	de	Proteína	À
Prova	de	Bala.	Em	um	dia	por	semana,	comecei	a	limitar	a	proteína	que	ingeria	a
não	mais	do	que	25	gramas.	Enquanto	eu	fazia	a	experiência	com	diferentes
quantidades,	um	bom	amigo	e	colega	biohacker	chamado	Josh	Whiton	sugeriu
que	eu	perseguisse	a	meta	de	15	gramas	ou	menos,	em	vez	de	25	gramas,	e	que
fosse	mais	rigoroso	na	contagem.	Eu	não	havia	notado	que,	embora	o	rótulo
nutricional	de	muitos	alimentos	diga	que	há	zero	proteína	por	porção,	na	verdade
esses	produtos	contêm	um	pouco	de	proteína,	e	isso	faz	diferença	se	os	comemos
em	quantidade.	O	creme	de	coco	é	um	bom	exemplo.	No	rótulo	está	escrito	que
não	há	proteína	em	uma	porção	correspondente	a	duas	colheres	de	sopa.	No
entanto,	enquanto	bebericava	um	quarto	de	xícara	dessa	delícia	em	um	dia	de
jejum	de	proteína,	eu	estava	ingerindo	um	grama	sorrateiro	de	proteína.	De	fato,
quando	passei	a	consumir	estritamente	15	gramas	por	dia,	senti	uma	diferença
enorme	e	houve	uma	redução	visível	da	minha	inflamação	abdominal	e	das
gordurinhas	nas	laterais	da	minha	cintura.	(Não,	não	ando	por	aí	todos	os	dias
parecendo	um	manequim	de	passarela.	Gordurinhas	nas	laterais	da	cintura
acometem	as	melhores	pessoas!)

Agora,	no	dia	da	semana	em	que	faço	o	Jejum	de	Proteína	à	Prova	de	Bala,
adoto	basicamente	uma	dieta	vegetariana	com	alimentos	À	Prova	de	Bala	e
menos	de	15	gramas	de	proteína,	incluindo	alguns	carboidratos	À	Prova	de	Bala
e	toneladas	de	gordura.	Mais	à	frente	neste	livro,	fornecerei	planos	de	refeições
que	você	poderá	seguir	em	seu	dia	de	jejum	de	proteína.	Tenha	em	mente	que
esse	não	é	um	dia	de	trapacear.	Não	se	permita	ir	a	todos	os	estabelecimentos	de
fast-food	de	sua	região	e	depois	comer	um	bolo	inteiro!	O	Jejum	de	Proteína	À
Prova	de	Bala	é	apenas	uma	excelente	maneira	de	obtermos	uma	redução	ainda
maior	da	inflamação	e	resultados	À	Prova	de	Bala	também	superiores.



Assim	como	o	Jejum	Intermitente	À	Prova	de	Bala,	o	Jejum	de	Proteína	À
Prova	de	Bala	não	é	uma	questão	de	tudo	ou	nada.	Se	você	achar	que	um	dia
inteiro	sem	proteína	está	lhe	causando	perda	de	massa	muscular	ou	outros	efeitos
colaterais	indesejados,	faça	a	redução	de	modo	que,	em	vez	de	passar	todo	o	dia
sem	proteína,	deixe	de	comê-la	em	uma	sequência	de	refeições.	Você	pode
também	realizar	testes	com	a	quantidade	total	de	proteína	que	ingere	no	dia	do
Jejum	de	Proteína	À	Prova	de	Bala.	Essa	é	outra	importante	oportunidade	de	ser
seu	próprio	biohacker,	com	o	objetivo	de	alcançar	resultados	otimizados.	Eu
tentei	comer	apenas	proteína	no	jantar,	mas	o	efeito	de	afinamento	não	foi
expressivo,	então	ou	eu	faço	isso	direito	–	ingiro	somente	15	gramas	ou	menos
de	proteína	durante	todo	o	dia	–	ou	simplesmente	não	faço.

[*]	Neuroplasticidade,	também	conhecida	como	plasticidade	neuronal,	refere-se	à	capacidade	do	sistema
nervoso	de	mudar,	adaptar-se	e	moldar-se	em	nível	estrutural	e	funcional	ao	longo	do	desenvolvimento
neuronal	e	quando	sujeito	a	novas	experiências.	(N.	da	T.)



QUANDO	COMER
A	Dieta	À	Prova	de	Bala	Simples

Elaborada	para	reduzir	a	gordura	corporal,	intensificar	o	desempenho	mental	e
prevenir	doenças	enquanto	proporciona	saciedade	e	energia.

Coma	quando	estiver	com	fome,	pare	quando	estiver	satisfeito	e	tente	não	beliscar.	Estabeleça	como	meta
ingerir	calorias	provenientes	das	seguintes	fontes	e	nas	seguintes	proporções:	de	gorduras	saudáveis	(50%	a
70%),	de	proteínas	(20%),	de	hortaliças	(20%)	e	de	frutas	ou	amido	(5%).	Para	resultados	ideais,	siga	a
parte	escura	da	dieta	e	restrinja	o	consumo	diário	de	frutas	e	amido	a	uma	ou	duas	porções	à	noite,	para
evitar	a	alta	da	taxa	de	triglicerídios.



Jejum	Intermitente	À	Prova	de	Bala	para	Perda	de
Gordura	e	Aumento	da	Concentração

Um	biohack	que	torna	possível	eliminar	gordura	corporal	ao	mesmo	tempo	que
aumenta	a	concentração	e	a	energia,	sem	compulsões	alimentares.

Comece	tomando	uma	xícara	de	Café	À	Prova	de	Bala	pela	manhã.	As	gorduras	saudáveis	proporcionam
um	fluxo	estável	de	energia,	enquanto	os	grãos	com	poucas	toxinas	desse	café	otimizam	a	função	cerebral	e
a	perda	de	gordura.	Para	resultados	ideais,	siga	a	parte	superior	da	dieta	junto	com	este	protocolo.



Jejum	de	Proteína	À	Prova	de	Bala

Um	biohack	usado	ocasionalmente	para	se	obter	maior	redução	da	inflamação.

Uma	ou	duas	vezes	por	semana,	restrinja	o	consumo	de	proteína	a	15	ou	25	gramas	para	ajudar	na	limpeza
interior	das	células	sem	perda	de	massa	muscular.	Para	manter-se	saciado	e	disposto,	beba	uma	xícara	de
Café	À	Prova	de	Bala	de	manhã	e,	ao	longo	do	dia,	coma	grandes	quantidades	de	gorduras	e	porções
moderadas	de	carboidratos.	Para	resultados	ideais,	siga	a	parte	superior	da	dieta	e	limite	o	consumo	de
carboidratos	aos	períodos	da	tarde	e	da	noite.

Faça	o	download	grátis	de	cópias	coloridas	(em	inglês)	dessas	tabelas	em	http://bulletproof.com/roadmap.

http://bulletproof.com/roadmap
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CAPÍTULO	5

DURMA	MELHOR	E	TENHA	MAIS
ENERGIA

uitas	pessoas	têm	uma	péssima	condição	de	sono.	Elas	demoram	para
adormecer	e	depois	ficam	por	horas	em	um	leve	estado	de	sono	que	não

proporciona	os	mesmos	benefícios	estimulantes	para	o	corpo	e	a	mente	que	o
sono	profundo	e	o	sono	REM.[*]	Isso	acontecia	comigo.	Eu	levava	uma	hora	para

dormir	porque	minha	mente	não	parava	de	repassar	todos	os	eventos	do	dia	ou,
então,	se	fixava	no	que	estava	por	vir	no	dia	seguinte.	Todas	as	manhãs	eu	me
levantava	zonzo.

Dormir	parecia	também	uma	perda	de	tempo	precioso.	Sempre	havia	algo
mais	interessante	para	fazer.	Ao	longo	da	minha	vida	realizei	diversos
experimentos	ligados	ao	sono,	pois	queria	passar	mais	tempo	aproveitando	a
vida	do	que	dormindo.	Na	época	em	que	cursava	o	ensino	médio,	eu	dormia	três
a	quatro	horas	por	noite	(das	três	às	seis	horas)	e	depois	chegava	à	escola	tão
exausto	que	era	conhecido	por	cochilar	em	quase	todas	as	aulas.	Aquilo
correspondia	a	mais	uma	hora	e	meia	de	sono	dividida	em	cochilos	de	15
minutos	que	se	estendiam	por	seis	períodos	de	aulas.	(Como	eu	era	o	segundo
melhor	aluno	da	turma,	meus	professores	não	me	puniam.)	Às	sextas-feiras	e	aos
sábados,	eu	dormia	dez	ou	12	horas	por	noite,	o	que	me	deixava	com	uma	média
semanal	de	6,5	a	7,3	horas	de	sono	por	noite.	Aquilo	não	era	produtivo	nem
melhorava	minha	saúde,	e	há	evidências	de	que	pessoas	com	menos	de	vinte
anos	necessitam	de	horas	extras	de	sono.	Descobri	também	que	eu	dependia	dos



refrigerantes	para	continuar	alerta	quando	não	estava	dormindo	na	sala	de	aula.
Na	faculdade,	meus	horários	eram	mais	flexíveis,	então	decidi	seguir	meu	ritmo
circadiano	natural.	Percebi	que,	quando	os	horários	das	aulas	permitiam,	eu
ficava	naturalmente	acordado	até	as	seis	horas	e	depois	dormia	até	às	11	horas
ou	até	ao	meio-dia.	Esse	método	não	poupava	muito	tempo	e	também	não	me
ajudava	a	permanecer	alerta.

Enquanto	iniciava	minha	carreira,	decidi	completar	dois	semestres	de	aulas
de	sistemas	de	informação	computadorizados	em	um	único	semestre.	Eu	dormia
duas	ou	três	horas	por	noite	(das	cinco	às	sete	horas)	e	depois	dirigia	para	a
faculdade	ligeiramente	acordado	antes	de	tomar	1,2	a	1,8	litro	de	café	e	começar
o	dia	de	estudos.	Sentia-me	maravilhoso	até	minha	disposição	despencar	três
horas	depois	e	eu	ter	que	lutar	para	chegar	ao	fim	do	dia.	Eu	me	exercitava	com
pesos	vários	dias	na	semana	em	um	esforço	para	obter	mais	energia.	Pensando
nisso	hoje,	percebo	que	causei	minha	fadiga	adrenal	e,	provavelmente,
prejudiquei	a	função	da	minha	tireoide	com	esse	experimento,	pois	os	exercícios
intensos	e	o	reduzido	tempo	de	sono	estressaram	muito	meu	corpo.	Depois	li
sobre	o	sono	polifásico,	que	significa	dormir	por	vinte	minutos	a	cada	quatro
horas.	Um	ano	ou	dois	mais	tarde,	fiz	rapidamente	essa	experiência,	mas	a
rigidez	e	a	imensa	complicação	desse	sistema	não	compensavam	de	forma
alguma	as	poucas	horas	de	sono	que	ele	poupava.

Todos	aqueles	anos	de	experimentos	nessa	área	me	ajudaram	a	aprender	mais
sobre	a	qualidade	do	sono,	que	é	determinada	pela	rapidez	com	que
adormecemos	e	pela	quantidade	de	tempo	que	permanecemos	nos	sonos	REM	e
delta	(o	sono	profundo,	restaurador).	Por	meio	de	uma	combinação	de
autoexperimentação	e	biohacking,	aprendi,	por	fim,	a	otimizar	a	qualidade	do
meu	sono	e	minha	recuperação,	e	isso	me	permitiu	ter	mais	experiências	do	que
a	maioria	das	pessoas	da	minha	idade.	Tive	a	felicidade	de	liderar	a	área	de
estratégia	de	duas	empresas	que	faturavam	bilhões	de	dólares,	de	ter	adquirido



três	das	minhas	empresas,	de	trabalhar	para	uma	firma	de	capital	de	risco,	de	ser
professor	na	Universidade	da	Califórnia	por	cinco	anos,	de	prestar	assessoria	a
dezenas	de	startups,	de	administrar	uma	organização	sem	fins	lucrativos	na	área
do	antienvelhecimento,	de	me	tornar	o	apresentador	de	um	programa	de	rádio
distribuído	a	emissoras	de	todo	o	país	e	fundar	a	Bulletproof	Executive	e	o
podcast	que	ocupa	o	primeiro	lugar	no	iTunes	com	informações	que	já	chegaram
a	milhões	de	pessoas.	Mas	a	vida	não	se	resume	a	conquistas	profissionais.	Ela	é
pessoal.	Também	passei	muito	tempo	com	minha	adorável	esposa,	Lana,	e
nossas	duas	crianças.	Nos	últimos	três	anos,	encontrei	tempo	extra	para	realizar
diversas	vezes	o	programa	40	Years	of	Zen	(Quarenta	Anos	de	Zen),	que	tem
duração	de	uma	semana,	com	o	objetivo	de	ensinar	ao	meu	cérebro	novas
habilidades	que	normalmente	demandariam	anos	de	meditação.	Esse	é	um
programa	intensivo	que	uso	com	clientes	executivos	bem-sucedidos	para
controlar	seu	estresse	e	melhorar	seu	desempenho	rapidamente,	e	isso	requer	que
a	pessoa	esteja	conectada	a	um	aparelho	de	neurofeedback	(para	realização	de
eletrencefalograma)	por	uma	semana,	concentrada	inteiramente	em	conseguir
que	seu	cérebro	faça	o	que	a	mente	avançada	de	um	mestre	zen	faria.

Uma	das	razões	pelas	quais	tenho	sido	capaz	de	realizar	tudo	isso	é	o	fato	de
ter	me	ensinado	a	dormir	menos	do	que	a	maioria	das	pessoas.	Com	base	no
tempo	médio	de	sono	dos	americanos,	eu	tive,	durante	a	primeira	metade	da
minha	vida,	cerca	de	oito	anos	extras	para	viver	sem	me	sentir	cansado	o	tempo
todo.	É	realmente	possível	colher	todos	os	benefícios	do	sono	dormindo	menos.
Podemos	treinar	o	cérebro	para	dormirmos	melhor,	e	as	pessoas	saudáveis
necessitam	de	menos	horas	de	sono	porque,	em	primeiro	lugar,	se	recuperam
mais	rápido.

O	sono	é	uma	parte	importante	da	Dieta	À	Prova	de	Bala,	pois	há,	de	fato,
uma	associação	direta	entre	ele	e	a	alimentação.	O	que	comemos	afeta
diretamente	a	qualidade	do	sono,	e	esta	tem	um	impacto	expressivo	na	perda	(ou



no	ganho)	de	peso	e	no	desempenho.	Ter	um	sono	de	alta	qualidade	é	uma	das
variáveis	mais	importantes	na	melhoria	da	função	cerebral,	da	longevidade	e	do
desempenho	em	todos	os	aspectos	da	nossa	existência.	A	vida	é	muito	curta	para
acordarmos	cansados!

Muitas	pessoas	ainda	associam	um	bom	sono	a	dormir	oito	horas	seguidas,
mas,	na	Universidade	da	Califórnia,	em	San	Diego,	um	trabalho	sobre	pesquisa
do	sono	e	envelhecimento	revisou	dados	de	1,1	milhão	de	pessoas	e	determinou
que	não	há	razão	estatística	para	dormirmos	mais	do	que	seis	horas	e	meia	por
noite.	Na	verdade,	as	pessoas	que	dormiam	seis	horas	e	meia	por	noite	viviam
mais	do	que	as	que	tinham	oito	horas	de	sono.[1]	Não,	isso	não	quer	dizer	que
dormir	oito	horas	por	noite	matará	você,	no	entanto	pode	significar	que,	se	você
precisa	de	nove	a	dez	horas	de	sono	para	se	sentir	um	ser	humano,	então	não	tem
a	saúde	tão	boa	quanto	alguém	que	se	sente	ótimo	dormindo	apenas	seis	horas	e
meia.	Em	suma,	quanto	mais	saudável	e	À	Prova	de	Bala	você	for,	menos
precisará	dormir.	Isso	não	é	uma	licença	para	se	matar	privando-se	de	sono;
porém,	assim	como	consumir	mais	proteína	nem	sempre	é	o	melhor,	dormir	mais
nem	sempre	é	o	melhor	também.	Trata-se	de	obter	o	sono	na	qualidade	e	na
quantidade	certas	para	você!

Em	última	análise,	a	qualidade	do	sono	é	mais	importante	do	que	a
quantidade,	e	obter	um	sono	de	qualidade	é	fundamental.	A	falta	de	um	sono	de
qualidade	pode	nos	deixar	gordos,	fazer	com	que	tenhamos	câncer	e	doença
cardíaca,	além	de	aumentar	substancialmente	o	risco	de	morte,	enquanto	o	sono
de	qualidade	proporciona	uma	quantidade	substancial	de	benefícios	para	o	corpo
e	a	mente.	Uma	boa	noite	de	sono	pode	melhorar	em	20%	“a	velocidade	motora
sem	perda	de	acuidade”	na	execução	de	uma	nova	prática	motora	em
comparação	com	não	dormir,[2]	enquanto	o	sono	de	qualidade	aumenta	em	50%
a	habilidade	de	obter	novo	insight	para	tarefas	cognitivas.[3]	Ao	mesmo	tempo,	o
sono	bom	promove	a	saúde	da	pele	e	uma	aparência	jovem,[4]	controla	a



secreção	ideal	de	insulina,[5]	favorece	a	divisão	celular	saudável[6]	e	intensifica	o
desempenho	atlético.[7]

Então,	de	que	maneira	você	pode	aprimorar	a	qualidade	do	seu	sono?	O
segredo	é	fazer	um	upgrade	em	seu	metabolismo	com	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	e,
depois,	reprogramar	o	sono	para	que	você	possa	dormir	ainda	melhor.	Agora	é
possível	literalmente	ganhar	mais	horas	durante	o	dia	enquanto	preservamos	e,
com	frequência,	até	mesmo	dinamizamos	nossa	saúde,	função	mental	e	energia.
O	sono	não	reprogramado	dura	uma	eternidade	–	34%	da	sua	vida	se	você
dormir	tanto	quanto	seu	corpo	permite,	caso	não	tenha	um	despertador	para
acordá-lo	(ou	duas	crianças	como	no	meu	caso).	Tornando	seu	sono	À	Prova	de
Bala	e	reduzindo-o	a	apenas	20%	da	sua	vida,	você	ainda	dormirá	em	torno	de
cinco	horas	por	noite.	Estimando	que	você	viva	até	os	oitenta	anos,	limitar	o
sono	a	cinco	horas	por	noite	é	como	ganhar	16	anos	extras	de	vida	em	estado	de
vigília.	Pense	no	que	você	faria	com	todo	esse	tempo	a	mais.	Poderia	cursar
cinco	mestrados,	começar	uma	nova	carreira,	fazer	mais	sexo,	brincar	com	seus
filhos	ou	apenas	jogar	bingo.	Esse	tempo	lhe	pertence.	Conquiste-o.

Tenho	uma	alimentação	rigorosa	que	não	inclui	glúten,	laticínios,	aspartame	etc.	Tomo	muitos
suplementos	e	possuo	um	estoque	(bem	grande)	de	lâmpadas	incandescentes!	Sou	muito	feliz	por	um
amigo	ter	me	apresentado	a	você.	É	maravilhoso	ouvir	alguém	pregando	essa	mensagem.	–	Julie

Tornar	o	sono	À	Prova	de	Bala	não	significa	que	você	tem	que	dormir	menos
de	seis	horas	por	noite.	Na	verdade,	enquanto	escrevo	isto,	minha	média	de	sono
por	noite	nos	últimos	456	dias	é	de	exatamente	seis	horas	e	um	minuto,	de
acordo	com	um	dos	dois	sistemas	de	rastreamento	do	sono	que	uso	(embora	eu
tenha	passado	dois	anos	dormindo	menos	de	cinco	horas	por	noite).	Ainda	que
você	durma	oito	horas	ou	mais	toda	noite	e	planeje	continuar	fazendo	isso,
obterá	grandes	benefícios	com	a	melhora	da	qualidade	do	seu	sono.	Quando



adotamos	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	em	combinação	com	essas	soluções	para
tornar	o	sono	eficiente,	podemos	quase	sempre	dormir	menos	sem	sofrer	os
efeitos	da	privação	do	sono.	Caso	você	seja	obeso	ou	sofra	de	doença	crônica,
lide	com	isso	antes	de	reprogramar	seu	sono!

Se	você	não	consegue	dormir,	há	três	razões	principais	para	isso	–	ou	você
não	está	cansado,	ou	está	com	a	mente	distraída,	ou	tem	um	problema	biológico
(um	“problema	de	hardware”,	na	linguagem	dos	hackers),	como	apneia	do	sono
ou	irregularidades	hormonais	que	necessitam	de	atenção	médica.	Bem,	as	duas
primeiras	situações	são	muito	fáceis	de	controlar.	Se	você	vive	em	um	estado	de
alto	desempenho,	o	sono	deve	ser	um	ato	consciente,	e	não	algo	que
simplesmente	acontece.	Você	tem	o	poder	de	tomar	atitudes	específicas	para	se
assegurar	de	que	estará	cansado	quando	decidir	ir	dormir.	Isso	inclui	comer	os
alimentos	certos	nos	horários	certos,	tomar	suplementos	e/ou	remédios	e	usar	a
tecnologia.



SOLUÇÕES	ALIMENTARES	PARA	DORMIR	MELHOR

Em	2012,	pesquisadores	identificaram	um	novo	sistema	de	manutenção	chamado
sistema	“glinfático”,	que	usa	as	mitocôndrias	para	remover	resíduos	celulares
inúteis	do	cérebro.[8]	Eles	notaram	que	esse	sistema	é	particularmente	ativo
durante	o	sono.	Em	outras	palavras,	enquanto	dormimos,	as	mitocôndrias	das
células	cerebrais	removem	o	lixo	celular.	Aprimorando	a	função	mitocondrial
durante	o	sono,	dinamizamos	o	sistema	de	manutenção	do	cérebro,	e	mais
limpeza	é	realizada	em	menos	horas	de	sono.

Algumas	práticas	essenciais	da	Dieta	À	Prova	de	Bala	aperfeiçoam	a	função
mitocondrial.	Em	2013,	outra	equipe	de	pesquisadores	descobriu	que	a	autofagia
é	necessária	à	saúde	das	mitocôndrias	das	células	cerebrais.[9]	Você	se	lembra	do
que	aumenta	a	autofagia?	Acertou:	o	Jejum	Intermitente	e	o	Jejum	de	Proteína	À
Prova	de	Bala.	O	óleo	TCM	de	cadeia	mais	curta	também	fornece	cetonas,	que
atuam	como	combustível	para	as	mitocôndrias.	Seguindo	a	Dieta	À	Prova	de
Bala,	você	já	faz	um	upgrade	da	habilidade	de	seu	cérebro	de	drenar	resíduos
inúteis	enquanto	dorme.

Isso	significa	que,	por	si	mesma,	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	ajudará	muitas
pessoas	a	terem	um	sono	de	melhor	qualidade,	mas	algumas	vezes	todos	nós
podemos	usar	um	pequeno	estímulo.	Como	desejamos	ter	o	melhor	desempenho,
queremos	fazer	o	possível	para	aumentar	a	energia	das	células	cerebrais
enquanto	dormimos.	Mecânicos	de	carros	da	Fórmula	1	são	obsessivos	em	saber
como	manter	e	abastecer	suas	máquinas	de	alta	performance.	O	cérebro	é	a
máquina	de	mais	alta	performance	no	corpo.	Aumentar	sua	eficiência	rende
dividendos	durante	as	horas	em	que	estamos	acordados	e	ainda	mais	enquanto
dormimos.

Existem	muitas	maneiras	além	da	Dieta	À	Prova	de	Bala	básica	de	usar	a



alimentação	para	aprimorar	a	qualidade	do	sono,	mas	determinadas	soluções

alimentares	funcionam	melhor	para	algumas	pessoas	do	que	para	outras.	Isso
varia	muito,	então	personalize	seu	plano	definitivo	para	dormir	usando	essa
oportunidade	para	ser	seu	próprio	biohacker	e,	assim,	descobrir	quais	desses
caminhos	lhe	proporcionam	resultados.	Não	teste	ao	mesmo	tempo	todas	as
soluções	alimentares	para	melhorar	o	sono,	pois	elas	agem	em	aspectos
diferentes	e	podem	se	neutralizar	mutuamente.	Experimente	cada	uma	delas	por
vez	e	verifique	quais	dinamizam	seu	sono.



FARTE-SE	DE	GORDURA	NO	JANTAR

Essa	solução	dá	resultado	para	quase	todas	as	pessoas	e	é	parte	inerente	da	Dieta
À	Prova	de	Bala.	A	gordura	é	um	combustível	de	longa	duração	para	a	mente	e	o
corpo,	e	fartar-se	de	gorduras	saudáveis	no	jantar	proporciona	uma	corrente
estável	de	energia.	Gordura	animal,	óleo	de	coco	e	manteiga	fabricada	com	leite
de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos	são	todas	boas	opções,	mas	o	óleo	TCM
extraconcentrado	é	o	meu	favorito.	As	gorduras	de	menor	comprimento	do	óleo
TCM	são	convertidas	em	cetonas,	que	passam	a	ser	imediatamente	usadas	como
combustível	para	o	cérebro,	enquanto	o	óleo	TCM	também	nos	ajuda	a	queimar
gordura	enquanto	dormimos.	Percebi	que	penso	mais	rápido	e	com	mais	clareza
na	manhã	seguinte	quando	tomo	uma	ou	duas	colheres	de	sopa	desse	óleo	na
noite	anterior	durante	o	jantar	ou	logo	antes	de	ir	me	deitar.	Tente	beber	o	Latte
de	Baunilha	sem	Café	(ver	pág.	308),	que	contém	óleo	TCM,	como	um	drinque
noturno	À	Prova	de	Bala.	Assim	como	o	Café	À	Prova	de	Bala,	essa	bebida	não
irá	tirá-lo	do	estado	de	jejum	sem	proteína	adicionada.
Atenção:	Se	você	não	está	acostumado	a	consumir	nenhum	dos	óleos	TCM,

comece	devagar	e	certifique-se	de	misturá-lo	em	algo	(como	no	Latte	de
Baunilha),	de	modo	que	essa	gordura	cause	um	efeito	suave	em	seu	estômago.
Como	mencionei	antes,	grande	quantidade	de	óleo	TCM	pode	provocar	corridas
ao	banheiro,	o	que	de	fato	o	impedirá	de	dormir	bem.

Como	advogado	de	tribunal	que	precisa	estar	concentrado	e	alerta,	obtenho	da	Dieta	À	Prova	de	Bala	a
vantagem	de	que	preciso	para	vencer!	Por	eliminar	alimentos	com	alta	concentração	de	toxinas	e	indicar
a	ingestão	de	grandes	quantidades	de	gorduras	saudáveis	encontradas	na	manteiga	fabricada	com	leite
de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos	e	no	óleo	TCM,	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	me	ajuda	a	funcionar	em
alto	nível	quando	estou	sob	muito	estresse	e	dormindo	pouco.	É	minha	arma	secreta	durante	os
julgamentos!	–	William	E.	Johnson,	West	Palm	Beach,	Flórida



ABASTEÇA-SE	COM	ÓLEO	DE	PEIXE	(OU	DE	KRILL)	COM
BAIXA	CONCENTRAÇÃO	DE	MERCÚRIO

O	DHA	é	um	ácido	graxo	ômega-3	que	apresenta	muitos	benefícios	–	protege
dos	efeitos	negativos	da	frutose	na	função	cerebral,	melhora	o	humor,	reduzindo
a	ansiedade	e	a	depressão,	e	aumenta	a	sensibilidade	à	insulina	e	o	crescimento
muscular.	Estudos	mostram	que	o	óleo	de	peixe,	que	contém	DHA,	ajuda	na
liberação	de	serotonina,	um	neurotransmissor	que	promove	a	sensação	de	bem-
estar	e	baixa	os	níveis	dos	hormônios	do	estresse	que	podem	afetar	o	sono.[10]

Já	fiz	experimentos	com	diversos	tipos	de	óleo	de	peixe	e	com	quase	todos	os
suplementos	de	ômega-3	que	você	possa	imaginar	e	descobri	que	o	óleo	de	krill
me	faz	dormir	melhor.	Na	verdade,	é	o	único	que	provoca	um	efeito
significativo.	Recomendo	o	consumo	de	um	grama	de	óleo	de	peixe	ou	de	krill
no	jantar	ou	antes	da	hora	de	dormir.	Evite	os	óleos	de	linhaça	e	de	semente	de
cânhamo,	pois	ambos	são	ricos	em	ômega-6	e	pobres	em	ômega-3	e	não	são
alimentos	À	Prova	de	Bala.



ATINJA	SEU	ÁPICE	COM	A	PROTEÍNA

O	corpo	usa	a	proteína	na	reparação	muscular	e	na	função	imunitária.	A
reconstrução	muscular	ocorre	à	noite	durante	o	sono,	portanto	é	bom	fazermos
com	que	o	corpo	tenha	todas	as	matérias-primas	de	que	necessita	nesse	horário
para	se	curar	e	formar	novos	tecidos.	O	problema	é	que	a	maioria	dos	tipos	de
proteína	não	é	digerível	antes	da	hora	de	dormir.	Muitas	proteínas	em	pó	e	até
mesmo	a	maior	parte	das	proteínas	animais	exigem	um	grande	trabalho	de
digestão	e	podem	nos	deixar	com	a	sensação	de	estômago	pesado	durante	a
noite.	Além	disso,	os	recursos	usados	na	digestão	dessas	proteínas	seriam	mais
úteis	abastecendo	o	cérebro.	Uma	grande	quantidade	de	proteína	também	aciona
um	alerta	químico	no	cérebro	chamado	orexina,	que	pode	atrapalhar	o	sono.	A
solução	que	recomendo	é	tomar,	logo	antes	de	dormir,	uma	a	duas	colheres	de
sopa	de	peptídio	de	colágeno	hidrolisado	proveniente	de	gado	que	se	alimenta
em	pastos.	A	hidrólise	das	proteínas	as	torna	mais	fáceis	de	digerir,	e	assim	elas
não	causam	os	problemas	já	mencionados.	Você	pode	misturar	o	colágeno	no
Latte	de	Baunilha	sem	Café	e	se	beneficiar,	de	uma	só	vez,	de	duas	soluções
para	dormir,	pois	o	óleo	TCM	contido	no	latte	fornecerá	a	seu	corpo	a	energia
que	ele	requer	para	decompor	a	proteína.



APROVEITE	O	PODER	DO	WHEY	PROTEIN	(PROTEÍNA
DO	SORO	DO	LEITE)

Essa	é	outra	opção	que	pode	ser	adotada	em	lugar	da	proteína	de	colágeno	(e	não
combinada	com	ela).	O	whey	protein	concentrado,	fabricado	com	leite	de	vacas
que	se	alimentam	em	pastos	e	não	desnaturado	(isto	é,	não	submetido	a	altas
temperaturas)	é	mais	fácil	de	digerir,	é	rico	em	aminoácidos	essenciais	que
reparam	os	tecidos	do	corpo	e	contém	peptídios	bioativos	do	leite	(PBAs).	Os
PBAs	estão	entre	os	mais	promissores	novos	suplementos	para	melhorar	o	sono
e	diminuir	o	estresse.	Na	verdade,	eles	são	derivados	da	proteína	do	soro	do
leite,	porém	são	muito	mais	caros	depois	de	processados	pela	indústria,	então
você	também	pode	consumi-los	diretamente	da	fonte.

Essas	proteínas	são	mais	eficientes	em	sua	forma	não	desnaturada.	Aquecê-
las	e	pressurizá-las	reduz	seus	efeitos,	e	é	por	isso	que	sempre	prefiro	consumir
PBAs	do	whey	protein	concentrado,	processado	a	frio,	do	que	de	pílulas.	O	outro
benefício	dessa	forma	de	proteína	do	soro	do	leite	é	que	ela	eleva	os	níveis	de
glutationa	(ou	glutatião)	no	fígado.	A	glutationa	ajuda	o	fígado	a	remover
toxinas	que	interferem	no	sono.	Se	isso	funcionar	para	você,	experimente	tomar
à	noite,	diluídas	no	seu	Latte	de	Baunilha	sem	Café,	uma	a	duas	colheres	de	sopa
de	whey	protein	de	altíssima	qualidade,	processado	em	baixas	temperaturas	e
fabricado	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos.



EXPERIMENTE	O	MEL	CRU

Esta	é	uma	poderosa	solução	para	dormir	que	você	deve	testar	isoladamente,	e
não	combinada	com	os	suplementos	proteicos	listados	na	seção	anterior.	O
cérebro	usa	uma	grande	quantidade	de	energia	enquanto	dormimos.	Uma	das
formas	eficientes	dessa	energia	provém	do	açúcar	que	é	estocado	no	fígado	e	é
chamado	de	glicogênio.	O	cérebro	requisita	primeiramente	o	glicogênio	que	está
no	fígado	antes	de	buscar	o	açúcar	armazenado	nos	músculos	(o	glicogênio
muscular),	portanto	a	ingestão	de	um	pouco	de	carboidrato	antes	de	irmos
dormir	pode	ajudar	o	cérebro	a	funcionar	melhor	durante	a	noite.	O	mel	cru	é
usado	preferencialmente	para	o	estoque	de	glicogênio	no	fígado,	então	é	o
primeiro	a	ser	utilizado	na	função	cerebral.	O	mel	cru	é	22%	melhor	na
formação	do	glicogênio	do	fígado	do	que	os	produtos	convencionais	que	você
provavelmente	encontra	nas	lojas	e	cujo	pólen	é	eliminado	por	filtração.[11]

Tomar	um	pouquinho	de	mel	cru	–	e	mais	nada	–	antes	de	ir	para	a	cama	eleva	o
açúcar	no	sangue	enquanto	dormimos,	colocando-nos	em	um	sono	profundo
mais	rapidamente.

Como	mencionei	antes,	o	falecido	Seth	Roberts	conversou	comigo	sobre	essa
solução	para	o	sono	enquanto	desenvolvia	autoexperimentos	acerca	dos	efeitos
do	consumo	cuidadosamente	programado	de	carboidratos	antes	da	hora	de
dormir.	Ele	descobriu,	assim	como	eu,	que	o	mel	melhorava	seu	sono,	porém
notou	também	que	esse	alimento	aumentava	igualmente	sua	força	e	capacidade
de	recuperação.[12]	Ele	foi	a	própria	cobaia	na	coleta	de	um	penoso	volume	de
dados	para	validar	que	aquilo	funcionava	para	ele,	e	o	livro	The	Honey
Prescription,	de	Nathaniel	Altman,	também	revela	esses	poderes	revitalizantes
do	mel.	Esse	truque	pode	realmente	ajudar	você	a	ter	um	sono	mais	profundo,
sobretudo	quando	estiver	fazendo	o	Jejum	Intermitente	à	Prova	de	Bala.	A



princípio,	achei	que	o	mel	fosse	me	impedir	de	queimar	gordura,	mas	desde	que
eu	tomasse	o	óleo	TCM	com	o	mel,	produziria	cetonas	suficientes	para	manter	a
queima	suave	de	gordura.	O	óleo	TCM	de	cadeia	mais	curta,	o	C8,	produz
cetonas	até	mesmo	na	presença	de	carboidratos,	portanto,	você	ficará	em	estado
brando	de	cetose	ao	mesmo	tempo	que	se	beneficia	dessa	solução	para	dormir.



USE	SUPLEMENTOS	PARA	MELHORAR	O	SONO

Para	algumas	pessoas,	usar	as	soluções	alimentares	descritas	anteriormente	é
suficiente	para	dinamizar	o	sono,	mas	outras	irão	necessitar	de	ainda	mais	ajuda
de	suplementos.	Os	que	listo	a	seguir	são	alguns	dos	melhores	para	levar	o	sono
ao	próximo	nível,	de	modo	que	você	se	sinta	ótimo	e	disposto	com	um	sono	de
alta	qualidade	apenas	poucas	horas	por	noite.	Tomo	a	maioria	desses
suplementos	quase	todas	as	noites	e	examino	sua	eficiência	usando	um
aplicativo	de	celular	para	rastrear	o	sono.	Verifique	sempre	seus	suplementos
para	observar	se	são	compatíveis	com	remédios	que	você	esteja	tomando.

Tive	dificuldade	para	dormir	durante	vinte	anos	e	agora	consigo	dormir!	Estou	perdendo	peso	mais
rapidamente	do	que	posso	imaginar	e	isso	é	impressionante.	Outras	pessoas	que	conheço	que	estão
fazendo	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	dizem	a	mesma	coisa	e	estão	empolgadas	por	sua	saúde	estar
finalmente	tomando	forma.	–	Michelle

Observação:	evito	especificamente	muitas	ervas	porque	as	que	são
comumente	recomendadas	para	induzir	o	sono	(como	a	raiz	da	valeriana)	sempre
me	deixam	zonzo	de	manhã.	Quem	deseja	dormir	rápido	para	depois	perder	toda
a	manhã	se	sentindo	assim?



MAGNÉSIO

Quase	todas	as	pessoas	têm	carência	de	magnésio,	e	você	deveria	consumir	esse
mineral	se	deseja	ter	uma	vida	longa.	(Falarei	mais	sobre	isso	no	capítulo	7.)
Tome	600	a	800	miligramas	por	dia,	mas	tenha	cuidado,	pois	magnésio	em
excesso	pode	resultar	em	“desastre	nas	calças”	(o	que	não	ajuda	a	dormir).	As
melhores	formas	são	os	“atos”,	incluindo	malatos,	citratos,	aspartatos	e	outros.
Como	é	relaxante,	muitas	pessoas	beneficiam-se	de	seus	efeitos	usando-o	à
noite.



POTÁSSIO

Esse	suplemento	age	em	sinergia	com	o	magnésio	e	essa	combinação	ajuda	a
maioria	das	pessoas	que	sofre	com	cãibras	nas	pernas	durante	a	noite.	Minhas
formas	preferidas	são	o	citrato	e	o	bicarbonato	de	potássio,	que	é	mais	difícil	de
encontrar.	O	potássio	mantém	o	coração	batendo	ritmicamente,	portanto	seu
excesso	pode	alterar	os	batimentos	cardíacos	–	não	exagere	na	dose.	Eu	tomo
400	miligramas	de	citrato	de	potássio	antes	de	dormir.	Comece	com	100	a	200
miligramas	e,	se	sentir	que	necessita	de	mais,	vá	aumentando	a	quantidade.



L-TEANINA

Esse	é	um	aminoácido	encontrado	no	chá-verde,	conhecido	por	diminuir	o
estresse.	Sua	estrutura	química	se	parece	com	a	do	ácido	glutâmico,	que	interfere
na	função	do	glutamato.	Como	você	leu	anteriormente,	o	glutamato	é	um
neurotransmissor	excitatório,	e	a	L-teanina	reduz	essa	ação	excitatória,	causando
relaxamento.	Eu	tomo	à	noite	100	miligramas	de	Suntheanine,	uma	forma
específica	de	L-teanina.



GABA

O	ácido	gama-aminobutírico,	ou	GABA	[do	inglês	Gamma-aminobutyric	acid],
é	um	neurotransmissor	inibitório	que	o	cérebro	usa	para	desacelerar	suas
atividades.	Ele	pode	nos	acalmar	de	modo	significativo	quando	consumido	sem
proteína,	portanto	não	o	combine	com	nenhum	dos	suplementos	de	proteína
recomendados	anteriormente.	Comece	com	500	miligramas.	Eu	tinha	muita
confiança	no	GABA,	mas	agora	já	não	preciso	dele	para	dormir,	pois	solucionei
esse	problema	do	meu	cérebro	com	o	programa	40	Years	of	Zen.	Ainda	assim,
há	evidências	de	que	ingerir	2.500	miligramas	de	GABA	antes	de	dormir	eleva
moderadamente	o	hormônio	do	crescimento	humano,	por	isso	tomo	essa	dose	na
maioria	das	noites	como	medida	antienvelhecimento.	Embora	para	a	maior	parte
de	nós	seja	melhor	tomar	o	GABA	à	noite	para	induzir	o	sono,	já	recomendei	a
executivos	muito	estressados	que	o	usassem	durante	o	dia,	quando	estavam
realmente	alterados,	e	isso	os	acalmava	de	modo	considerável.

HORMÔNIO	DO	CRESCIMENTO	HUMANO
Durante	o	sono,	o	corpo	secreta	naturalmente	o	hormônio	do	crescimento	humano,	ou	HGH
[do	inglês	human	growth	hormone],	que	preserva	nossos	órgãos	e	tecidos.	À	medida	que
envelhecemos,	a	quantidade	de	HGH	que	o	corpo	libera	diminui	de	forma	natural.	Esse
declínio	está	correlacionado	a	muitos	efeitos	do	envelhecimento.	Se	você	deseja	se	manter
jovem,	com	muita	energia	e	capacidade	de	recuperação,	deve	fazer	tudo	o	que	estiver	ao	seu
alcance	para	que	seus	níveis	de	HGH	continuem	altos.	Médicos	da	área	antienvelhecimento	e
estrelas	de	cinema	usam	esse	hormônio	como	uma	prescrição	de	tratamento	off-label[**]	do

envelhecimento	(o	que	ainda	não	é	aprovado	pelo	FDA),	porém	você	pode	utilizar	muitos	dos
suplementos	indicados	neste	capítulo	para	fazer	com	que	seu	corpo	secrete	naturalmente	o
HGH.



BETA-FENIL-GAMA-AMINOBUTÍRICO	(PHENIBUT)

O	Phenibut	(nome	comercial)	é	um	suplemento	derivado	do	GABA,	porém
muito	mais	forte.	Foi	descoberto	na	Rússia	e	é	considerado	um	nootrópico
(substância	que	ajuda	o	cérebro	a	funcionar	melhor),	pois	pode	auxiliar	na
concentração	e,	depois,	favorecer	um	sono	profundo.	Infelizmente,	o	Phenibut
não	é	bem	absorvido	pelas	barreiras	do	intestino	e	pela	barreira
hematoencefálica	(ou	sangue-cérebro),	embora	isso	ocorra	mais	facilmente
quando	ele	é	envolvido	por	uma	molécula	que	atravessa	essas	membranas,	como
um	sistema	de	transporte	realizado	por	lipossomas.	Procure	pela	palavra
lipossomas	no	rótulo.	Um	motivo	extra	para	pensar	no	Phenibut	quando	você
quiser	ter	um	bom	sono:	os	pesquisadores	russos	descobriram	que	ele	protege
contra	os	efeitos	colaterais	psicológicos	do	estresse	crônico	em	camundongos.

Essa	é	uma	poderosa	solução	para	dormir,	uma	das	minhas	favoritas,	mas
sempre	tome	uma	dose	inferior	a	600	miligramas,	e	não	use	o	Phenibut	todos	os
dias,	do	contrário	perderá	o	efeito.	Há	relatos	de	pessoas	que	abusam	ingerindo
altas	doses	por	longos	períodos,	o	que	causa	dependência.[13]	É	uma	solução
potente,	porém	não	se	mistura	com	álcool	nem	com	alguns	outros	remédios.



ORNITINA

Esse	relaxante	aminoácido	ajuda	o	corpo	a	eliminar	amônia	do	intestino,	uma
vez	que	o	excesso	dessa	substância	causa	estresse.[14]	A	amônia	é	uma	toxina
celular,	e	removê-la	pode	melhorar	as	memórias	de	curto	e	longo	prazos.
Algumas	pessoas	dormem	bem	melhor	com	a	ornitina,	que	também	pode	elevar
os	níveis	do	hormônio	do	crescimento	humano.[15]	Eu	tomo	uma	mistura	de
arginina	e	ornitina	à	noite	para	liberar	esse	hormônio.	Como	digerir	proteína
produz	amônia	no	intestino,	a	ornitina	pode	ser	particularmente	útil	se	você
estiver	comendo	em	torno	das	quantidades	mais	altas	recomendadas	na	Dieta	À
Prova	de	Bala.	Experimente	tomar	500	a	1.000	miligramas	antes	de	dormir.



L-TRIPTOFANO

No	fim	da	década	de	1980,	um	dos	principais	fabricantes	de	L-triptofano
cometeu	um	erro	de	produção	que	possivelmente	contaminou	o	suplemento,
associando-o	a	um	distúrbio	neurológico	raro	chamado	síndrome	eosinofilia-
mialgia.	Isso	resultou	em	imensa	histeria,	e	todos	os	L-triptofanos	foram
retirados	do	mercado,	embora	o	L-triptofano	produzido	adequadamente	não
causasse	problemas.	O	produto	voltou	a	ser	comercializado,	e	eu	recomendo	essa
substância	poderosa,	sobretudo	quando	consumida	com	GABA.	No	entanto,
quantidades	excessivas	de	L-triptofano	provenientes	de	alimentos	e	suplementos
podem	ser	inflamatórias,	por	isso	não	exagere	na	dose.	Comece	com	500
miligramas	à	noite.	Ainda	que	haja	um	pouco	de	L-triptofano	em	algumas
carnes,	como	a	de	peru,	ingeri-lo	com	os	aminoácidos	contidos	na	proteína
provavelmente	impedirá	que	você	sinta	seus	efeitos.



MELATONINA

Esse	é	um	hormônio	e	antioxidante	poderoso	que	o	corpo	deve	produzir	por	si
mesmo	quando	dormimos	o	bastante	e	em	um	ambiente	realmente	escuro.	Como
é	improvável	que	tenhamos	qualquer	uma	dessas	duas	coisas,	existe	o	seguinte
debate:	Devemos	consumir	suplementos	de	melatonina	todos	os	dias	e	correr	o
risco	de	prejudicar	nossa	capacidade	natural	de	produzi-la	mais	adiante	ou	é
melhor	fazermos	isso	apenas	de	vez	em	quando?	O	corpo	regula	naturalmente
sua	produção	hormonal	baseando-se	na	quantidade	de	hormônios	presentes	no
organismo;	portanto,	se	fizermos	a	suplementação	de	melatonina,	o	corpo
passará	a	produzi-la	em	menor	quantidade.	Em	geral,	pesquisadores	da	área	do
antienvelhecimento	acreditam	que	devemos	manter	a	produção	natural	de
hormônios	o	máximo	possível,	por	isso	uso	a	melatonina	apenas	duas	ou	três
vezes	na	semana	quando	quero	ter	um	sono	restaurador	e	quando	viajo.
Infelizmente,	a	maioria	dos	suplementos	desse	hormônio	é	muito	forte.
Recomendo	300	a	500	microgramas	para	homens	e	300	microgramas	para
mulheres,	mas	a	dosagem	comum	disponível	no	mercado	é	de	3	miligramas
(3.000	microgramas).	A	curto	prazo	para	jet	lag,	você	pode	tomar	com
segurança	de	um	a	3	miligramas.



VITAMINA	D

Alguns	distúrbios	do	sono	estão	associados	à	deficiência	de	vitamina	D,	o	que
prejudica	a	quantidade	de	sono	que	temos,	sua	qualidade	e	nosso	humor	quando
acordamos.	Infelizmente,	muitos	de	nós	têm	deficiência	dessa	vitamina	em	razão
do	modo	como	vivem	–	trabalham	em	ambientes	internos,	usam	roupas	e	filtro
solar.	Todos	esses	aspectos	são	realidades	da	vida	moderna	e	todos	eles
depreciam	a	síntese	de	vitamina	D	que	nos	é	inerente.

Ao	contrário	do	que	sua	mãe	deve	ter-lhe	dito,	o	corpo	não	“absorve”	a
vitamina	D	do	sol.	Em	vez	disso,	a	interação	de	raios	solares	ultravioleta	B
(UVB)	e	um	derivado	do	colesterol	presente	na	pele	faz	com	que	essa	vitamina
seja	sintetizada	no	corpo.	Ainda	que	muitas	pessoas	desejem	largar	o	emprego	e
se	mudar	para	as	Bahamas	para	obter	os	raios	solares	de	que	precisam,	isso	não	é
algo	realista	para	a	maioria	de	nós.	Comer	alimentos	ricos	em	vitamina	D	e	fazer
a	suplementação	com	D3	é	necessário	para	mantê-la	nos	níveis	adequados,	mas
quanto	devemos	consumir	desses	itens	e	quando	são	variáveis	importantes.

De	acordo	com	o	Conselho	de	Vitamina	D	(organização	americana	sem	fins
lucrativos	que	atua	na	orientação	do	público	sobre	essa	vitamina,	exposição	solar
e	saúde)	são	recomendadas	1.000	UI	para	cada	11,3	quilos	de	peso	corporal,
embora	a	melhor	maneira	de	determinar	a	dose	ideal	para	cada	pessoa	seja	por
meio	de	exame	de	sangue.	É	importante	não	consumir	essa	vitamina	em	grande
quantidade	por	longos	períodos,	pois	seu	excesso	pode	causar	dores	de	cabeça	e
inflamação.	Megadoses	a	curto	prazo	são	seguras.	Um	ser	humano	saudável	usa
3.000	a	10.000	UI	de	vitamina	D	por	dia.	Essas	quantidades	são	ajustadas	de
acordo	com	a	idade,	o	peso,	a	absorção	dessa	vitamina	pelas	camadas	da	pele,	a
cor	da	pele	e	a	exposição	normal	ao	sol.	No	caso	de	adultos,	o	governo	dos
Estados	Unidos	estabelece	em	4.000	UI	diárias	o	limite	máximo	tolerado,	ou	UL



[do	inglês	upper	limit].	Há	especialistas	que	discordam	dessa	marca,	e	muitos
dizem	que	o	UL	deveria	ser	de	5.000	a	10.000.	Minha	recomendação	é	que	você
verifique	os	níveis	da	vitamina	D	em	seu	sangue	a	cada	seis	meses.

A	vitamina	D	é	inversamente	relacionada	à	melatonina,	o	hormônio	do	sono,
portanto,	tomá-la	à	noite	atrapalha	o	sono.	Notei	esse	efeito	em	mim	mesmo	e
penso	que	consumir	vitamina	D	de	manhã	é	melhor	para	a	qualidade	do	sono	à
noite.	O	pioneiro	da	Quantified	Self,	Seth	Roberts,	documentou	os	mesmos
resultados.



CARVÃO	ATIVADO	DE	COCO

Estudos	encontraram	conexão	entre	déficits	do	sono	e	bactérias	intestinais
prejudiciais	nos	animais.[16]	Adotar	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	é	uma	ótima
maneira	de	otimizar	as	bactérias	intestinais,	mas	de	vez	em	quando	precisamos
de	ajuda	extra.	O	carvão	ativado	de	coco	atua	como	um	aspirador	de	pó	que
absorve	ou	anexa	as	toxinas	no	trato	digestório	antes	que	elas	atinjam	o	cérebro	e
causem	inflamação.	Isso	é	particularmente	útil	se	você	estiver	sentindo	uma
ansiedade	inexplicável	na	hora	de	dormir	ou	depois	de	consumir	antinutrientes
ou	bebidas	alcoólicas.	Não	misture	o	carvão	ativado	de	coco	com	remédios	nem
com	substâncias	que	contenham	proteína,	pois	ele	os	sugará	também.	Em
excesso,	o	carvão	ativado	de	coco	pode	causar	o	efeito	oposto	ao	de	“desastre
nas	calças”,	a	prisão	de	ventre.	Comece	com	uma	ou	duas	pílulas	e	reduza	a
quantidade	caso	apresente	essa	complicação.



GLUTATIONA

A	glutationa	é	um	dos	mais	poderosos	antioxidantes	e	desintoxicantes	que	o
corpo	humano	produz.	É	essencial	para	remover	toxinas,	proteger	as	gorduras	da
oxidação	e	auxiliar	o	sistema	imunitário	e	a	função	cerebral.	O	cérebro	e	o
fígado	apresentam	as	mais	altas	concentrações	de	glutationa.	Muitas	pessoas	a
têm	em	níveis	mais	baixos	do	que	o	ideal	em	decorrência	de	estresse,	infecções,
má	alimentação	e	outros	problemas.	A	carência	de	glutationa	faz	com	que	o
corpo	seja	facilmente	dominado	por	toxinas	e	inflamação.	Enquanto	o	carvão
ativado	de	coco	atua	nas	toxinas	presentes	no	intestino,	uma	forma	de	glutationa
absorvível	por	via	oral	ajuda	o	fígado	a	eliminar	as	toxinas	que	já	estão	na
corrente	sanguínea	e	em	outros	tecidos.	Isso	promove	uma	desintoxicação	mais
completa	e	uma	melhora	mais	profunda	da	qualidade	do	sono[17]	–	na	verdade,	a
falta	de	sono	reduz	os	níveis	de	glutationa	no	cérebro.[18]

Aprendi	a	apreciar	uma	boa	noite	de	sono.	Não	dormir	é	horrível.	E	é	especialmente	horrível	quando
você	tem	um	emprego	novo	e	muito	a	aprender,	quando	seus	olhos	ardem,	quando	você	chega	em	casa
exausta,	quando	leva	horas	para	adormecer	e,	ainda	assim,	desperta	ao	raiar	do	dia	contra	sua	vontade	e
continua	cansada.	Dave	mudou	isso	em	uma	noite,	começando	com	um	jantar	À	Prova	de	Bala	para
mim	e	uma	ida	conjunta	ao	supermercado	Whole	Foods	para	a	compra	de	nutrientes	que	reprogramam	o
sono.	A	melhor	parte?	Em	cada	frasco	ele	colou	um	rótulo	com	as	indicações	de	quanto	tomar	e
quando.	Facilitou	as	coisas	para	mim.	Eu	tinha	me	resignado	à	exaustão	crônica,	e	fez	diferença	para	o
meu	trabalho	e	para	o	meu	relacionamento	saber	do	que	meu	corpo	precisava	para	que	eu	dormisse
durante	toda	a	noite	e	acordasse	de	manhã	sentindo-me	descansada	e	disposta.	–	Gayle	Karen	Young,
diretora	cultural	e	administradora	de	talentos,	Wikimedia	Foundation

A	glutationa	não	costuma	funcionar	quando	é	consumida	oralmente,	pois	o
corpo	a	digere	antes	que	possamos	usá-la.	Por	mais	de	uma	década,	usei
glutationa	de	forma	intravenosa	para	desintoxicação,	porém	isso	requer	idas	ao



consultório	médico	e	é	caro.	Agora,	quando	viajo,	levo	glutationa	oral
encapsulada	em	lipídios	à	base	de	TCM	juntamente	com	lactoferrina	para
permitir	que	ela	flua	através	do	revestimento	do	intestino	e	eleve
consideravelmente	o	nível	sanguíneo	de	glutationa.	Essa	técnica	é	a	mesma
empregada	em	avançados	sistemas	de	distribuição	de	fármacos,	mas	nesse	caso	é
usada	para	transportar	com	mais	eficiência	uma	substância	natural	para	dentro
do	corpo.	Em	uma	viagem	recente	a	Nova	York,	esqueci-me	de	levar	minha
glutationa	e	acabei	tendo	laringite.	Um	médico	local	da	área	de
antienvelhecimento	se	ofereceu	gentilmente	para	me	administrar	uma	dose
intravenosa	de	1,2	grama,	o	que	curou	a	laringite	em	12	horas.	No	dia	seguinte,
eu	estava	pronto	para	dar	uma	palestra	sobre	autismo.	Sem	a	glutationa,	eu	teria
que	fazer	a	apresentação	sussurrando.



PQQ	ATIVA

Como	você	leu	no	início	deste	capítulo,	as	mitocôndrias	das	células
desempenham	um	papel	fundamental	no	sistema	glinfático	de	desintoxicação	do
cérebro.	O	suplemento	de	maior	impacto	que	testei	para	acionar	as	mitocôndrias
é	uma	forma	ativa	única	de	uma	prima	da	coenzima	antioxidante	Q10,	chamada
pirroloquinolina	quinona	ou,	para	simplificar,	PQQ.	Esse	é	um	suplemento
promissor	que,	segundo	alguns	estudos,	faz	com	que	as	mitocôndrias	trabalhem
melhor[19]	e	ajuda	na	formação	de	novas	mitocôndrias.[20]	Infelizmente,	a	PQQ	é
um	sal	dissódico,	que	não	teve	impacto	perceptível	em	meu	sono	ainda	que	eu	a
tenha	tomado	em	uma	dose	diária	alta	de	30	miligramas	por	dois	anos.	No
entanto,	a	forma	ativa	da	PQQ,	a	PQQ	Ativa,	produziu	um	efeito	profundo	na
eficiência	do	meu	sono	com	apenas	10	miligramas.	Na	primeira	vez	em	que	a
usei,	consegui	me	sentir	maravilhoso	com	uma	hora	a	menos	de	sono.



DICAS	TECNOLÓGICAS	PARA	DORMIR	MELHOR

As	ferramentas	que	apresento	a	seguir	não	fazem	parte	da	Dieta	À	Prova	de	Bala
comum,	mas	são	upgrades	poderosos	que	você	pode	usar	para	melhorar	ainda
mais	a	qualidade	do	seu	sono.	Para	algumas	pessoas,	talvez	isso	seja	exagero,
porém,	se	você	está	perseguindo	implacavelmente	uma	noite	de	sono	perfeita	(ou
mesmo	se	é	apenas	um	geek	viciado	em	tecnologia	como	eu),	vai	adorar	testar
alguns	brinquedos	muito	eficientes	para	ajudar	a	dinamizar	seu	sono.	Caso	esteja
sob	muito	estresse	ou	viaje	com	frequência	para	áreas	com	fusos	horários
diferentes,	algumas	dessas	ferramentas	lhe	darão	uma	vantagem	absurda.



RASTREIE	A	QUALIDADE	DO	SEU	SONO

O	Sleep	Cycle,	meu	favorito	entre	os	aplicativos	para	sono	usados	em
smartphones,	requer	apenas	que	o	celular	seja	colocado	sob	o	lençol	que	cobre	o
colchão	com	o	alarme	programado.	Ele	então	rastreará	os	padrões	e	a	qualidade
do	sono	usando	o	microfone	do	celular.	O	ideal	é	que	você	faça	isso	por	uma
semana	para	ter	noção	do	parâmetro	da	qualidade	do	seu	sono.	Esse
rastreamento	lhe	dará	todos	os	dados	necessários	para	reprogramar	seu	sono.
Isso	garantirá	que	o	que	você	está	fazendo	de	fato	funcione	e	lhe	permitirá
realizar	ajustes	ao	longo	do	tempo	com	base	em	como	se	sente	quando	acorda	e
no	que	os	números	lhe	dizem.	Para	dormir	o	melhor	possível	enquanto	usa	um
aplicativo,	coloque	o	celular	no	modo	“avião”.	Como	o	campo	magnético	gerado
por	telefones	celulares	interfere	na	qualidade	do	sono,	dormir	com	um	celular
ativo	perto	da	cabeça	vai	atrapalhar	seu	sono,	quer	o	aparelho	toque	ou	não.

Outro	ótimo	aspecto	em	relação	ao	Sleep	Cycle	é	que	ele	também	servirá
como	despertador	e	o	acordará	no	momento	mais	apropriado	de	um	ciclo	de
sono	em	vez	de	permitir	que	o	alarme	o	acorde	durante	um	sono	profundo.	Isso
fará	com	que	você	se	sinta	mais	revigorado	e	desperto	durante	todo	o	dia.

Como	investidor,	passo	a	maior	parte	do	tempo	avaliando	de	que	modo	a	tecnologia	mudará	a	vida	das
pessoas.	Posso	dizer	honestamente	que	na	última	década	ninguém	modificou	tanto	a	minha	vida	quanto
Dave.	Sua	Dieta	À	Prova	de	Bala	me	deu	mais	energia	e	melhorou	significativamente	minha	saúde	e
meu	bem-estar.	Tem	sido	algo	transformador	para	mim	e	para	muitos	dos	executivos	com	quem
trabalho	na	indústria	da	tecnologia.	–	Dan	Scholnick



LÂMPADAS	ÂMBAR	DE	BAIXA	INTENSIDADE

Sabe-se	que	a	luz	das	lâmpadas	tradicionais	inibe	a	qualidade	do	sono	por
bloquear	a	produção	natural	de	melatonina.	No	entanto,	o	corpo	reage	às	luzes
âmbar	e	vermelha	do	mesmo	modo	que	responde	à	escuridão.	Quando	você
acordar	à	noite	para	ir	ao	banheiro	ou	para	ninar	seu	bebê,	será	capaz	de	voltar	a
dormir	muito	mais	depressa	se	a	única	luz	a	que	se	expuser	for	âmbar.	Você
pode	adquirir	pela	internet	lâmpadas	nessa	cor,	e	elas	o	ajudarão	a	preservar	a
qualidade	do	seu	sono.



ESTIMULADORES	ELÉTRICOS	CEREBRAIS

Estimuladores	elétricos	cerebrais,	ou	dispositivos	CES	[do	inglês	cerebral
electrical	stimulators],	existem	desde	1949,	quando	os	russos	os	implementaram
em	missões	espaciais	usando	sua	lógica	singular.	A	ideia	era	a	seguinte:	como
colocar	um	astronauta	no	espaço	requeria	grande	quantidade	de	combustível
caro,	eles	poderiam	utilizar	a	tecnologia	para	fazer	com	que	os	astronautas
dormissem	menos.	Dessa	maneira,	pagariam	para	mandar	um	número	menor	de
astronautas	para	o	espaço	e,	ainda	assim,	a	mesma	quantidade	de	trabalho	seria
realizada.	Essa	tecnologia	tem	quase	setenta	anos,	mas	poucas	pessoas	já
ouviram	falar	dela.

Venho	usando	esses	dispositivos	desde	1998	e,	enquanto	digito	este	texto,
meu	CES	está	emitindo	uma	fraca	corrente	elétrica	de	frequência	gama	entre
minhas	têmporas.	É	uma	caixinha,	mais	ou	menos	do	tamanho	de	dois	iPhones,
alimentada	por	uma	bateria	de	9	volts.	Dois	pequenos	clipes	estão	presos	aos
lóbulos	das	minhas	orelhas,	e	o	impulso	entre	meus	ouvidos	orienta	o	cérebro	a
entrar	nessa	frequência	específica.	Há	pouco	tempo,	programei	meu	dispositivo
CES	para	emitir	uma	microcorrente,	controlada	e	cuidadosamente	ajustada,
através	do	meu	cérebro,	e	o	coloquei	em	estado	de	sono	profundo	por	45
minutos,	o	tipo	de	sono	que	restaura	o	cérebro	e	promove	a	liberação	de
hormônios.	Isso	me	forçou	a	ter	uma	quantidade	maior	de	sono	profundo	do	que
eu	teria	nas	duas	horas	e	meia	de	que	dispunha	para	dormir	naquela	noite.
Acordei	com	muita	energia	e	sentindo	como	se	tivesse	dormido	direto	por	pelo
menos	sete	ou	oito	horas.	Não	precisei	de	nenhum	estimulante	de	manhã,	apenas
de	uma	única	xícara	do	Café	À	Prova	de	Bala	para	me	dar	a	sensação	de	que	eu
poderia	escalar	uma	montanha	enquanto	escrevia	este	livro.	Os	dispositivos	CES
já	se	mostraram	seguros	e	efetivos	no	tratamento	da	insônia[21]	e	vêm	sendo



usados	no	combate	à	ansiedade	e	à	dependência	de	drogas.	O	preço	desses
aparelhos	varia	de	300	a	2.000	dólares.	Eles	podem	ser	adquiridos	pela	internet
sem	prescrição	médica	ou	sua	seguradora	pode	cobrir	um,	caso	seu	médico	o
prescreva	–	não	que	seu	médico	nunca	tenha	ouvido	falar	disso!



TAPETE	DE	ATERRAMENTO

Em	2005	eu	viajava	de	avião	da	Costa	Oeste	para	Cambridge,	na	Inglaterra,	todo
mês,	pois	era	um	executivo	de	uma	startup	sediada	lá.	Apesar	dos	maravilhosos
assentos	da	Virgin	Airline,	o	jet	lag	de	viajar	para	o	leste	era	terrível.	Eu	tinha
ouvido	falar	que	caminhar	descalço	na	grama	por	alguns	minutos	acaba	com	o
jet	lag.	Sendo	um	engenheiro	racional,	ri	dessa	ideia,	mas	sabia	que	elevar	a
temperatura	corporal	por	meio	da	atividade	física	de	manhã	é	eficaz	para
restabelecer	o	ritmo	circadiano,	então	experimentei	praticar	ioga	descalço	no
parque	ao	lado	do	meu	hotel.	Que	diferença	incrível!	Não	senti	nenhum	dos
efeitos	negativos	do	jet	lag.	Achei	que	tivesse	sido	a	ioga	e	tentei	praticá-la	em
ambiente	fechado	na	viagem	seguinte	–	a	mesma	série	na	mesma	hora	do	dia	–,
porém	não	surtiu	o	mesmo	resultado.	Como	biohacker,	fiquei	intrigado.

Após	algumas	viagens,	descobri	por	mim	mesmo	que	o	contato	direto	com	a
terra	funciona	por	motivos	que	eu	simplesmente	não	compreendia.	Alguns	meses
depois,	li	sobre	um	empresário	da	área	de	engenharia	de	sistemas	de	cabo	que	se
tornara	biohacker	e	descobrira	que	se	aterrar	eletricamente	produzia	todos	os
tipos	de	efeitos	positivos	em	relação	ao	ritmo	circadiano	e	à	inflamação.	Ele
financiou	alguns	pequenos	estudos	que	mostraram	que	o	aterramento	aumenta	a
resistência,	pois	acelera	a	recuperação,	baixa	a	inflamação	e	normaliza	os	níveis
de	cortisol.[22]

A	teoria	é	que	o	corpo	desenvolve	uma	carga	positiva	que	é	lentamente
dissipada	quando	tocamos	a	terra.	A	própria	terra	tem	elétrons	de	carga	negativa
que	equilibram	a	carga	positiva	que	acumulamos	quando	estamos	desconectados,
o	que	acontece	porque	quase	sempre	nos	encontramos	isolados	eletricamente	da
superfície	do	planeta.	Com	o	tempo,	a	carga	positiva	se	acumula,	consome	nossa
energia	e	causa	inflamação	e	doenças.	Agora	costumo	viajar	com	uma	pequena



faixa	que	se	conecta	à	tomada	de	aterramento	do	hotel,	pois	ela	ajuda	de	forma
segura	a	curar	o	jet	lag	enquanto	estou	dormindo.	Minha	mente	também	fica
mais	clara	quando	uso	isso.	Em	casa,	durmo	aterrado	na	maior	parte	do	tempo,
usando	um	lençol	condutor.	Infelizmente	não	é	um	lençol	de	mil	fios,	porém
minha	maravilhosa	esposa,	Lana,	que	é	médica,	permite	isso	porque	ela	também
sente	os	resultados	em	seu	sono.



TAPETE	DE	INDUÇÃO	DO	SONO

Tapetes	de	acupressão	estimulam	o	relaxamento	muscular	usando	o	poder	dos
pontos	de	acupressão.	É	possível	obter	um	desses	produtos	elaborados	como	um
tapete	de	indução	do	sono,	que	nos	ajuda	a	adormecer	e	a	continuar	dormindo
enquanto	reduz	dores	musculares.	Procure	um	que	seja	fabricado	com	cânhamo
não	tóxico	ou	algodão	orgânico,	com	grandes	e	potentes	pontos	de	acupressão.
Para	usar	o	tapete	de	indução	do	sono,	será	necessário	treinar	seu	cérebro	de
labrador.	Quando	você	se	deitar	pela	primeira	vez	sobre	as	saliências	pontudas,
seu	cérebro	de	labrador	ficará	convencido	de	que	elas	são	mortais.	Você	sentirá
uma	onda	de	desconforto	enquanto	sua	reação	de	luta	ou	fuga	se	instala.
Assumindo	o	controle	com	seu	cérebro	humano	e	permanecendo	no	tapete,	você
fará	com	que	seu	sistema	nervoso	simpático	relaxe,	e	o	que	era	incrivelmente
incômodo	um	minuto	antes	passará	a	produzir	uma	sensação	deliciosa	e
relaxante.	Só	o	fato	de	se	deitar	nesse	tapete	por	poucos	minutos	será	suficiente
para	causar	uma	afluência	de	endorfinas,	uma	onda	de	relaxamento	fácil	de
sentir,	além	de	ajudar	a	promover	um	sono	muito	profundo	que	você	verificará
com	frequência	quando	estiver	rastreando	seu	sono	com	o	aplicativo	Sleep
Cycle.



MEDITAÇÃO	PARA	A	VARIABILIDADE	DA	FREQUÊNCIA
CARDÍACA

Só	o	fato	de	se	respirar	relaxadamente	ou	meditar	antes	de	ir	para	a	cama	ajuda
na	qualidade	do	sono,	mas	podemos	obter	resultados	ainda	melhores	quando
usamos	a	tecnologia	para	nos	conduzir	a	um	estado	em	que	a	reação	de	luta	ou
fuga	é	desativada.	É	difícil	dormir	com	a	mente	acelerada,	e	podemos	perder
muito	tempo	tentando	adormecer	se	nosso	cérebro	de	labrador	estiver	correndo
por	aí	à	espera	de	tigres	ou	à	procura	de	comida.	No	estado	de	luta	ou	fuga,	o
intervalo	entre	os	batimentos	do	coração	se	torna	muito	regular.[23]	Esse	é	o	sinal
de	um	animal	sob	estresse.	Quando	o	cérebro	de	labrador	está	calmo,	o	intervalo
entre	cada	batimento	cardíaco	muda	e	se	torna	mais	variável.	É	evidente	que	não
apresentar	uma	reação	de	luta	ou	fuga	está	correlacionado	a	um	sono	melhor.

A	variabilidade	da	frequência	cardíaca	atua	de	duas	maneiras	–	fazer
intencionalmente	com	que	a	frequência	cardíaca	seja	mais	variável	nos	acalma,
enquanto	nos	acalmar	naturalmente	torna	a	frequência	cardíaca	mais	variável.	O
aplicativo	Bulletproof	Stress	Detective	(Detetive	À	Prova	de	Bala	do	Estresse)
funciona	com	uma	faixa	de	frequência	cardíaca	ou	com	um	sensor	adesivo	para
ajudar	você	a	saber	quando	seus	níveis	de	estresse	estão	altos	durante	o	dia,
enquanto	o	Sensor	de	Equilíbrio	Interno	HeartMath	usa	exercícios	de	respiração
para	ensiná-lo	como	é	não	estar	no	estado	de	luta	ou	fuga	e	como	desativar	essa
reação	rapidamente.	Ao	olhar	para	uma	tela	durante	os	exercícios	respiratórios,
você	consegue	ver	com	facilidade	quando	os	está	executando	corretamente.
Desse	modo,	a	tecnologia	lhe	dá	feedback	para	que	você	possa	modificar	sua
respiração	e	entrar	em	um	estado	de	calma.	Eu	usei	essa	técnica	para	aprender	a
adormecer	com	segurança	em	três	minutos.

A	melhor	coisa	em	relação	ao	treinamento	da	variabilidade	da	frequência
cardíaca	é	poder	praticá-lo	em	quase	todos	os	lugares	e	a	qualquer	hora,	e	ele	nos



fornece	os	dados	do	nosso	progresso.	Se	você	tem	dificuldade	para	dormir,	tente
realizar	esse	treinamento	antes	de	ir	para	a	cama	usando	tanto	o	Stress	Detective
quanto	o	HeartMath.	Até	mesmo	cinco	minutos	às	vezes	são	suficientes	para
fazer	adormecer	os	executivos	mais	agitados.	Eu	uso	essas	técnicas	simples	com
meus	clientes	para	melhorar	seu	desempenho	e	seu	sono.



O	QUE	EVITAR

Tão	importante	quanto	fazer	as	coisas	certas	antes	de	ir	dormir	é	evitar	fazer	as
erradas.	Veja	a	seguir	o	que	é	fundamental	evitar	à	noite	para	ter	um	sono	com	a
melhor	qualidade	possível.



LUZES	BRILHANTES

Por	pelo	menos	meia	hora	antes	de	ir	dormir	evite	luzes	brilhantes.	Caso	precise
realmente	trabalhar	até	tão	perto	da	hora	de	ir	para	cama,	reduza	a	intensidade	da
luz	e	acabe	com	as	lâmpadas	fluorescentes.	Você	pode	também	instalar	o
software	gratuito	f.lux	no	seu	PC	ou	no	Mac	para	diminuir	de	modo	automático
a	luz	do	monitor	à	noite.	Eu	usei	esse	programa	com	ótimos	resultados	por	quase
uma	década.	Não	fique	olhando	fixamente	para	a	televisão,	o	celular	ou	o	tablet
até	que	tenha	reduzido	toda	a	intensidade	da	luz.	Até	mesmo	cinco	minutos	da
luz	branca	de	uma	tela	suspende	a	produção	de	melatonina	por	horas	e	pode
arruinar	a	qualidade	do	seu	sono,	portanto	é	melhor	evitar	por	completo	as	telas
à	noite.

http://f.lux


VIOLÊNCIA

Assistir	a	programas	de	violência	explícita	na	TV	pode	fazer	com	que	você	tenha
dificuldade	para	adormecer	e	para	continuar	dormindo.	Ver	programas	de
violência	tende	a	fazer	com	que	o	labrador	em	seu	cérebro	procure	por	ameaças,
e,	quando	você	tenta	dormir,	é	mais	complicado	sair	do	estado	de	luta	ou	fuga.
Se	você	ignorar	esse	conselho	e	assistir	a	esses	programas	assim	mesmo,	tente
usar	o	Sensor	de	Equilíbrio	Interno	HeartMath	durante	alguns	minutos	para
reverter	os	efeitos	e	sair	do	estado	de	luta	ou	fuga,	de	modo	que	consiga	dormir.



EXERCÍCIOS	FÍSICOS

Procure	não	se	exercitar	por	pelo	menos	duas	horas	antes	de	se	deitar,	a	não	ser
que	você	considere	a	ioga	restauradora	e	os	exercícios	de	respiração	como
atividade	física.	O	sono	e	os	exercícios	estão	intimamente	associados,	como
mostrarei	em	mais	detalhes	no	próximo	capítulo.	A	atividade	física	é	altamente
energizante	e	eleva	os	níveis	de	cortisol,	o	que	interfere	no	sono.	Não	rastreie
seu	sono	depois	de	se	exercitar!



CAFEÍNA

Tomar	o	Café	À	Prova	de	Bala	posiciona	nossa	mente	em	um	lugar
impressionante	no	qual	nos	tornamos	mais	produtivos	e	temos	um	desempenho
melhor.	No	entanto,	é	necessário	deixar	que	a	mente	descanse	após	essas
performances	de	alto	rendimento.	De	modo	geral,	não	beba	café	após	as	14	horas
ou	por	no	mínimo	oito	horas	antes	de	ir	dormir,	o	que	acontecer	primeiro.	Isso
garantirá	que	você	obtenha	todos	os	benefícios	cognitivos	proporcionados	pela
cafeína	sem	sacrificar	o	sono.	Algumas	pessoas	precisam	evitar	a	cafeína	por
mais	de	oito	horas	para	terem	um	sono	de	máximo	desempenho.	Rastreie	seu
consumo	de	cafeína	e	padrões	de	sono	para	verificar	como	isso	o	afeta.



FÔLEGO	NOVO

Há	uma	lacuna	por	volta	das	22:45	e	23	horas	quando	nos	sentimos	naturalmente
cansados.	Isso	muda	um	pouquinho	dependendo	da	estação	do	ano.	Se	não
formos	dormir	nesse	momento	e	optarmos	por	permanecer	acordados,
ganharemos	“fôlego	novo”	por	indução	do	cortisol,	o	que	pode	nos	manter
despertos	até	as	duas	da	manhã.	Além	disso,	sempre	dormiremos	melhor	se	nos
deitarmos	antes	das	23	horas	e	acordaremos	nos	sentindo	mais	descansados	do
que	se	tivéssemos	dormido	pela	mesma	quantidade	de	horas,	mas	começando
mais	tarde.	Serei	o	primeiro	a	admitir	que	quase	nunca	estou	na	cama	antes	das
23	horas,	porém	é	bom	você	saber	sobre	esse	fôlego	novo,	de	modo	que	possa
escolher	evitá-lo	ou	tirar	vantagem	dele.	Quando	estava	me	dedicando	a
recuperar	minhas	glândulas	suprarrenais,	dormia	das	22	às	cinco	horas,	e	fiz	isso
por	18	meses	seguidos.	No	entanto,	sempre	realizei	minhas	melhores	pesquisas,
compilações	e	redações	após	as	23	horas,	por	isso	escolho	me	beneficiar	do
segundo	fôlego	e	usá-lo	para	fazer	mais	com	menos	horas	de	um	sono	altamente
eficiente.



ESTRESSE

O	estresse	pode	ser	algo	bom	quando	é	motivacional	ou	causa	uma	mudança
positiva.	A	vida	é	entediante	sem	o	estresse	útil,	como	perseguir	um	objetivo	ou
realizar	uma	mudança	de	vida	construtiva,	mas	o	estresse	que	não	proporciona
benefícios	é	terrivelmente	destrutivo.	Ele	não	apenas	baixa	a	função	imunitária,
encurta	o	tempo	de	vida	e	prejudica	o	desempenho	sexual,	como	também	destrói
o	sono.	Talvez	o	principal	motivo	que	as	pessoas	atribuam	à	sua	dificuldade	para
dormir	seja	o	fato	de	não	saberem	como	esvaziar	a	mente	e	parar	de	se
preocupar.	Exercícios	de	respiração	profunda	da	Arte	de	Viver,	ioga	pranayama
e	meditação	podem	fazer	maravilhas	para	ajudar	o	cérebro	a	parar,	se	recuperar	e
se	preparar	para	um	novo	dia	de	alto	desempenho	À	Prova	de	Bala.

Se	você	deseja	começar	a	medir	seu	estresse,	faça	o	download	do	aplicativo
Stress	Detective	em:

http://bulletproofexec.com/stress-detective-ios 	 http://bulletproofexec.com/stress-detective-android

Quando	você	começar	a	usá-lo	para	valer,	a	alimentação	será	a	principal	variável
em	termos	de	impacto	nos	níveis	de	energia	e	na	perda	de	peso	e	pode	manter
feliz	o	labrador	em	seu	cérebro.	A	segunda	variável	mais	importante,	que	é	até
mais	importante	do	que	a	atividade	física,	é	a	qualidade	do	sono.	Não	é
necessário	usar	todas	as	ferramentas	delineadas	neste	capítulo,	mas	mudar	o	que
você	come	antes	de	ir	dormir	e	se	tornar	consciente	da	qualidade	do	seu	sono

http://bulletproofexec.com/stress-detective-ios
http://bulletproofexec.com/stress-detective-android


pode	lhe	dar	uma	vantagem	no	modo	como	a	dieta	funciona	no	seu	caso.

[*]	O	sono	R.E.M.,	ou	Rapid	Eye	Movement	(‘movimento	rápido	dos	olhos’),	é	a	fase	do	sono	na	qual
ocorrem	os	sonhos	mais	vívidos.	(N.	da	T.)
[**]	O	termo	em	inglês	off-label,	sem	tradução	literal	para	o	português,	ilustra	o	medicamento	utilizado	de
forma	diferente	daquela	descrita	na	bula.	Ou	seja,	o	uso	off-label	de	medicamentos	é	a	prática	da	prescrição
de	medicamentos	registrados	para	uma	indicação	não	incluída	na	informação	do	produto.	(N.	da	T.)

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sonho


A

CAPÍTULO	6

EXERCITE-SE	MENOS	E	GANHE	MAIS
MÚSCULOS

ssim	como	muitas	pessoas,	eu	acreditava	que	me	exercitar	muito	era	a
melhor	forma	de	conseguir	o	corpo	que	eu	desejava.	Forçava-me	a
praticar	atividade	física	seis	dias	por	semana	por	noventa	minutos	a

cada	vez	e	depois	dizia	a	mim	mesmo	que	eu	era	um	grande	ser	humano	por
fazer	aquilo.	No	entanto,	a	despeito	da	minha	autoconfiança	e	da	certeza	de	que
estava	fazendo	o	que	era	certo,	não	me	livrei	da	gordura	que	queria	perder.	De
fato,	tornei-me	mais	forte	e	mais	rápido,	porém	não	mais	esguio.	Imagine	o	meu
horror	(e	o	deleite	para	o	biohacking!)	quando	anos	mais	tarde	descobri	que	a
atividade	física	que	eu	vinha	praticando	era	destrutiva,	pois	eu	a	estava
realizando	em	alta	intensidade,	com	muita	frequência	e	por	um	tempo	muito
longo.

Se	a	sua	meta	é	alcançar	um	estado	de	alto	desempenho	em	que	você	se	sinta
bem	e	tenha	muita	energia	disponível,	fazer	exercícios	não	produtivos	em
excesso	esgota	sua	força	de	vontade	e	sobrecarrega	seu	corpo	com	estresse	extra
e	não	o	ajuda	a	ter	uma	vida	mais	longa	nem	mais	saudável.	Para	concluir,	a
atividade	física	não	é	nem	mesmo	o	principal	fator	na	determinação	da	nossa
forma	física.	Como	80%	a	90%	da	aparência	do	corpo	depende	do	que
comemos,	muitas	pessoas	podem	ficar	esguias	e	fortes	sem,	virtualmente,
nenhum	exercício.	Para	isso,	são	necessárias	apenas	algumas	simples



reprogramações.
Não	me	entenda	mal	–	fazer	os	exercícios	corretos	é	extremamente	benéfico.

Isso	desenvolve	a	capacidade	cerebral	pela	liberação	de	uma	proteína	que
interage	com	hormônios,	chamada	fator	neurotrófico	derivado	do	cérebro,	ou
BNDF	[do	inglês	brain-derived	neurotrophic	factor],	além	de	ajudar	a	aumentar
a	sensibilidade	à	insulina,	reduzir	o	risco	cardíaco	e	eliminar	o	estresse.[1]

Infelizmente,	muitas	pessoas	praticam	atividade	física	do	modo	errado,	por
muito	tempo,	impedindo	que	seus	músculos	se	recuperem.

Como	você	leu	neste	livro,	a	composição	do	corpo	não	é	determinada
primeiramente	pela	quantidade	de	calorias	que	ingerimos.	Na	verdade,	são
hormônios	(e	bactérias	intestinais)	que	estabelecem	o	formato	corporal.	Por	isso,
faz	sentido	considerar	os	exercícios	físicos	outra	ferramenta	no	arsenal	que	nos
permite	controlar	os	hormônios,	assim	como	o	sono	e	a	alimentação.	Já	sabemos
que	por	meio	do	biohacking	podemos	conseguir	mais	benefícios	em	menos
tempo.	Por	que	seria	diferente	com	a	atividade	física?

Por	ser	uma	atleta	de	resistência	que	vive	acima	do	Círculo	Polar	Ártico,	travo	uma	batalha	permanente
contra	condições	extremas.	Corridas	de	cães	de	longa	distância	requerem	que	o	condutor	dos	animais
permaneça	inteiramente	alerta	por	dias	a	fio,	dormindo	muito	pouco	ou	não	dormindo.	Cada	condutor
deve	cuidar	não	apenas	de	si	mesmo,	como	também	de	até	16	companhias	caninas.	As	baixas
temperaturas	e	a	pouca	luz	solar	demandam	muita	energia	dos	corredores.	Em	outras	palavras,	temos
que	ser	À	Prova	de	Bala!	Sou	também	uma	triatleta	da	modalidade	Ironman,	de	provas	de	longas
distâncias,	e	venho	tentando	me	qualificar	para	os	campeonatos	mundiais.	Não	fico	muito	tempo
sentada,	mas	quando	faço	isso	estou	diante	do	computador	prestando	consultoria	na	área	de	engenharia
de	energia,	e	meu	cérebro	tem	que	funcionar	apesar	do	cansaço.	Os	produtos	Bulletproof	(À	Prova	de
Bala)	me	ajudam	a	suportar	um	árduo	inverno.	Todas	as	manhãs,	tomo	o	Café	À	Prova	de	Bala	com
manteiga	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos,	juntamente	com	o	óleo	Brain
Octane.	Meu	almoço	favorito	consiste	em	um	smoothie	de	leite	de	coco	com	whey	protein	(Upgraded)	e
manteiga	de	cacau.	Como	passei	a	adotar	uma	dieta	cetogênica	seguindo	os	princípios	da	Dieta
Bulletproof,	dependo	bastante	dos	óleos	TCM	e	Brain	Octane	como	fontes	de	combustível.	Durante	os
exercícios	físicos,	misturo	uma	colher	de	sopa	de	óleo	TCM	com	UCAN	SuperStarch,	e	com	isso



finalmente	eliminei	meus	problemas	intestinais,	que	antes	eram	desafiadores.	–	Katherine	Keith

Ser	À	Prova	de	Bala	significa	usar	as	mais	eficientes	técnicas	para	a	realização
do	trabalho	com	o	mínimo	de	esforço	e	no	menor	tempo	possível.

O	excesso	de	treinamento	sem	a	devida	recuperação	é	um	problema	comum
entre	meus	clientes	executivos	de	nível	A.	O	mesmo	ímpeto	que	faz	com	que
uma	pessoa	deseje	liderar	uma	empresa	pode	também	levá-la	a	querer	concluir	o
triatlo	Ironman,	de	longas	distâncias.	No	entanto,	toda	essa	quantidade	de
exercícios,	aliada	a	uma	atividade	profissional	estressante,	eleva	os	níveis	de
cortisol.	Assim,	ocorrem	ganho	de	peso,	perda	muscular,	baixa	de	testosterona	e
exaustão.	Isso	não	é	somente	o	que	a	pesquisa	mostra,	é	também	exatamente	o
que	aconteceu	comigo.	Aos	trinta	anos,	eu	tinha	a	taxa	de	testosterona	de	um
homem	de	cinquenta	anos,	o	nível	de	estrogênio	de	uma	mulher	de	meia-idade	e
níveis	de	hormônios	do	estresse	quase	dez	vezes	mais	altos	do	que	aquele	que
desencadeia	a	exaustão.

Quando	realizados	de	forma	moderada	e	correta,	os	exercícios	físicos
melhoram	a	densidade	óssea,	o	humor	e	os	níveis	de	lipídios	no	sangue,	além	de
aumentarem	a	sensibilidade	à	insulina	e	a	musculatura.	Eles	podem	também
reduzir	a	inflamação	e	nos	ajudar	a	dormir	melhor,	desde	que	sejam	feitos	mais
de	duas	horas	antes	de	irmos	para	a	cama.	É	possível	ficar	esguio	e	musculoso
exercitando-se	e	seguindo	uma	dieta	de	fome	ou	não	se	exercitando	e	seguindo	a
Dieta	À	Prova	de	Bala,	mas	os	melhores	resultados	no	curto	e	no	médio	prazos
ocorrem	quando	adotamos	a	dieta	e	nos	exercitamos	apenas	o	suficiente	para
atingir	as	metas	que	desejamos.	Na	perspectiva	À	Prova	de	Bala,	isso	significa
usar	as	mais	eficientes	técnicas	para	a	realização	do	trabalho	com	o	mínimo	de



esforço	e	no	menor	tempo	possível.
Se	você	não	se	satisfaz	simplesmente	em	ser	esguio	e	musculoso	e	deseja

parecer	uma	deusa	ou	um	deus	de	corpo	extremamente	torneado,	isso	exigirá	um
pouco	mais	de	exercícios	e	muito	mais	de	recuperação.	Vou	ser	totalmente
honesto	–	quero	viver	por	muito	tempo	com	um	cérebro	que	nunca	para	e	com
um	corpo	que	combate	implacavelmente	o	envelhecimento.	E	desejo	parecer
bem	enquanto	faço	isso,	porém	não	tão	bem	quanto	uma	estrela	de	cinema	de
formas	esculturais.	O	motivo	disso	é	que	minha	outra	meta	é	passar	meus	dias
fazendo	coisas	que	amo	com	pessoas	com	quem	me	preocupo.	Por	exemplo,
escolho,	de	maneira	consciente,	destinar	minha	energia	à	redação	deste	livro
para	que	mais	pessoas	possam	se	beneficiar	da	Dieta	À	Prova	de	Bala	em	vez	de
passar	meu	tempo	me	recuperando	de	um	programa	de	exercícios	mais	intenso.
Você	pode	usar	essas	técnicas	para	modelar	qualquer	tipo	de	corpo	que	deseje
ter.	E,	a	propósito,	o	aconselhamento	biohacking	neste	livro	funciona	de	verdade
para	estrelas	de	cinema	esculturais,	celebridades	de	Hollywood,	atletas
campeões	mundiais,	lutadores	de	MMA	e	atletas	que	praticam	CrossFit	e
participam	do	Ironman.

Sou	um	triatleta	de	alto	desempenho	na	modalidade	Ironman.	Usei	os	protocolos	nutricionais	À	Prova
de	Bala,	assim	como	os	suplementos	de	Dave,	para	apresentar	resultados	superiores.	Recentemente,
com	a	ajuda	de	Dave,	terminei	entre	os	5%	melhores	finalistas	do	triatlo	Ironman	Texas.	Como	parte	do
meu	treinamento,	suas	recomendações	me	permitiram	passar	de	queimador	de	carboidrato	a	queimador
de	gordura.	–	Adam	Brennen,	estrategista	de	gestão	de	fortunas

Em	primeiro	lugar,	vou	definir	o	que	entendo	por	“exercício”.	Para	citar	meu
amigo	Doug	McGuff,	médico,	especialista	em	fisiologia	do	exercício,	biohacker
talentoso	e	autor	de	Body	by	Science:	“O	exercício	é	uma	atividade	que	estimula
uma	adaptação	fisiológica	positiva	que	serve	para	melhorar	o	condicionamento



físico	e	a	saúde.	Ele	não	debilita	esta	última	no	processo	de	melhorar	o
primeiro.”	Isso	quer	dizer	que,	para	usar	os	exercícios	como	ferramenta	para
esculpir	o	corpo	e	conquistar	uma	vida	mais	resistente,	eles	devem	ser	breves,
intensos,	não	frequentes,	seguros	e	servir	a	um	objetivo.

Qualquer	coisa	que	não	atenda	esses	critérios	não	é	exercício.	Maratonas,
triatlo	Ironman,	competições	de	ultrarresistência,	jogging	em	percursos	longos	e
qualquer	forma	de	musculação	excessivamente	pesada	não	são	considerados
exercícios	com	base	nesses	requisitos	pelo	simples	fato	de	que	não	otimizam	a
saúde	enquanto	criam	condicionamento	físico.	Essas	atividades	são
extremamente	desafiadoras	e	requerem	uma	admirável	força	física	e	mental,
porém	não	são	exercícios	do	modo	como	os	definimos,	a	não	ser	que	aprimorem
a	saúde	e	o	condicionamento	físico.	Não	importa	quão	em	forma	e	torneado	você
esteja	agora	nem	quão	bonito	seu	traseiro	pareça	dentro	de	uma	malha	de
ginástica,	você	não	alcançará	poder	e	capacidade	de	recuperação	À	Prova	de
Bala	se	não	estiver	saudável.

Como	se	viu	pela	cicatriz	no	coração	e	pelo	dano	cardíaco	temporário
decorrentes	da	prática	da	maratona,[2]	estar	em	forma	ou	ser	capaz	de	competir
em	um	esporte	específico	não	significa	que	uma	pessoa	seja	saudável.	Um
pequeno	estudo	de	2010	elaborado	para	descobrir	por	que	as	pessoas	caíam
mortas	de	ataque	cardíaco	durante	maratonas	revelou	que	exercícios
cardiorrespiratórios	extremos	e	de	longa	duração	forçam	o	coração	e	causam
danos	ao	músculo	cardíaco;[3]	no	entanto,	o	exercício	deve	reduzir	o	risco
cardíaco	se	estiver	melhorando	nossa	saúde.	A	boa	notícia	é	que,	entendendo	que
o	esporte	que	você	escolheu	pode	ser	potencialmente	prejudicial	ao	seu	corpo,
sobretudo	se	houver	excesso	ou	deficiência	de	treinamento,	você	sempre	poderá
utilizar	técnicas	de	biohacking	para	minimizar	os	danos	e	maximizar	sua
recuperação.

No	extremo	oposto	do	espectro,	optar	pelas	escadas	em	vez	do	elevador,	dar



uma	caminhada	na	hora	do	almoço	ou	fazer	um	vagaroso	passeio	de	bicicleta
também	não	são	exercícios	de	verdade,	pois	não	são	atividades	intensas	e	não
causam	adaptação	fisiológica	direta.	Isso	é	apenas	se	mover	por	aí.	Essas
atividades	não	produzem	os	efeitos	hormonais	que	obtemos	dos	exercícios	reais,
mas	ainda	assim	nos	proporcionam	benefícios.	Movimentar-se	diminui	os	riscos
de	síndrome	metabólica,[4]	câncer	de	mama,[5]	doença	cardiovascular[6]	e
demência	vascular.[7]	Também	reduz	a	inflamação	sistêmica,[8]	que	prejudica	o
desempenho	e	contribui	para	quase	todas	as	doenças	conhecidas.	A	atividade
física	moderada	provavelmente	também	limita	o	número	de	infecções	do	trato
respiratório	superior[9]	e	melhora	o	humor	em	pessoas	com	depressão.[10]	Nas
pessoas	saudáveis,	a	movimentação	leve	pode	melhorar	o	humor	até	duas	horas
depois	de	sua	realização.[11]	Ela	também	aprimora	a	função	mitocondrial,[12]

que,	como	você	leu,	ajuda	o	cérebro	a	funcionar	melhor.	Então,	vá	caminhar,
porém	não	se	engane	pensando	que	se	exercitou,	pois	tudo	o	que	você	fez	foi
caminhar!

Meu	namorado	e	eu	participamos	no	último	fim	de	semana	de	uma	competição	de	fisiculturismo.
Durante	nossas	14	semanas	de	preparação,	tomamos	a	versão	Upgraded	do	seu	Café	À	Prova	de	Bala	e
dos	óleos	TCM	e	Brain	Octane	praticamente	todos	os	dias.	Nós	nos	sentimos	maravilhosos	e	fomos
capazes	de	manter	a	musculatura	e	até	de	aumentá-la	enquanto	eliminávamos	gordura	corporal.	Durante
a	apresentação,	chegamos	a	manter	o	Brain	Octane	nos	bastidores	como	combustível.	Estamos	nos
sentindo	incríveis,	e	eu	conquistei	o	segundo	lugar	no	mais	competitivo	evento	amador	de
fisiculturismo	da	história,	concorrendo	com	748	atletas!	–	Alexis

O	treinamento	com	pesos	é	a	forma	de	exercício	mais	À	Prova	de	Bala,
porque	atende	todos	os	requisitos	para	a	atividade	física	adequada,	aumenta	a
massa	muscular	magra,	intensifica	a	sensibilidade	à	insulina	e	a	taxa	metabólica
durante	dias,	além	de	elevar	os	níveis	de	testosterona	e	do	hormônio	do
crescimento	(incluindo	quantidades	saudáveis	para	as	mulheres).	Ter	mais	massa



muscular	é	bom	para	a	saúde	não	apenas	porque	nos	torna	mais	resistentes	a
fadiga,	doenças,	patógenos	e	toxinas,	mas	também	porque	nos	permite	atuar	com
mais	confiança	e	orgulho	em	um	esquema	diário.	Dentro	de	limites,	a
musculatura	proporciona	saúde	tanto	a	homens	quanto	a	mulheres.

Há	quem	fuja	do	treinamento	com	pesos	por	medo,	mas	todas	as	pessoas	–	de
mães	que	não	trabalham	fora	a	atletas	de	elite	e	empresários	–	podem	obter
benefícios	tornando-se	mais	fortes.	As	mulheres	não	devem	temer	que	a
musculação	as	deixe	“estufadas”!	O	treinamento	com	pesos	é	a	forma	de
exercício	recomendada	para	qualquer	um	que	deseje	eliminar	gordura	e	ganhar
músculos.	Não	se	deixe	enganar	pela	crença	de	que	a	atividade
cardiorrespiratória	tradicional	é	necessária	para	melhorar	a	função
cardiovascular.	Em	muitos	casos,	longas	sessões	de	exercícios
cardiorrespiratórios	realizadas	pelo	motivo	errado	(para	“queimar”	calorias)	são
nocivas	à	saúde	porque	estressam	o	coração	e	o	corpo,	mas	não	produzem	a
mudança	benéfica	que	o	exercício	deveria	proporcionar.

É	impossível	isolar	um	aspecto	do	condicionamento	físico	(como	o	sistema
cardiovascular,	o	sistema	muscular,	o	sistema	aeróbico	etc.),	nem	é	bom	querer
isso;	no	entanto,	muitas	pessoas	acham	que	devem	isolar	seu	sistema
cardiovascular	fazendo	exercícios	“cardio”.	As	típicas	atividades
cardiorrespiratórias,	como	a	corrida	e	o	ciclismo,	de	fato	contam	como	exercício,
pois	melhoram	a	saúde,	mas	muitas	delas	não	são	eficientes	o	bastante.
Felizmente,	existe	um	meio	de	usar	o	biohacking	para	fortalecer	o	coração	e	os
pulmões,	o	que	é	um	dos	benefícios	principais	das	atividades
cardiorrespiratórias,	em	períodos	mínimos	de	tempo.	Chama-se	treino
intervalado	de	alta	intensidade.	Para	realizá-lo,	basta	que	você	disponha	de	uma
área	onde	possa	correr	algumas	centenas	de	metros.	Apenas	corra	o	mais	rápido
que	puder,	como	se	um	tigre	estivesse	perseguindo	seu	labrador	interno.	Corra
por	trinta	segundos	e	descanse	por	noventa	segundos,	depois	faça	isso	de	novo.



Repita	esse	processo	até	que	tenham	se	passado	15	minutos.	Se	você	for	como	a
maioria	das	pessoas,	que	não	faz	isso	com	frequência,	não	chegará	aos	15
minutos	em	sua	primeira	tentativa.	Treine	até	conseguir.

Os	benefícios?	Você	produzirá	mais	hormônio	do	crescimento	(HGH),	o
hormônio	antienvelhecimento	que	melhora	o	desempenho	e	que	o	corpo	produz
para	nos	manter	jovens.	Um	estudo	revelou	que	executar	um	exercício	intenso
como	esse	por	pelo	menos	dez	minutos	causava	a	maior	secreção	de	HGH.[13]

Outro	estudo	descobriu	que,	quanto	mais	vigoroso	o	exercício,	mais	intensa	a
liberação	do	HGH.[14]	Então,	vá	em	frente,	corra	como	se	alguém	o	estivesse
perseguindo.	Será	benéfico	para	seu	coração	e	seus	pulmões,	e	eles	poderão
ajudá-lo	a	viver	mais.	O	melhor	de	tudo:	você	pode	fazer	isso	uma	vez	por
semana	durante	15	minutos	e	obter	mais	benefícios	cardiorrespiratórios	do	que
conseguiria	com	uma	hora	diária	de	jogging!	No	caso	dos	exercícios,	podemos,
sim,	trocar	o	tempo	pela	intensidade,	seja	na	corrida	veloz,	seja	na	musculação.
Faça	isso	uma	vez	por	semana	e,	pelo	menos,	três	dias	antes	ou	depois	do
treinamento	com	pesos.

Quando	se	trata	de	treinamento	com	pesos,	o	melhor	é	exercitar-se	uma	a	três
vezes	por	semana	(além	de	realizar	o	treino	intervalado).	Você	só	deve	treinar
três	vezes	por	semana	se	tiver	tempo	extra	para	dormir	e	se	recuperar	e	se	não
estiver	apresentando	efeitos	do	jet	lag.	Caso	ache	que	seu	treino	está	sendo
paralisado	por	esse	programa,	diminua	a	frequência	em	vez	de	forçar	a	si	mesmo
a	tentar	com	mais	intensidade.	Lembre-se	de	que	há	um	ponto	de	rendimento
decrescente	com	a	atividade	física.	Exercitar-se	mais	nem	sempre	resulta	em
mais	benefícios,	e	o	excesso	de	treinamento	é	prejudicial.

Cada	treino	não	deve	durar	mais	do	que	vinte	minutos.	Em	geral,	dez	a	15
minutos	são	suficientes,	mas	o	exercício	deve	ser	de	intensidade	extremamente
alta,	de	modo	que	cada	movimento	seja	executado	até	o	ponto	da	insuficiência
muscular.	Esse	é	o	momento	em	que	você	não	conseguirá	mais	mover	o	peso,



não	importa	com	quanto	vigor	diga	a	seu	cérebro	de	labrador	que	faça	isso.	A
menos	que	esteja	se	exercitando	com	um	personal	trainer	ou	tenha	experiência
com	pesos	livres,	é	melhor	você	começar	usando	os	aparelhos	de	musculação,
pois	chegar	à	fadiga	muscular	com	pesos	livres	aumenta	suas	chances	de	se
machucar.	A	carga	tem	que	ser	pesada	o	bastante	para	que	você	alcance	a
insuficiência	muscular	em	um	minuto	e	meio	a	dois	minutos.	Uma	boa	regra	é
usar	cerca	de	80%	da	carga	que	você	é	capaz	de	levantar	uma	vez.	O	movimento
seguinte	deve	ser	realizado	o	mais	rápido	possível	após	a	conclusão	do	anterior.
O	tempo	entre	os	exercícios	não	deve	ultrapassar	dois	minutos,	e	menos	é
melhor.

O	HORÁRIO	EM	QUE	ME	EXERCITO	FAZ
DIFERENÇA?

Precisei	realizar	alguns	experimentos	para	descobrir	em	que	hora	do	dia	o	exercício	me
proporcionava	melhores	resultados	e	o	que	comer	antes	e	depois	de	praticá-lo.	Quando	eu	me
exercitava	diariamente	por	uma	hora	e	meia	seis	vezes	por	semana,	costumava	fazer	isso	às
21	ou	22	horas,	pois	era	quando	eu	tinha	tempo.	Isso	não	me	deu	os	resultados	que	eu
buscava.	Tentei	também	me	exercitar	de	manhã,	o	que	algumas	pessoas	gostam	de	fazer
porque	se	encaixa	em	seu	dia	de	trabalho.	O	problema	nesse	caso	é	que	o	cortisol	já	se	eleva
naturalmente	pela	manhã,	portanto	exercitar-se	(o	que	também	aumenta	o	cortisol)	nesse
período	pode	causar	uma	elevação	ainda	mais	alta	desse	hormônio	do	que	é	recomendado	por
profissionais	de	saúde.

Finalmente,	encontrei	a	resposta	quando	tomei	conhecimento	do	mTOR	(alvo	da
rapamicina	em	mamíferos)	e	das	três	causas	que	o	fazem	ser	suprimido	e	depois	voltar	a	ser
secretado	para	a	construção	dos	músculos:	café,	jejum	e	exercício.	Compreendi	que	a	maneira
de	conseguir	os	melhores	resultados	era	acumular	a	supressão	do	mTOR	usando	todos	os
meios	possíveis	de	comprimi-lo,	para	que	ele	voltasse	a	ser	liberado	com	maior	força	e,	na
sequência,	eu	tivesse	mais	ganho	muscular.	É	por	isso	que	obtenho	os	melhores	resultados	me
exercitando	logo	após	o	fim	do	meu	Jejum	Intermitente	à	Prova	de	Bala.	Eu	janto,	durmo	e,
de	manhã,	saboreio	o	Café	à	Prova	de	Bala.	Muitas	horas	depois,	por	volta	das	13	ou	14
horas,	eu	me	exercito	e	depois	faço	uma	refeição	rica	em	hortaliças,	proteína	e	gordura.	Nessa



noite,	como	carboidratos	extras	no	jantar.	Um	estudo	belga	de	2010	demonstrou	pela	primeira

vez	que	se	exercitar	de	estômago	vazio	(em	estado	de	jejum)	quando	se	está	seguindo	uma
dieta	rica	em	gorduras,	com	grande	quantidade	de	calorias	–	como	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	–,
proporciona	mais	crescimento	muscular,	melhora	a	tolerância	à	glicose	de	todo	o	corpo	e
aumenta	a	sensibilidade	à	insulina.[15]

Recomendo	também	a	suplementação	alimentar	com	uma	fonte	proteica	de	alta	qualidade
proveniente	de	gado	que	se	alimenta	em	pastos	–	como	a	proteína	de	colágeno	hidrolisado	ou
whey	protein	concentrado	processado	a	frio	–	em	até	15	minutos	após	a	realização	do
exercício	para	evitar	um	pico	de	cortisol	capaz	de	prejudicar	a	construção	muscular	e	que
pode	durar	até	48	horas.	O	colágeno	é	especialmente	bom	porque	torna	a	pele	e	os	ligamentos
mais	flexíveis	também.

Os	cinco	exercícios	compostos	que	proporcionam	mais	benefícios	são:

Remada,	sentado
Supino	vertical,	no	aparelho
Pulldown	(puxada	pela	frente	na	polia	alta)
Overhead	press	(desenvolvimento	de	ombro,	no	aparelho)
Leg	press

Há	uma	discussão	entre	especialistas	em	condicionamento	físico	sobre	quanto
tempo	devemos	nos	aquecer.	Um	pouco	de	alongamento	é	bom,	porém	não	é
necessário	correr	nem	fazer	polichinelos	como	aquecimento.	Você	pode	executar
os	cinco	exercícios	na	ordem	que	preferir.	Realize	cada	um	deles	por	um	minuto
e	meio	a	dois	minutos	(até	não	aguentar	fazer	o	próximo	para	salvar	sua	vida).
Se	você	nunca	fez	nenhum	deles	antes,	tudo	bem.	Vá	a	uma	academia	e	contrate
um	personal	trainer	por	uma	sessão	para	que	ele	lhe	mostre	como	executá-los	da
forma	correta.	São	exercícios	simples.	Outra	opção	é	encontrar	uma	academia	de
CrossFit	(chamada	de	box),	onde	um	personal	trainer	lhe	ensinará	formas
equivalentes	desses	exercícios	usando	pesos	livres.	Explique	apenas	que	você	é
novo	nessa	atividade	e	que	deseja	um	treino	curto,	e	então	você	se	sairá	bem.



Espere	ficar	bastante	dolorido	após	esses	treinos	e	comece	com	apenas	uma
sessão	por	semana,	de	modo	que	tenha	tempo	de	se	recuperar	e	construir
músculos	antes	de	começar	de	novo.

Tenha	em	mente	que	a	recuperação	adequada	é	extremamente	importante.
Opte	você	pela	musculação	ou	pelos	treinos	intervalados	de	corridas	de	alta
intensidade,	certifique-se	de	esperar	no	mínimo	dois	dias	e	no	máximo	dez	dias
antes	de	realizar	uma	nova	sessão	de	treinamento.	O	melhor	intervalo	é	de	quatro
a	sete	dias.	No	dia	em	que	tiver	se	exercitado,	procure	comer	carboidratos	À
Prova	de	Bala	extras	à	noite,	pois	isso	o	ajudará	a	se	recuperar	mais	rápido.
Fisiculturistas	vêm	ingerindo	carboidratos	após	os	exercícios	há	décadas.	É
verdade	que	os	carboidratos	elevam	a	insulina,	contudo	a	função	desse	hormônio
é	transportar	proteína	e	gordura	até	os	músculos.	Quando	exercitamos	os
músculos	por	meio	de	exercícios,	é	bom	termos	um	pouco	de	insulina	para
alimentá-los,	mas	não	muito.	Esse	é	outro	exemplo	de	como	você	pode
programar	cuidadosamente	os	horários	de	ingestão	de	carboidratos	para	obter	os
melhores	resultados.

Lembre-se,	a	alimentação	é	mais	importante	do	que	os	exercícios	físicos	para
determinar	a	forma	do	seu	corpo	e	o	modo	como	você	se	sente.	Esses	exercícios
são	simplesmente	um	meio	para	que	você	se	torne	mais	forte	e	poderoso.	Para
não	atletas,	recomendo	um	treino	de	musculação	na	primeira	semana,	um	treino
de	corrida	na	segunda	semana	e	depois	a	repetição	desse	programa.	Isso
representa	apenas	quatro	sessões	de	exercícios	por	mês.	Na	noite	após	a
realização	do	treinamento,	você	precisará	dormir	mais	do	que	uma	pessoa
sedentária,	porque	o	tecido	muscular	é	reparado	durante	o	sono	profundo.	Vinte
minutos	de	atividade	física	pode	aumentar	a	necessidade	de	sono	em	mais	de	três
horas	por	noite.	Se	você	estiver	se	exercitando	mais	de	duas	vezes	por	semana,



deixe	seu	corpo	dormir	pelo	tempo	que	ele	precise.	Nunca	se	exercite	mais	de
duas	vezes	por	semana	se	estiver	restringindo	o	sono	e	não	faça	atividade	física
pesada	quando	estiver	sentindo	efeitos	do	jet	lag.	Seu	trabalho	é	ser	uma
máquina	de	recuperação,	e	não	uma	máquina	de	exercícios.	Lembre-se:	é
durante	a	recuperação	que	o	corpo	constrói	os	músculos!

PLANEJAMENTO	DOS	EXERCÍCIOS
Para	mais	detalhes	sobre	exercícios,	recomendo	firmemente	os	seguintes	livros:
Enter	the	Kettlebell!	Strength	Secret	of	the	Soviet	Supermen,	de	Pavel	Tsatsouline	(St.

Paul,	Minnesota:	Dragon	Door,	2006)
Pavel	Tsatsouline	é	o	padrinho	do	treinamento	com	kettlebell	(bola	de	ferro	fundido	com

alça),	e	se	você	deseja	exercícios	intensos,	não	há	modo	melhor	de	praticá-los	do	que	com
esse	tipo	de	equipamento.	Tive	kettlebells	em	meu	escritório	durante	anos	e	ainda	as	uso
ocasionalmente	quando	tenho	tempo.	Esse	é	um	ótimo	exercício	e	um	excelente	guia	para
quem	deseja	alcançar	um	nível	superior	de	condicionamento	físico.
Starting	Strength:	Basic	Barbell	Training	(3a	edição),	de	Mark	Rippetoe	(Wichita	Falls,
Texas:	Aasgaard,	2013)
Body	by	Science,	de	Doug	McGuff	e	John	Little	(Nova	York:	McGraw-Hill,	2009)
Esse	livro	mostra	como	obter	o	máximo	de	benefícios	em	menos	tempo.	Não	se	destina	a

fisiculturistas	hard-core.	É	para	quem	quer	parecer	e	se	sentir	bem,	ter	uma	vida	comum	e	ser
À	Prova	de	Bala.
Becoming	a	Supple	Leopard:	The	Ultimate	Guide	to	Resolving	Pain,	Preventing	Injury,

and	Optimizing	Athletic	Performance,	de	Kelly	Starrett	e	Glen	Cordoza	(Las	Vegas:	Victory
Belt,	2013)

Esse	livro	se	concentra	na	parte	de	movimento	dos	exercícios	e	é	uma	leitura	obrigatória.
Além	disso,	Kelly	Starrett	foi	a	primeira	pessoa	a	mencionar	a	expressão	“desastre	nas
calças”.
4	horas	para	o	corpo,	de	Timothy	Ferriss	(Rio	de	Janeiro:	Intrínseca,	2012)
Esse	livro	contém	orientações	impressionantes	sobre	como	usar	quantidades	mínimas	de

exercício	para	obter	ganhos	rápidos.	Também	realiza	um	ótimo	trabalho	ao	ensinar	como
rastrear	a	gordura	corporal	e	os	músculos	para	saber	se	o	programa	de	exercícios	está
funcionando.
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CAPÍTULO	7

COMPOSTOS	MULTIVITAMÍNICOS
INEFICAZES	E	OS	SUPLEMENTOS	DA

DIETA	À	PROVA	DE	BALA

ma	vez	que	a	dieta-padrão	americana	deixou	de	se	concentrar	em
alimentos	ricos	em	nutrientes,	como	proteína	animal	saudável	e

hortaliças,	e	passou	a	se	basear	mais	em	grãos	sem	valor	nutricional,	comidas
processadas	e	laticínios	com	pouca	gordura	provenientes	de	animais	alimentados
de	forma	imprópria,	a	deficiência	de	micronutrientes	tornou-se	uma	epidemia
bastante	difundida.	Atualmente,	as	pessoas	estão	consumindo	menos	nutrientes
do	que	nunca.[1]	Parafraseando	o	jornalista,	escritor	e	ativista	alimentar	Michael
Pollan,	o	mundo	está	ficando	superalimentado	e	malnutrido.	Nos	Estados
Unidos,	48%	da	população	têm	deficiência	de	magnésio,[2]	40%	apresentam
deficiência	de	vitamina	B12[3]	e	10%	têm	deficiência	de	folato.[4]

Essa	não	é	uma	questão	de	menor	importância,	pois	as	deficiências	de
micronutrientes	minam	o	desempenho	antes	mesmo	de	provocarem	doenças.
Causam	danos	ao	DNA,	acelerando	o	envelhecimento	e	nos	fazendo	morrer	mais
cedo.[5]	Na	verdade,	quase	todas	as	doenças	comuns	estão	associadas	a
deficiências	de	micronutrientes.	A	carência	de	nutrientes	impede	que	as	células
atuem	bem.	Além	disso,	nosso	cérebro	de	labrador	pensa	que	está	morrendo	de
fome	e	implora	que	comamos	todo	tipo	de	coisas	estranhas.	O	resultado	é	que	a
deficiência	de	micronutrientes	gera	fadiga,	prejudica	o	sono	e	deteriora	o
desempenho	mental.	Não	importa	quanta	comida	uma	pessoa	coma,	é	impossível



pôr	em	prática	todo	o	seu	potencial	como	ser	humano	sem	os	nutrientes	certos.
Se	o	nosso	“hardware	humano”	não	estiver	funcionando	no	nível	celular,	temos
poucas	chances	de	fazer	com	que	nosso	“software”	atue	da	melhor	forma
possível.

Não	é	de	admirar	que	tantas	pessoas	queiram	corrigir	essa	situação	com	uma
única	pílula,	porém	esses	compostos	multivitamínicos	do	tipo	“apenas	um
comprimido	ao	dia”	costumam	ser	uma	das	piores	formas	de	suplementos	do
mercado.	Quase	todos	os	médicos	da	área	do	antienvelhecimento	com	quem	já
trabalhei	ou	que	já	entrevistei	usam	vitaminas	e	suplementos	como	recursos
básicos	para	obter	resultados	com	pacientes,	mas	nenhum	deles	recomenda	os
compostos	multivitamínicos	comumente	disponíveis.	A	maioria	desses	produtos
é	ineficaz,	enquanto	outros	são	formulações	ruins	que,	na	verdade,	causam	mais
malefícios	do	que	benefícios	por	fornecerem	nutrientes	em	quantidades
desequilibradas.	Eles	contêm	muito	de	algumas	vitaminas	(como	a	A	ou	a	B6)	e
pouco	de	outras	(como	o	magnésio).	O	resultado	é	a	ingestão	de	doses
excessivas	e	insuficientes	ao	mesmo	tempo.

Incluir	quantidades	bem	pequenas	dos	nutrientes	mais	caros	que,	dessa
forma,	ainda	podem	constar	do	rótulo,	também	é	uma	prática	difundida	entre	os
fabricantes	de	compostos	multivitamínicos.	Consumidores	comuns	não
percebem	ou	não	sabem	dizer	se	a	pílula	que	usam	apresenta	apenas	elementos-
traço	de	alguns	nutrientes.	Sua	principal	preocupação	é	de	que	devem	tomar
apenas	uma	pílula,	porém	não	há	como	ajustar	a	dosagem	correta	de	um
“espectro	completo”	de	nutrientes	em	um	único	comprimido.	Somente	a
quantidade	correspondente	à	ingestão	diária	recomendada	(IDR)[*]	do	magnésio,

por	exemplo,	é	maior	do	que	caberia	em	uma	cápsula	do	tamanho	da	maioria	dos
compostos	multivitamínicos	comuns.

Outro	problema	com	esses	produtos	é	o	fato	de	que	seus	nutrientes
frequentemente	são	de	baixa	qualidade.	Os	nutrientes	vêm	em	formas	diversas



que	se	comportam	de	modo	diferente	dentro	do	corpo.	O	folato	é	uma	vitamina
B	essencial,	no	entanto,	a	ingestão	de	altas	doses	de	ácido	fólico	–	a	forma
sintética	do	folato	–,	que	está	presente	na	maioria	dos	compostos
multivitamínicos	e	em	comidas	fortificadas,	aumenta	o	risco	de	câncer,[6]	e	uma
parte	da	população	apresenta	uma	mutação	genética	comum	que	torna	mais
difícil	para	o	corpo	usar	essa	forma	de	ácido	fólico.	Também	é	corriqueira	a
utilização	de	ingredientes	à	base	de	leveduras,	por	serem	mais	baratos,	porém
esses	itens	tendem	a	agravar	os	problemas	de	infecções	por	leveduras	em	quem
os	consome.	Talvez	seja	por	isso	que	muitos	estudos	mostram	que	não	há
benefícios	no	consumo	de	compostos	multivitamínicos;	na	verdade,	boa	parte
das	pesquisas	revela	um	aumentado	risco	de	mortalidade	associado	a	esses
produtos.[7]

Vários	compostos	multivitamínicos	são	feitos	com	excipientes	(substâncias
inertes)	e	aditivos	que	facilitam	sua	produção,	mas	que	são	de	difícil	absorção
pelo	corpo.	Os	fabricantes	também	costumam	usar	a	goma-laca	(um	tipo
diferente	do	encontrado	em	lojas	de	hardwares)	ou	outras	substâncias	para	lacrar
as	vitaminas,	impedindo	seu	contrato	com	o	ar	e	a	umidade	antes	do	consumo;
no	entanto,	isso	também	torna	mais	difícil	a	desintegração	da	pílula	dentro	do
corpo.	O	resultado	é	que,	embora	a	quantidade	de	um	nutriente	esteja	descrita
corretamente	no	rótulo,	muito	pouco	dela	chega	realmente	às	células.[8]

É	sempre	melhor	obter	uma	versão	de	qualidade	superior	de	um	nutriente	que
o	corpo	consegue	absorver	com	facilidade	do	que	compensar	o	que	falta	na
alimentação	tomando	uma	pílula.	Os	nutrientes	dos	alimentos	trabalham	juntos
em	um	processo	chamado	sinergia	alimentar.	Por	exemplo,	os	nutrientes	que
obtemos	da	digestão	de	um	pedaço	de	carne	são	mais	biodisponíveis	do	que
aqueles	que	conseguimos	por	meio	de	pílulas,	pois	o	corpo	identifica	melhor
como	decompor	os	nutrientes	dos	alimentos	do	que	os	encontrados	nas	pílulas	de
vitaminas.	Estudos	mostram	que	comer	carne	de	gado	que	se	alimenta	em	pastos



estimula	os	níveis	de	ômega-3	no	plasma	muito	mais	do	que	pode	ser	explicado
pela	quantidade	de	ômega-3	presente	na	carne.[9]	Enquanto	os	antioxidantes
obtidos	pela	ingestão	de	alimentos	costumam	ser	benéficos,	megadoses	de
alguns	antioxidantes	sintéticos	–	como	frações	isoladas	de	vitamina	E	sintética	–
aumentam	o	risco	de	morte.[10]	Em	resumo,	isso	significa	que	o	alimento	é	mais
poderoso	do	que	a	soma	de	suas	partes.	Talvez	um	dia	venhamos	a	saber	como
os	nutrientes	interagem	quando	combinados,	mas	neste	momento	muitos	estudos
analisam	os	efeitos	de	nutrientes	isolados.	O	melhor	que	você	pode	fazer	para
viver	muito	é	comer	alimentos	da	melhor	qualidade.

Quando	se	trata	de	suplementos,	recebemos	exatamente	pelo	que	pagamos.
Você	pode	se	iludir	e	comprar	em	grandes	lojas	compostos	multivitamínicos
genéricos	repletos	de	excipientes	e	de	quantidades	insignificantes	de	nutrientes
importantes	e	mais	caros	ou	gastar	um	pouco	mais	e	adquirir	suplementos
dirigidos	que	irão,	de	fato,	melhorar	sua	saúde.	Isso	não	quer	dizer	que	você
deva	substituir	uma	dieta	saudável	por	suplementos,	ainda	que	estes	sejam	os	de
maior	qualidade	e	altamente	dirigidos.	O	principal	objetivo	é	obter	o	máximo
possível	de	vitaminas	e	nutrientes	da	alimentação	na	Dieta	À	Prova	de	Bala	e,
depois,	forçar	seu	desempenho	além	do	limite	com	suplementos	adequadamente
selecionados,	medidos	e	consumidos	nos	horários	apropriados.	Quando	fizer	isso
corretamente,	seu	corpo	e	seu	cérebro	irão	vicejar,	permitindo	um	desempenho
em	níveis	que	nunca	soube	poder	ser	capaz.

Uma	das	críticas	mais	comuns	a	esse	tipo	de	suplementação	dirigida	é	o	fato
de	o	corpo	não	poder	absorver	as	vitaminas,	mas	ingerir	os	suplementos	com
alimentos	que	contêm	gordura	ajuda	bastante,	pois	muitos	nutrientes	necessitam
da	gordura	para	terem	melhor	absorção.	Na	verdade,	adicionar	gordura	às
hortaliças	(ou	ao	café)	facilita	a	absorção	de	suas	vitaminas	também!	Fazendo
isso,	não	é	preciso	ter	medo	de	gastar	dinheiro	com	suplementos	que	não
conseguimos	aproveitar.	No	pior	cenário,	teremos	um	xixi	caro.	Aliás,	uma	das



minhas	metas	como	biohacker	é	ter	um	xixi	caro.	Quero	que	meu	corpo	tenha
mais	do	que	o	suficiente	de	todos	os	minerais	e	vitaminas	de	que	ele	necessita
(mas	não	em	quantidades	excessivas).	Pense	nisso	desta	forma:	um	xixi	caro	é
muito	mais	barato	do	que	uma	cirurgia	cardíaca.



SUPLEMENTOS	RECOMENDADOS

Depois	de	passar	uma	década	na	administração	do	grupo	sem	fins	lucrativos	da
área	de	antienvelhecimento	do	Instituto	de	Saúde	do	Vale	do	Silício,	trabalhando
no	Bulletproof	Radio	com	vários	médicos	que	prescrevem	suplementos	para	os
pacientes	e	tentando	usar	quase	todos	os	suplementos	do	mundo,	acredito	que
estes	sejam	os	dez	suplementos	básicos	mais	importantes	que	as	pessoas	devem
consumir	para	enriquecer	sua	alimentação	com	o	objetivo	de	maximizar	o
desempenho.	Eu	tomo	quantidades	bem	maiores,	porém	a	lista	a	seguir	é	de
suplementos	que	têm	uma	impressionante	relação	custo/benefício,	algo	como
uma	lista	das	“hortaliças	mais	baratas	e	nutritivas”	(afinal,	quem	quer	frutas
açucaradas?).

Para	cada	um	dos	nutrientes	mencionados,	forneço	a	dosagem	recomendada,
a	forma	correta	como	deve	ser	ingerido	e	a	hora	do	dia	para	ser	consumido.
Também	cito	algumas	marcas	que	considero	de	melhor	qualidade	do	que	outras,
mas	essa	relação	muda	com	frequência,	uma	vez	que	muitas	empresas	alteram
suas	práticas.	Para	as	indicações	mais	atualizadas,	por	favor	acesse
bulletproofexec.com/top10.	Saiba	que	não	tenho	nenhuma	associação	com	essas
empresas.	Fico	satisfeito	por	oferecer	alguns	suplementos	Bulletproof	potentes	e
incomuns	no	meu	site,	todavia	eles	não	são	os	únicos	comumente	disponíveis
nessa	lista.	Você	não	precisa	comprar	a	marca	Bulleproof	nem	dividir	seu
dinheiro	suado	comigo	para	se	beneficiar	de	suplementos.

Por	favor,	tenha	em	mente	que	pessoas	diferentes	requerem	quantidades
diversas	de	cada	um	dos	suplementos.	Por	exemplo,	atletas	precisam	mais	de
suplementação	do	que	as	pessoas	comuns,	assim	como	quem	está
significativamente	acima	do	peso.	As	dosagens	que	estabeleço	são	bons	pontos
de	partida	para	a	maioria	de	nós,	mas	é	sempre	importante	consultar	seu	médico

http://bulletproofexec.com/top10


e	fazer	exame	de	sangue	para	saber	quais	são	os	níveis	exatos	de	nutrientes,	de

modo	que	você	possa	personalizar	o	plano	de	suplementação	e	ter	certeza	de	que
está	ingerindo	a	dose	certa.	Você	pode	notar	que	essas	dosagens	recomendadas
são	superiores	às	das	IDRs	estabelecidas	pelo	governo	dos	Estados	Unidos.	Após
dez	anos	de	trabalho	com	profissionais	de	saúde	que	usam	vitaminas	para	tornar
as	pessoas	saudáveis	e	constatando	eu	mesmo	profundos	resultados,	tornou-se
dolorosamente	óbvio	para	mim	que	muitas	das	IDRs	foram	determinadas	apenas
para	prevenir	doenças	ou	morte	por	deficiência	de	vitaminas.	Por	exemplo,	a
quantidade	de	vitamina	C	de	que	necessitamos	para	impedir	o	escorbuto	é	muito
inferior	do	que	a	quantidade	de	que	precisamos	para	nos	desenvolver.	Evitar	a
morte	é	ótimo	e	tudo	o	mais,	porém	viver	à	altura	do	nosso	potencial	é	ainda
melhor.	É	isso	que	essas	dosagens	recomendadas	devem	ajudar	você	a	alcançar.

Meu	filho	obteve	um	tremendo	sucesso	com	a	perda	de	peso	e	a	saúde	na	Dieta	À	Prova	de	Bala.	Eu	fui
junto!	Faz	um	ano	que	não	como	trigo	e	tomo	os	suplementos	dessa	lista!	Nada	mais	de	asma	nem	de
remédios	para	pressão!	–	Charlotte



VITAMINA	D

A	vitamina	D	não	é	apenas	o	suplemento	mais	importante,	ela	é	provavelmente	o
biohack	mais	importante	do	mundo	do	antienvelhecimento	e	do	desempenho
humano.	Você	já	sabe	quanto	é	essencial	ter	níveis	adequados	de	vitamina	D
quando	se	trata	do	sono,	mas	essa	vitamina	atua	também	em	mais	de	mil	genes
diferentes	e	serve	como	substrato	para	hormônios	como	testosterona,	hormônio
do	crescimento	humano	e	estrogênio.	Ela	regula	a	função	imunitária	e	a
inflamação	e	participa	do	metabolismo	do	cálcio	e	da	formação	óssea.	Descobri
que	passei	a	adoecer	menos	depois	que	comecei	a	fazer	suplementação	de
vitamina	D.	Não	é	por	acaso	que	essa	é	uma	das	poucas	vitaminas	que	o	ser
humano	consegue	fabricar	por	si	mesmo	apenas	por	meio	da	luz	do	sol	e	do
colesterol.	Sem	ela,	estaríamos	mortos.	Embora	seja	possível	obter	a	quantidade
adequada	de	vitamina	D	pela	exposição	ao	sol,	se	você	não	vive	próximo	à
Linha	do	Equador	e	não	é	nudista,	é	provável	que	não	a	esteja	recebendo
apropriadamente.

Dose:	1.000	UI	para	cada	11,3	quilos	de	peso	corporal.
Forma:	D3.
Horário	de	ingestão:	manhã.

Atenção:	pessoas	de	pele	escura	não	convertem	a	luz	solar	em	vitamina	D	tão
rapidamente	quanto	aquelas	de	pele	clara.	Se	você	tem	a	pele	escura,	uma	aposta
segura	é	usar	1,5	mil	UI	para	cada	11,3	quilos	de	peso	corporal,	mas	procure
sempre	testar	seus	níveis	sanguíneos	para	essa	vitamina,	porque	a	resposta
individual	para	a	dosagem	varia.	Se	você	está	grávida	ou	planeja	engravidar,	ter
uma	taxa	adequada	de	vitamina	D	é	crucial	para	a	saúde	a	longo	prazo	de	seu
filho.



MAGNÉSIO

O	magnésio	é	quase	tão	importante	quanto	a	vitamina	D	e	quase	tão	subestimado
quanto.	É	usado	em	mais	de	trezentos	processos	enzimáticos,	portanto,	baixos
níveis	de	magnésio	correspondem	à	baixa	energia	celular.	Ele	também	é	vital
para	a	adequada	transcrição	do	DNA	e	do	RNA.	A	deficiência	de	magnésio	é	um
problema	grave.	Entre	os	sintomas	estão	arritmias	cardíacas	(quando	o	coração
bate	anormalmente	rápido),	dores	de	cabeça,	cãibras	musculares,	náusea,
síndrome	metabólica,	enxaquecas	e	tudo	o	mais	que	você	não	deseja	ter.	Essa
deficiência	também	está	associada	a	doença	cardiovascular,	diabetes,	asma,
distúrbios	de	ansiedade	e	tensão	pré-menstrual	(TPM).	Para	simplificar,	o
magnésio	dá	ao	corpo	mais	condições	de	se	recuperar	do	estresse.	Para	uma
pessoa	que	deseja	ser	capaz	de	suportar	mais	estresse,	trata-se	de	um	suplemento
óbvio	a	consumir.

Surpreendentemente,	com	base	na	IDR,	quase	todos	os	americanos
apresentam	deficiência	de	magnésio,	embora	se	acredite	que	até	mesmo	essa
quantidade	estabelecida	seja	baixa.[11]	O	magnésio	deveria	estar	presente	em
quantidades	apropriadas	nas	hortaliças,	que	o	absorvem	da	terra,	mas	o
empobrecimento	do	solo	e	as	práticas	deletérias	de	cultivo	têm	tornado	quase
impossível	obtê-lo	apenas	da	alimentação.	Sem	dúvida,	todas	as	pessoas
deveriam	fazer	suplementação	de	magnésio.

Dose:	600	a	800	miligramas	por	dia.
Forma:	citrato,	malato,	aspartato,	glicinato,	treonato	ou	orotato.
Horário	de	ingestão:	antes	de	dormir.



VITAMINA	K2

A	não	ser	que	você	tenha	sido	criado	comendo	apenas	carne	de	gado	que	se
alimenta	em	pastos	e	tomando	leite	cru,	você	provavelmente	tem	deficiência	de
vitamina	K2.	As	pessoas	pensam	que	conseguem	obter	vitamina	K	por	meio	da
ingestão	de	hortaliças,	no	entanto,	existem	dois	tipos	dessa	vitamina:	K1	e	K2.	É
mais	fácil	pensar	em	ambas	como	dois	tipos	de	vitaminas	completamente
diferentes.	A	K1	é	encontrada	em	hortaliças	folhosas,	como	a	couve,	enquanto	a
K2	está	presente	em	produtos	provenientes	de	animais	que	se	alimentam	em
pastos.	Ruminantes,	como	vacas	e	carneiros,	convertem	a	K1	em	K2	com	muita
eficiência.	Esse	é	outro	motivo	pelo	qual	você	deve	comer	animais	que	se
alimentam	em	pastos	–	as	vacas	precisam	ter	capim	na	alimentação	para	produzir
a	K2	no	leite.

A	K2	é	uma	vitamina	solúvel	em	gordura	que	ajuda	no	metabolismo	do
cálcio.	Quando	esse	mineral	não	é	metabolizado	da	maneira	adequada,	seu
excesso	é	depositado	nas	artérias,	o	que	leva	à	calcificação	e	à	diminuição	da
função	vascular.	É	por	isso	que	a	vitamina	K2	ajuda	a	prevenir	a	aterosclerose	e
ataques	cardíacos	ao	mesmo	tempo	que	fortalece	os	ossos.	Uma	vez	que	a
vitamina	D	contribui	para	a	metabolização	do	cálcio,	ela	e	a	vitamina	K2

trabalham	juntas	sinergicamente.	Não	nos	beneficiaremos	tanto	da	vitamina	D	se
não	tivermos	quantidades	suficientes	de	vitamina	K2.

Existem	dois	subconjuntos	de	vitamina	K2:	MK-4	e	MK-7.	Já	foi	mostrado
que	a	MK-4	é	o	tipo	que	produz	mais	benefícios,	mas	a	MK-7	também	é
importante.	A	MK-4	tem	origem	animal,	que	é	melhor.	A	MK-7	provém	da
fermentação	bacteriana	intestinal,	que	não	é	tão	eficaz.	Você	deve	ingerir	um
total	de	2.000	microgramas	diários	de	K2,	dos	quais	pelo	menos	100
microgramas	devem	estar	na	forma	MK-7.	Os	suplementos	que	contêm	MK-4



frequentemente	se	originam	de	um	extrato	de	tabaco,	portanto	é	especialmente
importante	fazer	suplementação	com	a	MK-7.	Um	meio	ainda	melhor	de	obtê-la
é	comer	muita	manteiga!

Dose:	2.000	microgramas	por	dia	(100	microgramas	como	MK-7).
Formas:	MK-4	e	MK-7.
Horário	de	ingestão:	para	essas	vitaminas,	o	horário	realmente	não	importa,
mas	como	é	melhor	ingerir	a	K2	com	a	vitamina	D,	pois	elas	trabalham	juntas
sinergicamente,	você	deve	tomá-las	de	manhã.



VITAMINA	C

Esse	é	um	dos	mais	seguros	e	mais	eficazes	suplementos	que	você	pode
consumir.	A	vitamina	C	é	necessária	para	a	formação	do	colágeno	e	do	tecido
conjuntivo,	assim	como	para	a	fabricação	da	glutationa,	o	mais	poderoso
antioxidante	no	corpo.	Essa	vitamina	pode	melhorar	a	função	imunitária	e	ajudar
a	prevenir	danos	dos	radicais	livres.

É	difícil	obter	vitamina	C	em	quantidade	suficiente	da	alimentação.	Algumas
hortaliças	e	frutas	são	naturalmente	ricas	nessa	vitamina,	como	brócolis,	couve-
flor	e,	é	claro,	a	laranja.	Mas	o	cozimento	e	as	formas	de	armazenagem	podem
causar	sua	depleção	em	muitos	alimentos.	É	por	esse	motivo	que	cerca	de	20%
da	população	têm	deficiência	de	vitamina	C.[12]

Enquanto	estudos	mostram	que	podemos	tomar	até	120	gramas	de	vitamina	C
por	dia	sem	nenhum	efeito	colateral	a	não	ser	fezes	moles,[13]	o	corpo	tolera
muito	mais	do	que	isso	quando	está	doente	ou	sob	estresse.	Quanto	mais	doentes
ou	estressados	estivermos,	mais	vitamina	C	conseguiremos	suportar	sem
chegarmos	ao	nível	de	um	“desastre	nas	calças”	causado	por	fezes	moles.	Já	fiz
biohacks	ridículos	com	a	vitamina	C.	Quando	percebi	quão	terrivelmente	os
antibióticos	haviam	desequilibrado	meu	intestino,	fiquei	determinado	a	nunca
mais	tomá-los	novamente.	Todas	as	vezes	em	que	adoeci	depois	disso,	optei	por
doses	extremamente	altas	dessa	vitamina	para	me	curar.	Certa	vez,	tive	uma
sinusite	bem	grave,	talvez	a	pior	da	minha	vida.	Tomei	100	gramas	de	vitamina
C	por	via	oral,	o	que	é	uma	dose	altíssima	e,	depois,	fui	a	um	médico	que
concordou	em	me	administrar	150	gramas	adicionais	por	via	intravenosa.	Nem
mesmo	essa	alta	dose	causou	o	amolecimento	das	fezes,	o	que	significa	que	meu
corpo	usou	toda	aquela	dosagem	para	combater	a	infecção.	Se	seu	corpo	estiver
sob	estresse,	ele	tomará	a	vitamina	C	como	se	fosse	água,	portanto,	ingira	uma



quantidade	extra	se	você	estiver	em	um	dia	difícil,	viajando	ou	se	sentindo
indisposto.

Dose:	1	grama	ou	2	gramas	por	dia	(ou	mais	se	você	estiver	sofrendo	de
infecção	crônica	ou	se	recuperando	de	um	ferimento).
Forma:	cristais	de	ácido	ascórbico	ou	cápsulas	de	liberação	prolongada.

Eu	só	costumava	tomar	as	vitaminas	C	e	D	quando	começava	a	me	sentir	doente,	então	ingeria
“megadoses”	de	ambas	por	alguns	dias.	Desde	que	iniciei	a	Dieta	À	Prova	de	Bala,	faço	suplementação
diária	dessas	duas	vitaminas,	juntamente	com	vitamina	K2	e	iodo,	e	à	noite	tomo	magnésio.	Nem	me
lembro	da	última	vez	em	que	adoeci	e	acredito	que	isso	aconteça	graças	à	alimentação	saudável	e	à
suplementação.	Além	disso,	tenho	um	sono	melhor	e	mais	profundo	quando	tomo	magnésio	antes	de
dormir.	–	Greg

Horário	de	ingestão:	pela	manhã	e	à	tarde,	mas	não	após	a	atividade	física,
pois	antioxidantes	isolados	podem	impedir	a	sensibilidade	à	insulina	obtida
com	o	exercício.



IODO

O	iodo	é	crucial	para	o	metabolismo	e	o	adequado	funcionamento	da	tireoide,
por	isso	é	um	suplemento	importante	para	se	consumir	quando	se	deseja
emagrecer.	Ele	também	aprimora	a	função	imunitária	e	previne	danos	cerebrais.
Embora	possamos	obter	iodo	pela	ingestão	de	peixes,	frutos	do	mar	e	sal	iodado,
é	difícil	conseguirmos	um	nível	otimizado	por	meio	da	alimentação,	e	a
deficiência	de	iodo	é	generalizada.

Dose:	1	miligrama	por	dia.
Forma:	alga	marinha	em	pó	ou	cápsulas	de	iodeto	de	potássio.
Horário	de	ingestão:	livre.



EPA/DHA	(ÓLEO	DE	KRILL)

É	importante	saber	que	nem	todos	os	óleos	de	peixe	são	fabricados	da	mesma
forma.	Pequenas	doses	de	óleo	de	peixe	de	alta	qualidade	podem	reduzir	a
inflamação,	aprimorar	a	função	cerebral	e	até	melhorar	o	crescimento	muscular.
No	entanto,	quando	é	de	baixa	qualidade	ou	consumido	em	altas	doses,	esse	óleo
cria	mais	problemas	do	que	ajuda	a	resolver.	A	maior	parte	das	marcas
disponíveis	no	comércio	é	provavelmente	contaminada,	oxidada	e	de	baixa
potência.	Se	você	não	conseguir	encontrar	um	bom	óleo	de	peixe,	é	melhor
evitar	seu	consumo.

É	por	isso	que	recomendo	óleo	de	krill	em	vez	do	óleo	de	peixe.	O	krill	é
mais	estável	e	é	fosforilado,	ou	seja,	é	mais	fácil	de	ser	usado	pelo	cérebro.	O
corpo	precisa	fosfatar	naturalmente	o	óleo	de	peixe	comum,	portanto,	o	krill	o
poupa	desse	trabalho.	Ele	também	vem	com	astaxantina,	um	potente
antioxidante.	Há	três	benefícios	reais	proporcionados	pela	ingestão	de	EPA	e
DHA,	que	são	ambos	ácidos	graxos	ômega-3.	O	EPA	reduz	a	inflamação,
enquanto	o	DHA	produz	membranas	celulares,	basicamente	no	cérebro.	Os	dois
estão	presentes	nos	óleos	de	peixe	e	de	krill.	Os	benefícios	do	DHA	e	do	EPA
são	mais	fortes	quando	se	tem	uma	alimentação	deficiente	em	ômega-3	ou	com
muito	ômega-6.	O	ideal	é	que	a	proporção	entre	os	ácidos	graxos	ômega-6	e
ômega-3	não	seja	superior	a	4:1.	Se	você	estiver	seguindo	a	Dieta	À	Prova	de
Bala,	isso	não	será	problema.	Os	seres	humanos	necessitam	apenas	de	350
miligramas	de	DHA	e	EPA	por	dia	para	otimizarem	a	função	cerebral.	Se	você
estiver	comendo	carne	de	gado	que	se	alimenta	em	pastos,	além	de	peixes
capturados	na	natureza,	essa	meta	será	fácil	de	alcançar.	De	outro	modo,	deve
fazer	a	suplementação	com	pelo	menos	1.000	miligramas	de	óleo	de	krill	por
dia.	Caso	esteja	consumindo	doses	mais	altas	do	que	as	recomendadas	neste



livro,	você	deve	tomar	uma	pequena	quantidade	de	ácido	gamalinolênico	(GLA),
pois	o	DHA	pode	reduzir	a	produção	natural	desse	ácido	pelo	corpo,	e	ele	é
necessário	para	a	fabricação	de	alguns	compostos	anti-inflamatórios.

Dose:	350	a	1.000	UI	por	dia.
Forma:	óleo	de	krill.
Horário	de	ingestão:	com	as	refeições.



VITAMINA	A

Esse	é	um	suplemento	essencial	se	você	não	come	vísceras,	como	fígado,	rins
e	coração	(embora	devesse	consumir	esses	alimentos	À	Prova	de	Bala).	A
vitamina	A	é	um	importante	cofator	para	numerosas	reações	metabólicas	e
funções	corporais,	porém	um	quarto	dos	americanos	ingere	menos	da	metade	da
IDR	dessa	vitamina,	que	já	é	bastante	baixa.[14]	Muitas	pessoas	se	esquecem	de
que	não	podemos	obter	a	vitamina	A	por	meio	de	vegetais.	As	plantas	não
contêm	essa	vitamina,	e	sim	betacaroteno,	que	é	precariamente	convertido	em
vitamina	A.	É	por	isso	que	muitas	populações	desenvolvem	deficiência	de
vitamina	A,	embora	consumam	ao	mesmo	tempo	mais	betacaroteno	do	que
necessitam.	Desculpem-me,	vegetarianos	e	“veganos”	–	neste	caso,	cenouras	não
contam!

Dose:	10	mil	a	15	mil	UI	por	dia.
Forma:	retinol	(uma	boa	fonte	de	vitamina	A	é	o	óleo	de	fígado	de	bacalhau
–	que	também	contém	vitamina	D	–,	mas	não	é	suficiente	para	suprir	todas	as
suas	necessidades).
Horário	de	ingestão:	com	as	refeições.



SELÊNIO

O	selênio	é	um	metal	pesado	que	tem	numerosos	efeitos	benéficos.	Aumenta	a
função	imunitária,	ajuda	a	prevenir	o	câncer	e	doenças	degenerativas	e	protege
contra	a	disfunção	da	tireoide.	Embora	seja	possível	obter	selênio	de	peixes
capturados	na	natureza	e	de	produtos	animais,	a	maioria	das	pessoas	não	faz
isso.	É	importante	ser	cuidadoso	com	essa	suplementação	e	fazer	exames	de
sangue,	pois	muito	selênio	pode	causar	prejuízos	à	saúde,	como	problemas	nos
rins,	no	coração	e	no	sistema	nervoso.

Dose:	200	microgramas	por	dia.
Forma:	se-metilselenocisteína	ou	selenometionina.
Horário	de	ingestão:	livre.



COBRE

O	cobre	é	necessário	para	a	função	cardíaca	e	vascular	adequadas,	contudo	a
maior	parte	da	população	dos	Estados	Unidos	é	lamentavelmente	deficiente
nesse	nutriente,	consumindo	em	média	apenas	um	miligrama	por	dia.[15]	Isso	é
extremamente	preocupante,	pois	ingerir	menos	de	um	miligrama	de	cobre	por
dia	pode	causar	ataques	cardíacos.	A	ingestão	de	cobre	caiu	nos	últimos	séculos
em	razão	das	modernas	técnicas	de	agricultura	e	práticas	alimentares.	Como
empobrecemos	o	solo	por	meio	da	agricultura	industrial,	as	frutas	e	hortaliças
modernas,	assim	como	as	carnes	convencionais,	apresentam	pouca	quantidade
de	cobre,	muito	menos	do	que	costumavam	ter.

Felizmente,	o	fígado	bovino	e	o	de	cordeiro	têm	quantidades	expressivas	de
cobre.	Você	pode	atender	suas	necessidades	comendo	pelo	menos	113	gramas	de
fígado	bovino	por	semana.	Outras	boas	fontes	de	cobre	são	cacau	(procure	por
chocolate	amargo	com	poucas	toxinas),	castanha	de	caju	e	lagosta.	Eu	não	gosto
do	sabor	do	fígado,	então	tomo	diariamente	cápsulas	de	fígado	dessecado
proveniente	de	gado	que	se	alimenta	em	pastos.

Dose:	1	miligrama	por	dia.
Forma:	cápsula.
Horário	de	ingestão:	livre.



VITAMINA	B12	E	FOLATO

Muitas	pessoas	têm	deficiência	de	vitamina	B12,	que	existe	em	diversos	produtos
animais	e	protege	contra	demência,	aumenta	a	função	imunitária,	preserva	os
nervos	e	regenera	as	células.	Um	dos	marcadores	inflamatórios	que	devem	se
reduzir	com	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	é	a	homocisteína,	porém,	se	você
apresentar	deficiência	de	vitamina	B12	e	folato,	é	mais	provável	que	seu	nível
permaneça	alto.	Uma	das	áreas	cruciais	de	atuação	da	B12	é	o	cérebro.	A
vitamina	B12	está	associada	ao	folato,	que	é	encontrado	nas	plantas.	Ambos	são
necessários	à	função	mental,	e	a	deficiência	de	um	promove	a	deficiência	do
outro,	uma	vez	que	os	dois	são	requisitados	em	uma	reação	chamada
transmetilação,	indispensável	para	a	fabricação	de	neurotransmissores,	como	a
serotonina.	Se	você	tem	carência	de	B12	ou	de	folato,	seu	corpo	esgotará	aquele
que	ainda	existe	em	uma	tentativa	de	completar	essa	reação.	É	por	isso	que
tomar	doses	extras	de	folato	não	corrige	a	deficiência	de	B12	no	cérebro,	e	tratar
a	deficiência	de	B12	com	folato	pode	resultar	em	dano	cerebral	permanente.
(Leram	isso,	veganos?)	Da	mesma	forma,	ingerir	altas	quantidades	de	folato	sem
o	consumo	adequado	de	B12	pode	desencadear	problemas	neurológicos.	Por	esse
motivo,	tomo	os	dois	juntos.

É	extremamente	importante	que	você	escolha	as	formas	recomendadas	a
seguir,	pois	muitas	pessoas	apresentam	uma	mutação	genética	comum	que	as
impede	de	processar	o	ácido	fólico,	que	é	adicionado	a	alimentos	rotulados	como
“fortificados”,	como	alguns	grãos.[16]	As	pessoas	com	essa	constituição	genética
não	conseguem	converter	ácido	fólico	em	folato,	e	assim	esse	ácido	se	acumula
na	corrente	sanguínea,	interrompendo	o	metabolismo	celular.	Será	um	ótimo	dia
para	todos	nós	quando	os	padrões	governamentais	exigirem	que	o	folato,	e	não	o
ácido	fólico,	seja	adicionado	aos	alimentos.	Enquanto	isso,	todas	as	pessoas



devem	optar	pelos	tipos	listados	a	seguir,	a	menos	que	elas	saibam	que	possuem
os	genes	necessários	para	processar	o	ácido	fólico.

Dose:	5	miligramas	de	metilcobalamina	ou	de	hidroxicobalamina	e	800
microgramas	de	folato	(5-MTHF	ou	ácido	folínico,	e	NÃO	ácido	fólico).
Forma:	cápsula.
Horário	de	ingestão:	livre.

[*]	Para	conhecer	os	valores	de	IDRs	estipulados	pela	Anvisa	(Portaria	nº	33,	de	13	de	janeiro	de	1998),
acesse:
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/058b25804745873290fed43fbc4c6735/PORTARIA_33_1998.pdf?
MOD=AJPERES	(N.	da	T.)

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/058b25804745873290fed43fbc4c6735/PORTARIA_33_1998.pdf?MOD=AJPERES


O

CAPÍTULO	8

POR	QUE	A	DIETA	À	PROVA	DE	BALA
FUNCIONA	PARA	HOMENS	E	MULHERES

alto	desempenho	não	é	apenas	para	homens.	É	também	para	mulheres
que	desejam	ser	esguias,	torneadas,	fortes	e	poderosas;	que	administram

os	próprios	impérios,	criam	famílias	saudáveis	e	não	permitirão	que	a
alimentação	destrua	sua	performance.	Quero	que	minha	filha	cresça	e	se	torne
uma	dessas	mulheres	–	uma	mulher	À	Prova	de	Bala.	Tenho	muita	sorte	por	ter
me	casado	com	a	Lana,	que	é	uma	mulher	desse	tipo	e	também	médica	com
formação	no	Instituto	Karolinska,	em	Estocolmo,	na	Suécia.	Quando	nos
casamos,	ela	recebeu	o	diagnóstico	da	síndrome	do	ovário	policístico	e	foi
declarada	infértil,	mas	nós	usamos	técnicas	de	biohacking	para	restaurar	sua
fertilidade	e	gerar	uma	família	saudável.	Agora	Lana	atua	como	consultora	de
fertilidade	e	gestação	usando	as	técnicas	À	Prova	de	Bala,	e	essa	experiência
ajudou	no	desenvolvimento	de	recomendações	específicas	da	Dieta	À	Prova	de
Bala	para	as	mulheres.

Homens	e	mulheres	têm,	de	fato,	corpos	e	níveis	hormonais	diferentes,	e	por
isso	respondem	às	dietas	de	maneiras	bastante	distintas.	Tanto	os	homens	quanto
as	mulheres	podem	prosperar	com	a	Dieta	À	Prova	de	Bala;	no	entanto,	há
algumas	dicas	que	proporcionarão	às	mulheres	resultados	ainda	melhores.

Em	geral,	a	maior	parte	dos	homens	não	tem	problema	em	fazer	o	Jejum
Intermitente	À	Prova	de	Bala,	e	muitos	deles	podem	aprender	a	fazer	qualquer
tipo	de	jejum	intermitente	sem	o	Café	À	Prova	de	Bala	pela	manhã.	(Mas	por



que	você	desejaria	fazer	isso?)	Por	outro	lado,	uma	grande	quantidade	de
evidências	nos	relatos	dos	fóruns	Bulletproof	on-line	indicam	que	um	número
significativo	de	mulheres	acha	que	o	jejum	intermitente	simples	causa	insônia,
ansiedade,	fadiga	adrenal	e	irregularidades	no	ciclo	menstrual,	além	de	uma	série
de	outros	sintomas	de	desregulação	hormonal.	Na	perspectiva	evolucionária,	isso
faz	sentido.	As	mulheres	se	desenvolveram	para	que	possam	permanecer	férteis
e	se	reproduzir.	Ainda	que	você	não	esteja	interessada	em	ter	um	filho,	é
importante	levar	a	fertilidade	em	consideração,	pois	um	dos	melhores
indicadores	do	seu	desempenho	biológico	é	a	capacidade	de	conceber	e	gerar
uma	criança	saudável.	Como	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	foi	elaborada	para
melhorar	o	desempenho,	esse	programa	alimentar	dedica	cuidado	especial	ao
estímulo	e	à	proteção	da	fertilidade	tanto	da	mulher	quanto	do	homem.

Existem	motivos	simples	que	explicam	por	que	a	dieta	errada	tem	um
impacto	tão	forte	no	desempenho	e	na	fertilidade	feminina.	Tanto	no	caso	dos
homens	quanto	no	das	mulheres,	a	restrição	calórica	ou	de	gorduras	saudáveis
emite	sinais	ambientais	que	podem	interferir	no	modo	como	nossos	genes	são
expressos.	A	ciência	que	trata	dessa	questão	se	chama	epigenética	–	o	estudo	das
forças	externas	que	modificam	as	alterações	na	expressão	genética	–,	e	um	efeito
pode	ser	a	alteração	na	fertilidade.	Na	perspectiva	da	epigenética,	o	jejum	ou
uma	alimentação	pobre	em	gordura	podem	dizer	ao	corpo:	“Há	fome!	Escassez
de	alimentos!	Não	se	reproduza!”	O	corpo	feminino	reage	de	modo	muito	mais
radical	a	esses	sinais	por	motivos	óbvios.	Evidentemente,	não	é	ideal	que	um
homem	se	reproduza	durante	um	período	de	fome,	mas	ele	não	precisa	comer
por	dois	nem	carregar	um	bebê	por	aí.	A	mulher	tem	simplesmente	uma	chance
maior	de	morrer	durante	um	período	de	escassez	de	alimentos	se	estiver	grávida
ou	amamentando	um	bebê,	pois	isso	impõe	uma	demanda	extra	ao	seu	corpo.

Enquanto	algumas	dietas	podem	fazer	o	emagrecimento	parecer	muito	complicado,	a	Dieta	À	Prova	de



Bala	é	simples	de	seguir.	No	mundo	dos	concursos	de	beleza,	tenho	visto	muitos	meios	questionáveis
que	as	mulheres	usam	para	perder	peso	rapidamente,	mas	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	é	um	processo
saudável.	Finalmente,	posso	me	sentir	bem	por	otimizar	minha	saúde	enquanto	mantenho	o	excesso	de
peso	longe	e	me	sinto	melhor	do	que	nunca.	–	Erin	Tjoe,	Miss	Hong	Kong,	2014

Quando	uma	mulher	ingere	uma	quantidade	muito	reduzida	de	calorias,	seu
corpo	se	estressa	em	resposta	ao	sinal	de	escassez	de	alimentos	e	deixa	de	ser
fértil	até	que	o	suprimento	de	comida	(ou	a	ingestão	calórica)	retorne	a	níveis
que	suportem	a	reprodução.	É	por	isso	que	mulheres	que	sofrem	de	transtornos
alimentares	param	de	menstruar.	Em	estado	de	pânico	pela	fome,	o	corpo	tenta
protegê-las	do	estresse	da	gravidez,	eliminando	a	fertilidade.

Essa	é	uma	das	razões	pelas	quais	não	acredito	na	restrição	calórica	como
uma	prática	saudável	de	modo	geral	nem	defendo	exercícios	físicos	diários
intensos	para	homens	e	mulheres.	Muitas	atletas	–	incluindo	as	“de	fim	de
semana”,	que	praticam	atividades	vigorosas	apenas	nesse	período	–	também
param	de	menstruar	e	deixam	de	ser	férteis	porque	é	muito	estressante	para	o
corpo	combinar	quantidades	extremas	de	exercícios	com	uma	alimentação	pobre
em	calorias	e	gordura.	Isso	envia	o	seguinte	sinal	ao	seu	epigenoma	celular:	“Há
um	tigre	caçando	você	todos	os	dias.	Sua	vida	deve	estar	sob	ameaça.”	Tanto	o
corpo	feminino	quanto	o	masculino	respondem	a	essas	mensagens	com	exaustão,
fadiga	adrenal	e	distúrbios	hormonais,	mas	as	mulheres	são	mais	sensíveis	a
esses	problemas	e	as	primeiras	a	sentir	seus	efeitos.

Usei	os	princípios	do	biohacking	para	tornar	o	Jejum	Intermitente	À	Prova	de
Bala	mais	fácil	para	o	corpo	do	que	o	jejum	intermitente	“tradicional”,
permitindo	que	tanto	homens	quanto	mulheres	compreendam	seus	benefícios
sem	arriscar	a	saúde.	Muitas	mulheres	se	sentem	melhor	quando	evitam	o	jejum
intermitente	simples	e	adotam	o	Jejum	Intermitente	À	Prova	de	Bala.	Ele
também	reprograma	o	intestino,	colocando-o	no	estado	de	perda	de	gordura	mais



rápido	do	que	acontece	quando	apenas	se	pulam	refeições,	pois	a	manteiga	e,
sobretudo,	o	óleo	TCM	suprimem	bem	mais	as	bactérias	nocivas	do	que
simplesmente	não	comer.	Em	vez	de	ficarmos	18	horas	sem	ingerir	nenhuma
caloria,	podemos	tomar	o	Café	À	Prova	de	Bala	de	manhã.	Misturado	com	óleo
TCM	e	um	belo	naco	de	manteiga	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam
em	pastos,	ele	proporciona	um	café	da	manhã	satisfatório	para	pessoas	de	ambos
os	sexos.

Em	lugar	de	emitir	um	sinal	de	estresse,	o	Jejum	Intermitente	À	Prova	de
Bala	basicamente	avisa	ao	corpo	da	mulher	que	chegou	a	hora	da	autofagia
(limpeza	celular)	e	da	rápida	perda	de	peso	(cetose).	E	ele	também	diz	às
bactérias	intestinais	que	não	há	amido,	portanto,	é	hora	de	desencadear	a	queima
de	gordura	por	meio	do	fator	adipocitário	induzido	pelo	jejum	(FIAF).	Como
não	há	sinal	de	estresse,	ele	preserva	a	função	suprarrenal	com	mais	eficiência
do	que	o	jejum	intermitente	simples.	Como	usamos	o	hormônio	suprarrenal
epinefrina	(adrenalina),	que	é	fabricado	na	medula	das	glândulas	suprarrenais
para	queimar	gordura,[1]	de	fato	importa	mais	para	as	mulheres	do	que	para	os
homens	evitar	o	sinal	de	estresse	que	causará	a	fadiga	adrenal.

Para	tornar	isso	ainda	mais	complexo,	há	o	fato	de	que	o	café	é	conhecido	por
estressar	as	glândulas	suprarrenais.	Além	disso,	há	uma	relação	entre	toxinas	de
fungos	provenientes	do	café	e	a	disfunção	dessas	glândulas.	De	acordo	com	uma
pesquisa	publicada	pela	Organização	Mundial	da	Saúde,	uma	das	mais	comuns
toxinas	de	fungos	encontradas	no	café	se	acumula	na	medula	das	glândulas
suprarrenais	com	mais	rapidez	do	que	em	qualquer	outro	órgão,	exceto	os
pulmões.[2]	[3]	[4]	[5]	Isso	é	um	ponto	de	grande	importância	–	as	toxinas	de
fungos	presentes	no	café	têm	como	alvo	a	parte	das	glândulas	suprarrenais	que	é
a	maior	responsável	por	nos	ajudar	a	queimar	gordura!	Se	você	sofre	de	fadiga
adrenal,	mas	deseja	aproveitar	os	benefícios	do	café,	justifica-se	a	escolha	de	um
café	testado	em	laboratório	que	seja	livre	das	toxinas	que	podem	atacar	suas



glândulas	suprarrenais.	Embora	não	haja	estudos	pelo	método	duplo-cego,
episódios	relatados	e	a	própria	experiência	que	tive	ao	me	recuperar	da	fadiga
adrenal	enquanto	saboreava	o	Café	À	Prova	de	Bala	me	levaram	a	acreditar	que
uma	única	xícara	de	café	testado	em	laboratório	não	afeta	a	recuperação	das
glândulas	suprarrenais.

Quando	eu	estava	de	férias	na	Dinamarca,	um	amigo	me	ofereceu	café	com	manteiga	e	óleo	no	café	da
manhã,	algo	que	me	soou	repulsivo	e	nada	dinamarquês.	Ele	me	ignorou,	encolhendo	os	ombros	com
indiferença	quando	o	chamei	de	louco.	Então,	naturalmente	experimentei	aquilo	e	achei	suave	e
delicioso.	Meu	cérebro	se	ativou	e	meu	corpo	seguiu	de	boa	vontade	por	um	passeio	de	muitas	horas
por	Copenhague	naquele	dia,	algo	que	habitualmente	teria	me	exaurido.	Meu	marido	e	eu	agora
tomamos	o	Café	À	Prova	de	Bala	todas	as	manhãs	sem	exceção	(até	mesmo	quando	viajamos)	e	o
oferecemos	a	nossos	hóspedes.	Sempre	nos	divertimos	com	o	choque	inicial	e	a	reação	de	horror	e
depois	curtimos	a	exibição	de	energia	e	concentração	vivenciada	pelos	corajosos	que	ousam
experimentá-lo,	incluindo	nossos	sobrinhos	adolescentes.	–	Andrea

O	Café	À	Prova	de	Bala	não	diz	ao	corpo	que	você	está	enfrentando	uma
época	de	escassez	de	alimentos	e	que	deve	deixar	de	ser	fértil.	Quem	já	ouviu
falar	que	durante	um	período	de	fome	se	pode	comer	uma	manteiga	deliciosa,
fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos	e	capaz	de
proporcionar	saciedade?	Mas	o	Café	À	Prova	de	Bala	envia	a	seguinte
mensagem:	“Você	está	em	uma	terra	de	fartura,	com	um	meio	ambiente	rico	nos
tipos	de	gordura	que	contribuem	para	a	formação	de	bebês	com	ótima	saúde!
Seja	fértil!	Tenha	bebês!”	E	quanto	mais	fértil	você	é,	mais	saudável	é	seu	corpo
e,	consequentemente,	melhor	será	seu	desempenho.

A	Dieta	À	Prova	de	Bala	estimula	a	fertilidade	não	apenas	por	meio	do	Jejum
Intermitente	À	Prova	de	Bala,	mas	porque,	de	modo	geral,	é	pobre	em	açúcar	e
rica	em	gorduras	saudáveis.	É	importante	que	mulheres	que	desejam	engravidar
ou	que	simplesmente	precisam	atuar	no	máximo	de	sua	capacidade	consumam



muito	pouco	açúcar.	Como	já	expliquei,	ingerir	grandes	quantidades	de	açúcar
aumenta	os	níveis	de	insulina	e	desregula	as	taxas	dos	hormônios.	É	evidente
que	taxas	hormonais	adequadas	são	imprescindíveis	para	a	fertilidade.	O	excesso
de	açúcar	também	alimenta	leveduras,	o	que	é	um	problema	para	pessoas	de
ambos	os	sexos,	porém	mais	para	as	mulheres	que	têm	tendência	a	infecções
causadas	por	esses	organismos.

Fiquei	sabendo	do	Café	À	Prova	de	Bala	por	meio	de	um	colega	de	trabalho	que	falava	muito	bem	dele.
Meu	namorado	e	eu	éramos	céticos,	mas	cada	um	de	nós	comprou	um	kit	inicial.	Eu	trabalho	para	uma
grande	empresa	financeira	e	tenho	dias	longos	e	ocupados,	enquanto	meu	namorado	é	bombeiro	e
trabalha	em	diversos	turnos.	Posso	dizer	com	sinceridade	que	jamais	voltaremos	atrás:	estamos
viciados!	Basta	uma	xícara	do	Café	À	Prova	de	Bala	de	manhã	e	não	sentimos	mais	o	efeito	ioiô	do	café
comum.	Eu	permaneço	concentrada	e	alerta	e	ainda	tenho	energia	para	ir	à	academia	após	um	longo	dia
de	trabalho.	–	Jennifer

Comer	em	abundância	gorduras	de	alta	qualidade,	como	óleo	TCM	e
manteiga	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos,	também
fornece	a	energia	de	que	as	mulheres	necessitam	para	manter	a	gravidez.	As
gorduras	saudáveis	são	a	melhor	fonte	de	energia	limpa	e	não	desencadeiam
queda	de	energia	nem	compulsões	alimentares	como	fazem	o	açúcar	e	os
carboidratos.	Consumir	o	suficiente	de	gorduras	saudáveis	ajudará	você	a	ter	um
bom	desempenho,	fará	com	que	seus	hormônios	funcionem,	eliminará	as
bactérias	nocivas	e	lhe	permitirá	perder	peso.	No	entanto,	para	proteger	sua
fertilidade,	tão	importante	quanto	ingerir	gorduras	de	alta	qualidade	é	evitar	as
prejudiciais.	A	obesidade	é	um	fator	de	risco	para	a	infertilidade,	e	gorduras
trans	sintéticas,	ainda	que	em	pequenas	quantidades,	podem	causar	infertilidade
ovulatória.[6]

A	outra	maneira	pela	qual	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	estimula	a	fertilidade
feminina	é	por	meio	da	redução	da	inflamação.	A	inflamação	crônica	dificulta	a



concepção,	mas	na	Dieta	À	Prova	de	Bala	você	não	comerá	alimentos	que
promovem	a	inflamação,	como	grãos,	laticínios	e	óleos	com	alto	teor	de	gordura
ômega-6.	Contudo,	é	possível	que	você	tenha	consumido	esses	alimentos	no
passado,	e	seus	efeitos	podem	durar	até	seis	meses.	Por	esse	motivo,	recomendo
a	todas	as	mulheres	que	planejam	engravidar	que	comecem	a	Dieta	À	Prova	de
Bala	pelo	menos	três	a	seis	meses	antes	da	concepção.	Três	meses	nessa	dieta
são	suficientes	para	estimular	a	fertilidade,	porém	seis	meses	darão	ao	corpo
tempo	para	se	limpar	das	toxinas	prejudiciais	que	podem	ter	estado	na
alimentação	anterior	e	também	tirarão	seu	organismo	da	inflamação	crônica.	As
melhoras	que	você	faz	dessa	maneira	podem	causar	mudanças	genéticas
positivas	que	talvez	sejam	herdadas	por	seus	filhos	e	até	mesmo	por	seus	netos.
É	um	upgrade	de	várias	gerações.



DICAS	DE	BIOHACKINGS	À	PROVA	DE	BALA	PARA
MULHERES

Embora	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	funcione	para	homens	e	mulheres	por	todas	as
razões	que	acabei	de	explicar,	existem	pequenas	modificações	que	as	mulheres
podem	fazer	para	alcançar	resultados	ainda	melhores.



ADICIONE	SAL

Existe	um	motivo	para	as	mulheres	estressadas	terem	compulsão	para	comer
alimentos	gordurosos	e	salgados	–	a	fadiga	adrenal.	Assim	como	ocorre	com	a
fome,	é	importante	não	ignorar	essas	compulsões	nem	tentar	usar	a	força	de
vontade	para	superá-las.	Lembre-se,	as	glândulas	suprarrenais	produzem	o
hormônio	que	equilibra	os	níveis	de	sódio	e	potássio	–	o	que	é	crucial	para	o
funcionamento	celular	adequado.	Portanto,	se	você	estiver	estressada,	consumir
sal	em	quantidade	suficiente	ajudará	a	aliviar	a	carga	de	suas	glândulas
suprarrenais,	que	já	são	muito	exigidas.	O	corpo	está	ansiando	por	esses
alimentos	por	uma	razão.	Ouça-o.	Isso	não	significa	que	você	deva	agarrar	um
saco	de	batatas	fritas,	como	muitas	pessoas	infelizmente	fazem.	No	entanto,	se
você	está	com	uma	vontade	imensa	de	comer	alimentos	gordurosos	e	salgados,
consumir	algumas	proteínas	e	hortaliças	À	Prova	de	Bala	encharcadas	de
manteiga	e	cobertas	de	sal	marinho	de	alta	qualidade	não	é	apenas	uma	boa	ideia
–	é	vital	para	a	sua	saúde.	Isso	a	ajudará	a	ser	uma	mulher	impetuosa,	marcante,
que	parece	e	se	sente	bem.	E	também	contribuirá	para	que	você	pratique	com
segurança	o	Jejum	Intermitente	À	Prova	de	Bala	sem	prejudicar	suas	glândulas
suprarrenais,	sua	fertilidade	e	seu	cérebro.



COMA	PROTEÍNA	NO	CAFÉ	DA	MANHÃ

Se	você	tem	mais	de	quarenta	anos	e/ou	precisa	perder	uma	significativa
quantidade	de	peso,	pode	ser	útil	a	longo	prazo	adicionar	proteína	ao	seu	café	da
manhã.	Experimente	misturar	diretamente	no	Café	À	Prova	de	Bala	colágeno
proveniente	de	gado	que	se	alimenta	em	pastos.	Isso	fará	com	que	você	fique
com	fome	mais	cedo	do	que	no	Jejum	Intermitente	À	Prova	de	Bala,	pois
desencadeará	o	processo	de	digestão	e,	efetivamente,	acabará	com	o	jejum,
porém	também	reprogramará	seus	níveis	de	leptina,	permitindo	que	você	tanto	se
sinta	bem	a	longo	prazo	quanto	perca	peso	mais	rápido.	Durante	a	fase	de
manutenção,	procure	adicionar	ao	café	da	manhã	alguma	proteína	À	Prova	de
Bala,	como	ovos	caipiras	(de	galinhas	criadas	livremente	na	natureza)	ou	whey
protein,	e	observe	como	se	sente.	Apenas	não	coma	carboidratos	no	café	da
manhã,	a	não	ser	que	você	queira	que	suas	bactérias	intestinais	orientem	seu
corpo	a	armazenar	gordura	ao	longo	de	todo	o	dia!



RETOME	O	CONSUMO	DE	CARBOIDRATOS	EM	DIAS
ESPECÍFICOS

Como	o	corpo	das	mulheres	tem	uma	sintonia	maior	com	os	sinais	de	estresse,
elas	não	somente	precisam	de	gordura	de	manhã	(e	algumas	vezes	de	proteína),
como	também	são	mais	sensíveis	aos	carboidratos	do	que	os	homens.	Muitos
homens	progridem	na	Dieta	À	Prova	de	Bala	quando	retomam	o	consumo	de
carboidratos	apenas	uma	vez	por	semana.	Nesses	dias,	você	reabastecerá	seu
corpo	de	carboidratos,	consumindo-os	em	maior	quantidade	do	que	faz
habitualmente	na	Dieta	À	Prova	de	Bala.	Tais	dias	de	retomada	da	ingestão	de
carboidratos	devem	coincidir	com	os	de	jejum	de	proteína.	Portanto,	uma	vez
por	semana	a	proteína	das	suas	refeições	será	substituída	por	carboidratos
saudáveis	À	Prova	de	Bala.	Alguns	homens	apresentam	seu	melhor	desempenho
quando	ingerem	carboidratos	com	uma	frequência	ainda	menor.	As	mulheres,	no
entanto,	devem	reabastecer	o	corpo	de	carboidratos	pelo	menos	uma	vez	na
semana,	no	dia	de	jejum	de	proteína.	Algumas	mulheres	necessitarão	fazer	isso
duas	vezes	na	semana	quando	estiverem	na	fase	de	manutenção.	E	comer	um
pouco	de	carboidrato	(menos	de	30	gramas)	à	noite	pode	fazer	maravilhas	por
quem	precisa	dele.

Isso	não	significa	que	você	deve	sair	feito	louca	em	direção	ao	fast-food!	Nos
dias	de	retomada	do	consumo	de	carboidratos,	você	deve	se	ater	aos	princípios
da	Dieta	À	Prova	de	Bala	e	ingerir	até	300	gramas	de	carboidratos	À	Prova	de
Bala,	como	batata-doce,	cenoura	e	arroz	branco.	Talvez	isso	a	faça	sentir-se	um
pouco	pesada	no	dia	seguinte,	mas	com	certeza	se	trata	apenas	do	peso	da	água.
Gestantes	têm	que	limitar	o	consumo	de	carboidratos	à	noite,	embora	devam
adotar	todos	os	outros	princípios	da	Dieta	À	Prova	de	Bala.	Nunca	faça	jejum
durante	a	gravidez,	nunca!	É	extremamente	importante	que	o	embrião	receba
calorias	e	nutrientes	adequados	no	útero.



TOME	CAFÉ	DESCAFEINADO

Se	você	está	grávida	ou	tentando	conceber,	não	é	uma	boa	ideia	tomar	café
cafeinado.	A	cafeína	atravessa	a	placenta,	e	a	exposição	prolongada	a	essa
substância	eleva	a	frequência	cardíaca	do	feto,	além	de	reduzir	o	fluxo	sanguíneo
para	a	placenta.[7]	Muitas	gestantes	tomam	uma	xícara	de	café	de	vez	em	quando
sem	problemas,	porém	não	o	beba	todos	os	dias,	e	insista	em	consumir	café	que
tenha	sido	testado	em	relação	a	toxinas	de	fungos.	Minha	recomendação	é	que
você	substitua	o	Café	À	Prova	de	Bala	por	Latte	de	Baunilha	sem	Café	(ver	pág.
308),	que	lhe	proporcionará	os	mesmos	benefícios	sem	apresentar	nenhum	risco
à	gravidez,	ou	por	café	descafeinado	testado	em	laboratório.



CONSIDERE	O	FERRO

Se	você	está	seguindo	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	e	comendo	carne	vermelha	e
vísceras,	é	provável	que	esteja	consumindo	ferro	suficiente.	Algumas	mulheres,
contudo,	ainda	precisam	fazer	a	suplementação.	Infelizmente,	muitas	em	idade
fértil	são	anêmicas	porque	sua	alimentação	não	contém	carne	vermelha	na
quantidade	adequada,	o	que	causa	complicações	durante	a	gravidez.	O	ferro	não
é	um	suplemento	que	você	deve	tomar	de	forma	aleatória.	Ser	anêmico	(ter
pouco	ferro	no	organismo)	é	horrível	para	o	desempenho,	mas	consumir	esse
nutriente	em	quantidades	suficientes	para	elevar	o	nível	sanguíneo	de	ferritina
acima	de	75	fará	com	que	você	envelheça	rapidamente.[8]	A	aposta	mais	segura	é
testar	seu	nível	de	ferro	após	duas	semanas	na	Dieta	À	Prova	de	Bala	para
verificar	se	há	necessidade	de	suplementação.



A	FERTILIDADE	E	O	HOMEM

Quando	se	pensa	em	começar	uma	família,	é	importante	garantir	que	o	pai	se
encontre	em	um	estado	de	alto	desempenho	e	fertilidade	tanto	quanto	a	mãe.
Muitos	homens	não	imaginam	que	sua	alimentação	pode	ter	algo	a	ver	com	o
fato	de	sua	mulher	conseguir	ou	não	engravidar;	no	entanto,	o	que	um	homem
come	(ou	deixa	de	comer)	pode	fazer	uma	diferença	expressiva	quando	se	trata
da	qualidade	do	seu	esperma,	da	sua	fertilidade	e	até	mesmo	da	saúde	de	seus
filhos.

Felizmente	para	os	homens,	quase	todos	os	aspectos	da	Dieta	À	Prova	de
Bala	favorecerão	a	qualidade	do	seu	esperma.	Um	dos	sinais	de	que	o	homem
está	funcionando	em	um	estado	de	alto	desempenho	é	o	fato	de	ter	um	esperma
saudável	e	ativo.	As	mesmas	toxinas	e	inflamação	que	deixam	o	corpo	e	a	mente
com	performances	abaixo	do	ideal	também	prejudicam	o	esperma.	Para	os
homens,	é	melhor	começar	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	três	meses	antes	da	tentativa
de	concepção,	mas	até	mesmo	trinta	dias	podem	fazer	grande	diferença.	Além
disso,	é	mais	divertido	(e	muito	mais	prático)	seguir	a	Dieta	À	Prova	de	Bala
quando	sua	parceira	também	está.



SUPLEMENTOS	DE	HORMÔNIOS	SEXUAIS	PARA	HOMENS
E	MULHERES

Se	você	deseja	ter	ótimos	hormônios	sexuais,	seja	por	causa	da	libido,	seja
porque	está	planejando	ter	um	filho,	é	melhor	fazer	um	exame	de	sangue	para
verificar	os	níveis	de	seus	nutrientes	e	se	consultar	com	seu	médico	antes	de
começar	a	tomar	quaisquer	suplementos,	para	saber	com	certeza	de	quais	deles
necessita.	Isso	é	importante	tanto	para	homens	quanto	para	mulheres!	Não	é	bom
atirar	no	escuro	quando	se	trata	de	hormônios	sexuais,	gestação	e	suplementos.
A	lista	de	indicações	a	seguir	beneficiará	a	maioria	das	pessoas	que	deseja
melhorar	seus	hormônios	sexuais,	mas	é	relevante	saber	quais	são	seus	próprios
níveis	antes	de	adicioná-los	à	sua	alimentação.



ZINCO

Esse	é	um	suplemento	importante	para	a	fertilidade	masculina	e	feminina	(e
consequentemente)	para	a	libido,	uma	vez	que	a	deficiência	de	zinco	pode	causar
queda	nos	níveis	de	testosterona.[9]	(Mais	adiante	neste	capítulo,	explicarei	por
que	a	taxa	de	testosterona	nas	mulheres	também	é	importante.)	Em	um	estudo,
homens	que	ingeriram	uma	dose	diária	de	cerca	de	50	miligramas	de	zinco
elementar	por	trinta	dias	apresentaram	melhora	na	contagem,	na	motilidade
progressiva	e	na	capacidade	de	fertilização	do	esperma.[10]	Eles	também
mostraram	quantidades	reduzidas	de	anticorpos	que	combatem	o	esperma.[11]

Dose:	25	miligramas	por	dia.
Forma:	gliconato	de	zinco.
Horário	de	ingestão:	com	a	refeição	noturna.



L-ORNITINA	E	L-ARGININA

Esses	dois	aminoácidos	estimulam	suavemente	a	liberação	do	hormônio	do
crescimento	humano	e	a	formação	de	óxido	nítrico,[12]	que	aumenta	o	fluxo
sanguíneo.	A	ornitina	ajuda	a	eliminar	a	amônia	resultante	da	digestão	de
proteína.	A	L-ornitina	também	eleva	a	quantidade	do	hormônio	do	crescimento
humano	no	corpo	enquanto	constrói	músculos	e	reduz	a	gordura	corporal.	Nas
mulheres,	a	L-arginina	contribui	para	o	aumento	do	muco	e	das	secreções	do
colo	do	útero	durante	a	ovulação,[13]	ajudando	o	esperma	em	seu	deslocamento
até	o	óvulo.	Esses	aminoácidos	são	tão	importantes	para	a	fertilidade	masculina
quanto	o	são	para	a	fertilidade	feminina.	Por	aumentar	o	fluxo	sanguíneo,	a	L-
arginina	atua	como	uma	alternativa	natural	para	o	Viagra.[14]	Quando	usada	por
duas	semanas,	ela	pode	aumentar	a	contagem	e	a	motilidade	do	esperma	em
250%.[15]	Quantidades	excessivas	desse	aminoácido	podem	ser	prejudiciais	para
algumas	pessoas,[16]	mas	a	L-ornitina	regula	os	níveis	da	L-arginina	no	corpo.	É
por	isso	que	ambas	costumam	ser	embaladas	e	usadas	juntas.

Dose:	500	a	1.000	miligramas	de	ornitina	e	1	grama	a	2	gramas	de	arginina.
Forma:	cápsulas,	separadas.
Horário	de	ingestão:	somente	na	hora	de	dormir.

CRIANÇAS	À	PROVA	DE	BALA
Quando	Lana	e	eu	estávamos	trabalhando	para	restaurar	sua	fertilidade,	passamos	muito
tempo	pesquisando	os	alimentos	que	ajudam	as	crianças	a	se	desenvolverem	e	a	serem
saudáveis	desde	antes	da	concepção	até	que	estejam	no	útero,	e	por	fim	ao	longo	de	toda	a
infância.	Descobri	que	os	mesmos	alimentos	que	contribuem	para	o	aprimoramento	dos
adultos	também	permitem	que	as	crianças	cresçam	e	sejam	saudáveis.	Após	o	nascimento	dos
filhos,	sua	alimentação	é	de	responsabilidade	tanto	do	pai	quanto	da	mãe.	Eu	me	encarreguei



de	quase	toda	a	preparação	da	comida	para	a	minha	mulher	quando	ela	estava	grávida	e	tenho

feito	a	maior	parte	da	comida	em	nossa	casa	durante	anos.	Tenho	também	ajudado	muitos	dos
meus	clientes	a	fazer	com	que	seus	filhos	sejam	mais	À	Prova	de	Bala,	e	descobrimos	que	as
crianças	se	encontram	em	seu	melhor	estado	quando	adotam	uma	alimentação	rica	em
gordura,	como	a	Dieta	À	Prova	de	Bala.

Em	geral,	crianças	que	comem	menos	toxinas	e	outras	formas	de	criptonita,	como	açúcar	e
glúten,	comportam-se	muito	melhor	do	que	os	colegas.	Elas	não	fazem	pirraça	com	tanta
frequência	e	são	capazes	de	prestar	atenção	por	longos	períodos.	Tenha	em	mente	que	as
crianças	precisam,	sim,	de	um	pouco	de	carboidrato,	mas	incorporar	alguns	princípios	da
Dieta	À	Prova	de	Bala	na	alimentação	dos	seus	filhos	os	ajudará	a	progredir	e	permitirá	a
você	poupar	a	energia	que	talvez	venha	gastando	ao	lidar	com	seus	ataques	de	birra.	Algumas
pessoas	se	preocupam	pensando	que	os	filhos	não	sobreviverão	sem	glúten	ou	suco,	porém
meus	filhos	vêm	seguindo	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	desde	bem	pequenos,	e	eles	amam	os
alimentos	À	Prova	de	Bala.	As	crianças,	em	sua	maioria,	gostam	naturalmente	de	manteiga	e
a	comerão	se	tiverem	oportunidade,	portanto,	elas	não	costumam	recusar	uma	alimentação
com	mais	opções	de	gorduras	saudáveis.	Os	pratos	À	Prova	de	Bala	favoritos	dos	meus	filhos
são	batata-doce	frita	e	couve-flor	cremosa	com	bastante	manteiga	produzida	com	leite	de
vacas	que	se	alimentam	em	pastos.



A	GLUTATIONA	DISPONÍVEL	POR	VIA	ORAL

A	glutationa	é	um	antioxidante	fabricado	pelo	corpo	e	encontrado	em	todas	as
células.	Protege	contra	inflamação,	toxinas,	radicais	livres	e	patógenos.[17]	Pense
nela	como	o	agente	desintoxicante	natural	do	seu	corpo.	Como	é	muito
importante	que	as	mulheres	reduzam	a	inflamação	e	as	toxinas	no	corpo	antes	de
engravidarem,	recomendo	a	suplementação	com	glutationa	quando	estiverem
tentando	melhorar	a	fertilidade.	A	maioria	dos	suplementos	consumidos	por	via
oral	não	funciona;	portanto,	procure	pela	glutationa	encapsulada	em	lipídios	à
base	de	TCM	juntamente	com	lactoferrina,	pois	essa	forma	permitirá	que	a
glutationa	flua	através	do	revestimento	do	intestino	em	vez	de	deixar	que	a
digestão	destrua	suas	moléculas.

Dose:	100	a	200	miligramas.
Forma:	dosador	oral.
Horário	de	ingestão:	de	estômago	vazio	antes	de	dormir	ou	quando
necessário	durante	o	dia	(para	uso	na	função	erétil!).



CARVÃO	ATIVADO	DE	COCO

Assim	como	a	glutationa,	o	carvão	ativado	de	coco	fornece	um	ótimo	meio	de
desintoxicação.	Ele	literalmente	junta	as	toxinas	e	as	remove	do	nosso	sistema.	É
um	excelente	suplemento	para	se	ter	à	mão	quando	alguém	planeja	engravidar,
está	viajando	ou	come	acidentalmente	alguma	criptonita	nutricional.	Esse	carvão
ajuda	na	recuperação	com	mais	presteza	do	que	conseguiríamos	de	outra	forma.
Eu	o	tomo	sempre	que	viajo	ou	como	fora.

Dose:	500	miligramas	ou	qualquer	quantidade	que	não	cause	prisão	de
ventre.
Forma:	cápsulas.
Horário	de	ingestão:	com	alimentos	suspeitos	ou	quando	você	não	estiver	se
sentindo	bem.	Não	o	tome	com	drogas,	pois	elas	serão	absorvidas	também.



A	TESTOSTERONA	NÃO	É	APENAS	PARA
FISICULTURISTAS

Como	você	sabe,	um	dos	aspectos	mais	importantes	da	Dieta	À	Prova	de	Bala	é
o	equilíbrio	dos	níveis	hormonais,	e	um	dos	hormônios	que	ela	se	concentra	em
aumentar	é	a	testosterona.	Isso	vale	para	os	dois	sexos.	Embora	a	testosterona
seja	associada	a	características	masculinas,	homens	e	mulheres	a	produzem,	e
ambos	necessitam	dela	para	funcionar	bem.

As	duas	funções	principais	desse	hormônio	são	manter	a	libido	e	a	função
sexual	e	criar	músculos	auxiliando	na	síntese	proteica.	Algumas	mulheres	temem
que	o	aumento	da	testosterona	em	seus	corpos	as	faça	“estufar”	e	ter	músculos
como	fisiculturistas,	o	que	é	impossível	acontecer	com	elas	sem	que	recorram	a
uma	fonte	externa	desse	hormônio.	Na	verdade,	o	mais	comum	hoje	em	dia	é	as
mulheres	produzirem	bem	menos	testosterona,	o	que	promove	ganho	de	peso,
diminui	o	desejo	sexual	e	causa	uma	série	de	outros	sintomas.	A	testosterona	é
necessária	também	na	construção	de	ossos	saudáveis,	por	isso	é	crucial	que	as
mulheres	a	tenham	na	quantidade	certa	no	corpo	quando	entram	na	menopausa	e
apresentam	um	risco	maior	de	sofrer	fraturas	ósseas	e	osteoporose.

Então	por	que	tantas	mulheres	(e	até	mesmo	homens)	estão	produzindo	tão
pouca	testosterona?	Infelizmente,	no	caso	de	algumas	dessas	pessoas,	essa	é
outra	consequência	de	dietas	com	pouca	gordura,	muitas	toxinas	e	grande
quantidade	de	carboidratos.	Quando	restringimos	a	ingestão	de	calorias	e/ou
gorduras,	o	mesmo	sinal	que	interrompe	a	fertilidade	orienta	o	corpo	a	usar	todos
os	elementos	constituintes	de	hormônios	para	produzir	cortisol	em	vez	de
testosterona.	Ter	níveis	de	cortisol	cronicamente	altos	pode	causar	resistência	à
insulina,	ganho	de	gordura	e	perda	muscular.	Os	carboidratos	contribuem	para	a
depleção	da	testosterona	por	promoverem	altas	na	taxa	de	açúcar	no	sangue.



Pesquisas	realizadas	com	homens	revelaram	que	os	picos	de	açúcar	no	sangue

após	o	consumo	de	75	gramas	de	glicose	é	suficiente	para	baixar	os	níveis	de
testosterona	em	até	25%	por	mais	de	duas	horas.[18]	Na	verdade,	tanto	os

cornflakes	(flocos	de	milho)	quanto	os	graham	crackers	(biscoitos	à	base	de
farinha,	farelo	e	germe	de	trigo)	foram	originalmente	formulados	para	reduzir	a
libido.	Na	época	da	criação	desses	produtos,	o	desejo	sexual	era	considerado	um
“problema”.

Uma	vez	que	dietas	pobres	em	gorduras	e	ricas	em	carboidratos	levam	o
corpo	a	produzir	muito	pouca	testosterona,	faz	sentido	que	uma	alimentação	rica
em	gordura	e	pobre	em	açúcar	e	carboidratos,	como	a	Dieta	À	Prova	de	Bala,
aumente	os	níveis	desse	hormônio.[19]	De	fato,	estudos	mostraram	que	atletas	do
sexo	masculino	que	comem	bastante	gordura	saturada,	monoinsaturada	e
colesterol	tinham	níveis	mais	altos	de	testosterona,[20]	enquanto	homens	de
meia-idade	que	adotavam	uma	alimentação	pobre	em	gordura	e	rica	em	fibras
apresentavam	taxas	mais	baixas	desse	hormônio.[21]	Mas,	quando	se	trata	de
aumentar	os	níveis	de	testosterona,	nem	toda	carne	serve.	As	gorduras	poli-
insaturadas	prejudiciais	que	você	evitará	na	Dieta	À	Prova	de	Bala	não
aumentam	os	níveis	de	testosterona	do	mesmo	modo	que	as	gorduras	saturadas	e
monoinsaturadas	fazem.[22]	A	importância	desse	hormônio	é	outro	motivo	que
torna	o	consumo	de	produtos	orgânicos	provenientes	de	animais	que	se
alimentam	em	pastos	uma	parte	fundamental	da	Dieta	À	Prova	de	Bala.	Já	se
demonstrou	que	as	dioxinas,	toxinas	comumente	encontradas	em	produtos
derivados	de	animais	criados	da	forma	convencional,	inibem	a	produção	de
testosterona.[23]	Há	menos	dioxinas	na	carne[24]	e	no	leite	orgânicos	de	animais
que	se	alimentam	em	pastos	do	que	nas	versões	convencionais	desses	produtos.

Após	duas	semanas	na	Dieta	À	Prova	de	Bala,	você	se	sentirá	mais	forte	e	mais



vigoroso	do	que	nunca.	Seja	você	homem	ou	mulher,	isso	ocorrerá	em	grande
parte	porque	agora	seu	corpo	terá	os	elementos	constituintes	necessários	à
fabricação	de	todos	os	hormônios	de	que	ele	necessita	para	prosperar.	Atribuo	à
Dieta	À	Prova	de	Bala	não	apenas	o	fato	de	que	tenho	uma	família,	mas	também
o	fato	de	que	tenho	filhos	saudáveis	e	brilhantes	e	uma	esposa	À	Prova	de	Bala
poderosa	e	cheia	de	juventude.



P

CAPÍTULO	9

O	MAPA	DA	DIETA	À	PROVA	DE	BALA
PARA	ÁREAS	SOFISTICADAS

arece	simples	dividir	os	alimentos	em	três	categorias	–	benéficos,	neutros	e
prejudiciais	–,	mas	a	verdade	é	que	eles	são	bem	mais	complexos	do	que

isso.	Uma	das	revelações	que	surgiram	da	minha	pesquisa	é	que	tudo	o	que
comemos	se	situa	em	algum	lugar	de	um	espectro	que	vai	dos	alimentos	mais
benéficos	aos	mais	prejudiciais.	Alguns	alimentos	têm	um	pouco	mais	a	oferecer
em	termos	nutricionais	do	que	outros,	enquanto	existem	aqueles	que	causam
mais	inflamação	do	que	outros.	É	nesse	ponto	que	entra	o	Mapa	da	Dieta	À
Prova	de	Bala,	um	espectro	simples	dos	alimentos	que	guiará	você	para	que	faça
as	melhores	escolhas	para	si	mesmo,	seu	corpo	e	sua	mente	única.	Isso	funciona
bem	para	muitos	seguidores	da	Dieta	À	Prova	de	Bala	porque	diz	exatamente	em
que	ponto	a	pessoa	se	encontra	no	mapa	com	base	nos	alimentos	que	ela	está
escolhendo	e	para	onde	irá	se	dirigir	a	partir	dali.	Com	sua	próxima	refeição,
seguirá	em	uma	direção	segura	ou	se	encaminhará	para	uma	área	menos
desejável?	Qual	é	a	próxima	cidade	em	seu	mapa?	Ela	é	um	lugar	que	você
realmente	deseja	visitar?

Assim	que	você	dominar	as	informações	do	mapa,	será	capaz	de	olhar	para
uma	refeição	e	saber	exatamente	em	que	cidade	ela	está.	Dependendo	do	lugar
que	mais	o	faça	prosperar	pessoalmente,	você	saberá	com	certeza	em	que
direção	seguir.	Fazendo	escolhas	ruins,	você	pode	não	conseguir	perder	peso
com	essa	dieta	(assim	como	com	qualquer	outra),	porém	não	fracassará	em



permanecer	nela,	pois	sempre	comerá	em	algum	lugar	do	mapa.	Cabe	a	você
decidir	onde	quer	comer,	e	este	capítulo	lhe	dará	todas	as	informações
necessárias	para	que	tome	as	melhores	decisões.

Você	pode	usar	o	Mapa	da	Dieta	À	Prova	de	Bala	que	está	nas	páginas	deste
livro	ou	eu	posso	lhe	enviar	a	versão	colorida	da	tabela	gratuitamente	se	você
mandar	uma	mensagem	com	seu	nome,	endereço	eletrônico	e	o	número	122182
para	1-858-598-3980	ou	visitar	a	página	bulletproofexec.com/roadmap.	Quero
que	você	aprenda	a	navegar	nesse	mapa,	para	que	possa	experimentar	um	novo
nível	de	desempenho	e	energia	sem	que	precise	gastar	uma	enormidade	de	tempo
e	dinheiro	tentando	compreender	tudo	isso	como	aconteceu	comigo.	Saber	mais
a	respeito	das	propriedades	benéficas	e/ou	prejudiciais	de	determinados
alimentos	lhe	permitirá	fazer	escolhas	conscientes	e	lhe	dará	uma	série	de	opções
À	Prova	de	Bala	que	você	poderá	continuar	a	misturar	e	a	combinar	muito	tempo
depois	de	ter	concluído	o	programa	de	duas	semanas	e	ainda	estiver	com	uma
ótima	aparência	e	se	superar.

No	mapa,	os	alimentos	se	situam	em	três	categorias	no	espectro	que	delineei
nos	capítulos	anteriores:	À	Prova	de	Bala,	Suspeitos	e	Criptonita.	Os	alimentos
À	Prova	de	Bala	são	os	menos	inflamatórios,	os	que	contêm	a	menor	quantidade
de	toxinas,	e	são	as	melhores	escolhas	por	apresentarem	o	maior	conteúdo
nutricional	para	dinamizar	seu	corpo	e	seu	cérebro.	Os	alimentos	suspeitos	têm
prós	e	contras	e	afetam	cada	um	de	nós	de	maneiras	diferentes.	Você	pode	–	e
deve	–	treinar	seu	cérebro	de	labrador	para	simplesmente	“não	identificá-los
como	comida”.	Eles	estão	muito	perto	de	arruinar	seu	desempenho	e	fazê-lo
ganhar	peso,	envelhecer	rápido	e	perder	a	concentração.

Pelas	próximas	duas	semanas,	você	obterá	resultados	impressionantes	com	a
ingestão	de	alimentos	À	Prova	de	Bala	de	acordo	com	o	plano	alimentar
apresentado	mais	adiante	neste	livro.	Eles	farão	você	se	sentir	incrivelmente
poderoso,	estimularão	seu	desempenho,	o	ajudarão	a	emagrecer,	farão	com	que

http://bulletproofexec.com/roadmap


pareça	mais	jovem	e	melhorarão	sua	saúde	de	modo	geral.	A	partir	desse	ponto
eu	lhe	ensinarei	como	reincorporar	à	sua	dieta	alimentos	Suspeitos	(e	até	mesmo
os	“Criptonita”,	se	for	de	sua	escolha)	e	ainda	se	sentir	(quase	que	totalmente)	À
Prova	de	Bala.

Este	capítulo	se	concentra	nos	alimentos	mais	importantes	e	naqueles	que
você	comerá	em	maior	quantidade	na	Dieta	À	Prova	de	Bala:	hortaliças,
gorduras	e	proteínas.	Eles	são	as	áreas	sofisticadas,	isto	é,	aquelas	em	que	você
vai	desejar	passar	a	maior	parte	do	tempo!	Nos	próximos	capítulos,	o	mapa
continuará	a	guiá-lo	em	direção	aos	alimentos	que	você	comerá	com	menos
frequência	e	aos	temperos	e	adoçantes	que	usará	no	preparo	da	comida	para
fazer	as	refeições	À	Prova	de	Bala	mais	nutritivas,	que	também	promovem
grande	sensação	de	saciedade.

Em	cada	seção,	os	alimentos	aparecerão	em	ordem,	começando	pelos	que	são
mais	À	Prova	de	Bala	até	chegarmos	aos	que	são	completamente	criptonita.
Tenha	em	mente	que	isso	é	um	espectro	e	que	os	alimentos	são	listados	em
ordem	decrescente	de	benefícios	nutricionais	e	crescente	de	conteúdos	tóxicos	e
efeitos	prejudiciais.	Esse	espectro	torna	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	muito	atrativa
para	um	grande	número	dos	meus	leitores	porque	ela	os	coloca	perfeitamente	no
banco	do	motorista,	concedendo-lhes	o	poder	de	conduzir	seu	corpo	para	onde
querem	que	ele	vá.	Cabe	a	você	decidir	onde	deseja	estar	no	mapa	e	realizar	as
escolhas	corretas	que	o	levarão	até	lá.

Mudei	minha	alimentação	para	me	tornar	mais	À	Prova	de	Bala,	e	os	resultados	têm	sido
surpreendentes.	Emagreci	11,3	quilos	sem	nenhuma	tentativa	e	sem	praticar	exercícios
cardiorrespiratórios,	embora	fizesse	musculação	duas	ou	três	vezes	por	semana.	Também	ganhei	força,
concentração	e	níveis	prolongados	de	energia	que	me	mantêm	disposto	por	12	a	14	horas	diárias	no	set
de	filmagem.	Parei	de	ter	de	me	preocupar	com	perder	e	recuperar	os	mesmos	2,3	quilos	que	me
atazanam,	especialmente	quando	a	preocupação	é	por	estar	diante	de	uma	câmera.	Graças	à	Dieta	À
Prova	de	Bala,	meu	peso	e	meu	tônus	muscular	estão	tão	estáveis	quanto	meus	níveis	de	energia	e	até



mesmo	minhas	emoções.	Como	agora	não	sofro	mais	de	quedas	no	nível	de	açúcar	no	sangue,	já	não
me	irrito	com	tanta	facilidade	e	tenho	mais	paciência	tanto	no	trabalho	quanto	em	casa	com	meu	filho
de	dois	anos.	Mas	talvez	a	grande	mudança	que	eu	tenha	percebido	com	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	seja
minha	habilidade	de	atuar	externamente	como	a	pessoa	que	eu	sempre	me	senti	por	dentro.	Com	o
poder	cerebral	extra	que	obtenho	dessa	dieta,	creio	que	sou	capaz	de	expressar	meus	sentimentos	com
mais	eficiência	do	que	costumava	fazer,	além	de	ter	mais	energia	para	participar	de	situações	sociais.	Eu
me	contentava	em	assistir	à	parte,	porém	agora	costumo	estar	mais	no	centro	das	conversas	e	interagir
com	alegria	verdadeira.	Finalmente,	sou	capaz	de	sair	da	minha	mente	e	me	manter	presente	no	próprio
momento,	pois	minha	atenção,	autoconsciência	e	desempenho	melhoraram	de	forma	expressiva.	Perder
peso,	sentir-me	maravilhoso	e	permanecer	em	forma	sem	esforço	já	seria	o	suficiente.	Nunca	imaginei
que	uma	mudança	tão	simples	na	alimentação	pudesse	proporcionar	um	portão	de	entrada	interno	para
mim	mesmo,	mas	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	fez	exatamente	isso.	–	Brandon	Routh,	ator



HORTALIÇAS

Na	Dieta	À	Prova	de	Bala,	você	comerá	mais	hortaliças	do	que	qualquer	outro
alimento.	Quase	todas	elas	são	saudáveis	em	sua	forma	natural	(desde	que	não
sejam	enlatadas,	fritas	ou	alteradas	de	alguma	forma),	porém	algumas	de	fato
proporcionam	benefícios	específicos	à	saúde,	enquanto	outras	contêm
antinutrientes	prejudiciais,	são	OGMs	ou	apresentam	outras	propriedades
específicas	que	provavelmente	acionam	nosso	cérebro	de	labrador	e	inibem
nosso	desempenho.	As	hortaliças	listadas	a	seguir	aparecem	em	ordem,
começando	com	as	mais	nutritivas,	que	concentram	as	menores	quantidades	de
antinutrientes,	até	aquelas	que	apresentam	o	mais	baixo	teor	de	nutrientes	e	os
riscos	mais	altos.

À	PROVA	DE
BALA

aspargo,	abacate,	couve-chinesa,*	brócolis,*	couve-de-
bruxelas,*	couve-flor,	aipo,	pepino,	erva-doce,	azeitonas

	 repolho,*	couve,*	couve-crespa,*	alface,	rabanetes,
espinafre,*	abóboras	de	verão,*	abobrinha

	 alcachofras,	abóbora-cheirosa	e	abóboras	de	inverno	(como	a
moranga),	cenouras,	vagens,	cebolinha	verde,	alho-poró,	salsa

	 berinjela,	cebola,	ervilhas,	pimentas,	chalotas,	tomates

	 beterrabas,	cogumelos,	abóbora	comum,	acelga	crua,	couve-
galega	crua,	couve-crespa	crua,	espinafre	cru

	 milho	(fresco,	na	espiga)

CRIPTONITA todos	os	outros	milhos,	exceto	o	fresco,	hortaliças	enlatadas,
soja

*	Esses	itens	devem	ser	cozidos.	Consulte	a	tabela	de	cozimento	para	conhecer	a	maneira	mais	À	Prova	de



Bala	de	preparar	essas	hortaliças.

Faça	o	download	gratuito	da	cópia	colorida	(em	inglês)	em	http://bulletproof.com/roadmap

http://bulletproof.com/roadmap


HORTALIÇAS	À	PROVA	DE	BALA
ABACATE

Uma	deliciosa	fonte	vegetal	de	gordura	monoinsaturada,	o	abacate	é
tecnicamente	uma	fruta,	mas	seu	conteúdo	nutricional	o	torna	mais	similar	a	uma
hortaliça.	É	um	dos	alimentos	mais	À	Prova	de	Bala	que	você	pode	consumir.	O
único	aspecto	negativo	é	conter	um	alto	teor	de	ácidos	graxos	ômega-6,	que	são
inflamatórios.	Portanto,	comer	uma	grande	quantidade	de	abacate	aumenta	a
ingestão	de	ômega-3.	A	boa	notícia	é	que	as	gorduras	ômega-6	do	abacate	não
são	oxidadas,	são	íntegras	e	livres	de	solventes,	assim	o	corpo	pode	usá-las.	Se
você	se	certificar	de	que	pelo	menos	metade	da	sua	ingestão	de	gordura	seja
proveniente	de	gordura	saturada,	poderá	comer	dois	abacates	por	dia.	Mas	não	os
cozinhe!

AZEITONAS

As	azeitonas	são	tecnicamente	uma	fruta,	porém	agem	mais	como	hortaliças	e
devem	ser	consumidas	dessa	maneira.	Por	séculos,	e	também	por	uma	boa	razão,
vêm	sendo	consideradas	o	“alimento	perfeito”.	Há	muito	poucas	toxinas	nas
azeitonas,	e	elas	são	uma	das	mais	seguras	fontes	vegetais	de	gordura.	Tome
cuidado	apenas	com	azeitonas	acondicionadas	em	óleos	ruins	ou	temperadas
com	GMS.

HORTALIÇAS	CRUCÍFERAS	E	ABSORÇÃO
DE	IODO

Hortaliças	crucíferas,	como	couve-galega,	couve-de-bruxelas,	brócolis,	couve-flor,	repolho	e
couve-chinesa	são	ótimas	escolhas	À	Prova	de	Bala;	no	entanto,	como	eu	disse	antes,	elas	são
ricas	em	oxalatos,	antinutrientes	que	impedem	a	absorção	dos	nutrientes.	Os	oxalatos	entram



no	corpo	e	se	associam	aos	íons	de	cálcio	presentes	no	sangue,	formando	cristais	que

contribuem	para	fraqueza	muscular,	dor	e	possíveis	problemas	cerebrais.	Oitenta	por	cento
dos	cálculos	renais	se	originam	de	oxalatos.	Cozinhar	essas	hortaliças	reduz
significativamente	tais	substâncias,	portanto	é	melhor	nunca	ingeri-las	cruas.	Você	também
pode	mergulhá-las	em	suco	de	limão	ou	usar	uma	técnica	À	Prova	de	Bala	chamada
carregamento	de	cálcio,	adicionando	uma	cápsula	desse	mineral	à	água	do	cozimento.	O
cálcio	reage	com	o	ácido	oxálico,	tornando-o	inofensivo.

COUVE-CHINESA

Também	conhecida	como	bok	choy	e	repolho-chinês,	essa	hortaliça	praticamente
não	tem	calorias	nem	carboidratos	e	apresenta	muito	pouco	sabor.	Eu	a
considero	uma	excelente	base	para	receber	manteiga	produzida	com	leite	de
vacas	que	se	alimentam	em	pastos.	Apenas	assegure-se	de	cozinhá-la.

COUVE-DE-BRUXELAS

A	couve-de-bruxelas	possui	potentes	compostos	anticancerígenos	que	participam
do	reparo	do	DNA.	É	igualmente	rica	em	potássio,	folato,	vitamina	C,	cálcio,
fibras	e	ferro.	Apresenta	poucas	calorias	e	carboidratos,	tem	baixa	carga	de
toxinas	e	é	fácil	de	preparar.	Assim	como	ocorre	com	todas	as	hortaliças
crucíferas,	não	é	adequado	consumi-la	crua.

COUVE

A	couve	e	outras	hortaliças	crucíferas	contêm	3,3’-di-indolilmetano	(DIM),	que
modula	a	função	imunitária	e	protege	contra	bactérias,	câncer	e	vírus.

ESPINAFRE

Popeye	sabia	alguma	coisa	sobre	nutrição.	Além	disso,	tinha	os	músculos
superdefinidos!	O	espinafre	é	pobre	em	calorias	e	carboidratos	e	extremamente
rico	em	carotenoides,	folato,	vitamina	C,	cálcio,	ferro	e	vitamina	K1.	Lembre-se



apenas	de	cozinhá-lo.

COUVE-CRESPA

A	couve-crespa	é	rica	em	betacaroteno,	vitamina	K1,	vitamina	C,	luteína	e
zeaxantina,	além	de	conter	uma	quantidade	moderada	de	cálcio.	Apresenta	um
potente	anticancerígeno	chamado	sulforafano,	que	atua	com	a	glutationa	para
remover	toxinas	das	células	humanas.[1].	Diga	não	apenas	a	saladas	cruas	de
couve-crespa	–	assim	como	ocorre	com	todas	as	hortaliças	que	têm	alto	teor	de
oxalatos,	é	melhor	ingeri-la	cozida.

ASPARGO

O	aspargo	contém	quantidades	ínfimas	de	carboidratos	e	calorias,	mas	apresenta
muitos	nutrientes.	É	rico	em	vitamina	K1,	ferro,	tiamina	e	riboflavina,	além	de
ter	uma	quantidade	moderada	de	fibra	solúvel	para	nutrir	as	bactérias	intestinais.

BRÓCOLIS

Os	brócolis	apresentam	alto	teor	de	vitamina	C,	fibras,	fósforo,	cálcio,	folato,
vitamina	K1,	carotenoides	e	contêm	alguns	compostos	singulares	no	estímulo	à
saúde,	como	o	di-indolilmetano,	que	tem	propriedades	antivirais,
anticancerígenas	e	antibacterianas.[2]	Homens	que	consomem	grandes
quantidades	de	brócolis	apresentam	menor	risco	de	desenvolver	câncer	de
próstata.[3]

REPOLHO

O	repolho	tem	poucos	carboidratos	e	antinutrientes.	É	rico	em	potássio,	cálcio	e
vitamina	K1,	mas	tende	também	a	conter	grandes	quantidades	de	pesticidas,	por
isso	é	uma	boa	ideia	comprar	sua	versão	orgânica.	É	uma	hortaliça	crucífera,
portanto,	limite	a	ingestão	de	repolho	cru	ou	tente	fermentá-lo	e	veja	se	gosta.



Chucrute	e	kimchi[*]	são	duas	formas	populares	de	repolho	fermentado.

COUVE-FLOR

A	couve-flor	é	pobre	em	carboidratos	e	calorias,	porém	é	rica	em	vitamina	C,
potássio,	cálcio	e	fibras	e	tem	uma	quantidade	moderada	de	vitamina	K1.
Contém,	ainda,	sulforafano,	glicosinolatos,[**]	carotenoides	e	indol-3-carbinol,

um	composto	que	ajuda	a	reparar	o	DNA	e	combate	o	câncer.

AIPO

O	aipo	possui	uma	pequena	quantidade	de	cálcio,	potássio,	folato,	betacaroteno	e
sódio,	além	de	uma	concentração	razoável	de	fibras,	quase	nenhuma	caloria	e
um	sabor	bastante	suave	que	o	torna	muito	versátil.	A	Environmental	Working
Group	(entidade	americana	especializada	em	saúde	ambiental)	encontrou	13
tipos	de	pesticidas	ao	testar	o	aipo,[4]	portanto,	é	uma	boa	ideia	consumir	sua
versão	orgânica.

PEPINO

Os	pepinos	têm	grande	concentração	de	potássio,	fósforo,	fibras	e	muito	pouco
mais	do	que	isso.	Experimente-os	mergulhados	em	guacamole	ou	misturados
com	molhos	de	saladas	para	deixá-los	mais	saborosos	e	nutritivos.	Coma	o
quanto	quiser	de	pepino	sem	se	preocupar!

ALFACE	DE	FOLHA	VERDE-ESCURA

Variedades	escuras	de	alface,	como	rúcula,	escarola	e	alface-de-cordeiro	(ou
mâche),	são	ricas	em	potássio,	carotenoides,	vitamina	K1,	ferro	e	fibras,	mas
apodrecem	rapidamente	e	ficam	mofadas.	Tente	comprar	alface	orgânica	sempre
que	possível	e	coma-a	enquanto	estiver	fresca.

RABANETES



Os	rabanetes	contêm	grandes	quantidades	de	vitamina	C,	folato,	fibras	e	cálcio.
Apresentam	poucas	toxinas	e	são	mais	protegidos	dos	pesticidas	do	que	a
maioria	das	hortaliças	porque	crescem	debaixo	da	terra.

ABÓBORAS	DE	VERÃO

Tecnicamente	frutas,	as	abóboras	de	verão	têm	tão	pouco	açúcar	que	a	maioria
das	pessoas	as	considera	hortaliças.	São	fontes	importantes	de	potássio,	fibras	e,
se	você	precisar,	de	alguns	carboidratos.	Contêm	poucas	toxinas	além	dos
pesticidas	com	que	são	usualmente	pulverizadas.	Certifique-se	de	lavá-las	com
todo	o	cuidado.

ABOBRINHA

Essa	abóbora	de	verão	tem	um	ótimo	sabor,	seja	crua	ou	cozida.	Rica	em
potássio,	fósforo	e	fibras,	apresenta	baixo	teor	de	carboidratos.	Tome	cuidado
com	as	abobrinhas	geneticamente	modificadas,	que	infelizmente	são	comuns.



HORTALIÇAS	SUSPEITAS

ALCACHOFRAS

As	alcachofras	contêm	poucas	toxinas,	exceto	por	alguns	ácidos	que	estão
presentes	na	planta	crua	e	por	uma	quantidade	bem	pequena	da	toxina
encontrada	nas	solanáceas.	Se	você	sabe	que	é	sensível	a	solanáceas,	procure
evitar	o	consumo	de	alcachofras.

VAGENS

As	vagens	são	ricas	em	cálcio,	ferro,	potássio	e	carotenoides.	Concentram
pouquíssimos	antinutrientes	e	não	costumam	ser	OGMs;	no	entanto,	são
suspeitas	porque	causam	problemas	digestivos	em	algumas	pessoas,	em	razão	de
seu	conteúdo	de	lecitina.	São	processadas	com	mais	dificuldade	no	intestino
quando	ingeridas	cruas.

BERINJELAS

As	berinjelas	são	pobres	em	toxinas	e	ricas	em	potássio,	fósforo	e	fibras,	mas	são
da	família	das	solanáceas.	Se	você	não	for	sensível	a	elas,	essas	hortaliças	são
imbatíveis	na	absorção	de	manteiga	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se
alimentam	em	pastos.

PIMENTAS

As	pimentas	contêm	mais	vitamina	C	do	que	as	laranjas	e	são	ricas	em	potássio,
fósforo,	folato,	licopeno	e	caroteno.	Pimentas	secas	(desidratadas)	ou	que	não
sejam	superfrescas	estão	sujeitas	a	grande	risco	de	contaminação	por	toxinas	de
fungos.	Também	fazem	parte	da	família	das	solanáceas.

TOMATES



Os	tomates	apresentam	altas	concentrações	de	betacaroteno,	licopeno	e	folato.
Possuem	muito	fósforo	e	potássio,	mas	contêm	um	pouco	de	frutose	e	pertencem
à	família	das	solanáceas.	São	igualmente	ricos	em	histaminas,	por	isso	observe
se	após	comê-los	você	sente	fome,	cansaço	ou	irritação.

ALHO

O	alho	alimenta	as	bactérias	benéficas	e	há	registros	de	suas	ações	antifúngicas.
Então	por	que	eu	recomendaria	praticamente	evitar	tal	hortaliça	miraculosa?
Essa	é	uma	das	orientações	mais	controversas	e	impopulares	que	faço,	mas	ela	se
deve	aos	efeitos	psicoativos	do	alho.	Soube	disso	durante	o	treinamento	cerebral
40	Years	of	Zen,	quando	aprendi	estados	avançados	de	meditação.	O	instrutor
me	orientou	a	evitar	o	alho,	do	contrário	o	treinamento	cerebral	não	funcionaria
tão	bem.	Fiquei	cético	e,	após	a	primeira	semana	de	treinamento,	quando	tomei
conhecimento	do	que	o	meu	cérebro	era	capaz,	comi	um	pouco	de	alho	e	tentei
meditar	mais	tarde.	Meu	cérebro	não	trabalhou	da	mesma	forma.	Tive	muito
mais	dificuldade	de	me	concentrar	e	levei	quatro	dias	para	retomar	níveis
elevados	de	foco	e	atenção	que	me	garantissem	um	alto	desempenho.

Pesquisei	e	descobri	que	líderes	religiosos	históricos	conheciam	o	lado	negro
do	alho.	Em	uma	história	do	Islã,	quando	Satã	deixou	o	jardim	do	Éden,	jorrava
alho	de	seu	primeiro	casco	fendido	e	cebola	do	segundo.	No	jainismo,	alho	e
cebola	são	rigorosamente	proibidos,	dado	o	efeito	perturbador	que	exercem
sobre	a	mente.	Ensinamentos	hinduístas	e	budistas	no	Nepal	e	no	Tibete	afirmam
que	o	alho	desencadeia	agitação	e	agressão,	interfere	na	concentração,
dificultando	a	ascensão	a	estados	espirituais	mais	elevados.	Essas	fontes,
obviamente,	não	são	científicas,	mas	apoiam	a	minha	observação.

Algumas	das	mais	interessantes	informações	sobre	o	alho	são	de	autoria	de
um	dos	pioneiros	do	neurofeedback	por	eletrencefalografia	(EEG),	Robert	C.
Beck.	Ele	é	reconhecidamente	uma	figura	controversa,	além	disso,	nem	todos	os



seus	inventos	funcionaram,	porém	Beck	criou	alguns	protocolos	sólidos	para	sua

época.	Pesquisou	os	efeitos	do	alho	na	função	cerebral	depois	de	ter	sido
informado,	quando	era	piloto	militar	na	década	de	1950,	que	essa	hortaliça
baixava	o	tempo	de	resposta.	Nos	anos	1970,	ele	administrava	uma	empresa
fabricante	de	eletrencefalógrafos	e	observou	que	as	pessoas	mostravam	muito
menos	atividade	cerebral	depois	que	comiam	alho	e	que	suas	ondas	cerebrais
ficavam	dessincronizadas.[5]

HORTALIÇAS	SOLANÁCEAS
As	solanáceas	são	uma	família	de	plantas	que	inclui	alimentos,	ervas,	arbustos	e	árvores.	O
tabaco	e	a	beladona,	uma	planta	com	bagas	venenosas,	são	ambos	solanáceas,	e	muitas
hortaliças	populares	também	estão	nessa	categoria,	como	berinjelas,	batatas,	tomates,
pimentões,	pimentas	picantes,	tomatillos	(tomates	verdes,	ou	tomates	com	casca),	pimenta-
da-jamaica	e	pimenta-de-caiena.	Todos	esses	alimentos	contêm	duas	fontes	possíveis	de
criptonita.	A	primeira	é	um	grupo	de	substâncias	chamadas	alcaloides,	que	podem	exercer
impacto	nos	nervos,	nos	músculos,	nas	articulações	e	na	função	digestiva	de	algumas	pessoas.
[6]	Preocupa	o	fato	de	que	os	alcaloides	das	solanáceas	podem	contribuir	para	a	perda	de
cálcio	nos	ossos	e	depositar	esse	mineral	nos	tecidos	moles,	pois	as	solanáceas	possuem
calcitriol,	um	hormônio	milhares	de	vezes	mais	forte	do	que	a	vitamina	D.[7]	O	segundo
problema	com	as	plantas	dessa	família,	como	já	mencionei,	é	o	fato	de	elas	conterem
lecitinas,	antinutrientes	que	podem	desencadear	reações	autoimunes,	independentemente	da
questão	dos	alcaloides.

Existem	pessoas	que	comem	hortaliças	solanáceas	e	apresentam	muito	poucos	problemas
óbvios,	enquanto	outras	são	mais	sensíveis	ou	têm	reações	autoimunes	a	esses	vegetais.	Isso
torna	todos	os	alimentos	solanáceos	suspeitos.	Algo	a	se	ter	em	mente	é	que	o	cozimento
reduz	os	níveis	de	alcaloides	nas	solanáceas	até	quase	a	metade.	Isso	significa	que	é	mais
seguro	sempre	cozinhar	essas	hortaliças	ainda	que	você	não	seja	particularmente	sensível	a
elas.	Caso	seja	sensível,	deve	evitá-las	por	completo.

Se	você	não	tem	certeza,	coma	uma	grande	quantidade	de	solanáceas	em	um	dia	–	salsa
(molho	feito	com	tomate,	cebola	e	condimentos	picantes),	pimentas,	berinjelas,	batatas	–	e
observe	como	se	sente	nos	próximos	três	dias.	Talvez	você	se	surpreenda.



Em	estudos	diversos,	o	consumo	em	grandes	quantidades	e	o	uso	prolongado
do	alho	têm	demonstrado	causar	uma	série	de	outros	problemas	de	saúde,	como
estresse	do	fígado	e	inflamação.[8]	A	evidência	mais	convincente	para	mim	é	que
o	alho	interrompe	minha	meditação,	e	tenho	mais	dificuldade	de	me	concentrar
quando	o	como	antes	de	meditar.	Não	me	entenda	mal:	empregado	como
remédio,	o	alho	é	ótimo	para	determinados	problemas,	mas	não	deveria	ser	o
aditivo	principal	na	alimentação	de	pessoas	que	querem	comandar	o	próprio
cérebro.	Coma-o	quando	você	estiver	doente	e	não	precisar	se	concentrar	muito
bem.

CEBOLAS

As	cebolas	estão	na	mesma	família	do	alho	e	compartilham	uma	química	similar.
Se	você	estiver	treinando	seu	cérebro	ou	fazendo	meditação,	deve	evitá-las
inteiramente;	no	entanto,	essas	hortaliças	parecem	ter	um	impacto	menor	do	que
o	alho.	Você	deveria	testá-las	para	verificar	como	elas	o	afetam	pessoalmente.
Eu	as	uso	de	vez	em	quando	para	acrescentar	sabor,	porém	não	recomendo	que
sejam	consumidas	todos	os	dias.	As	cebolas	são	também	muito	ricas	em	açúcar,
por	isso	limite-as	ao	jantar.	As	cebolinhas	verdes	têm	efeitos	mais	brandos,	então
são	essas	que	costumo	usar.

BETERRABAS

Essas	hortaliças	possuem	pouca	quantidade	de	antinutrientes,	exceto	oxalatos,	e
são	ricas	em	potássio,	fósforo,	fibras	e	folato,	mas	podem	ser	uma	fonte
sorrateira	de	carboidratos	indesejados,	devido	ao	seu	alto	teor	de	açúcar.	Podem
ser	também	geneticamente	modificadas.	Tempos	atrás,	o	Departamento	de
Agricultura	dos	Estados	Unidos	foi	processado	judicialmente	por	estimular	e
autorizar	o	plantio	de	beterrabas	de	OGMs,	que	podem	espalhar	seu	pólen	para
outros	tipos	de	beterrabas.



ERVILHAS

Assim	como	as	vagens,	muitas	variedades	de	ervilhas	contêm	lecitinas,
antinutrientes	que	causam	problemas	digestivos;	no	entanto,	muitas	pessoas
dizem	que	esses	distúrbios	são	piores	com	as	ervilhas	do	que	com	as	vagens.	As
ervilhas	têm	alta	concentração	de	carboidratos	ricos	em	amido;	portanto,	se	você
concorda	com	aquelas	pessoas,	é	melhor	comer	essas	hortaliças	apenas	à	noite.



HORTALIÇAS	CRIPTONITA

COGUMELOS

Este	é	outro	momento	em	que	não	gosto	do	que	estou	escrevendo,	mas	é
verdade.	Os	cogumelos	são	maravilhosos	fungos	medicinais,	porém	ainda	não
estudamos	milhares	de	compostos	químicos	presentes	nos	cogumelos	que	são
comumente	consumidos.	Existem,	de	fato,	argumentos	em	prol	da	saúde	para
comermos	cogumelos	medicinais,	uma	vez	que	se	acredita	que	eles	fortalecem	o
sistema	imunitário.	Mas	os	cogumelos	também	estimulam	o	crescimento	de
leveduras	no	corpo.	O	cogumelo	comum,	ou	champignon-de-paris	(Agaricus
bisporus),	contém	o	ácido	p-hidrazinobenzoico,	que	está	envolvido	na
proliferação	de	células	vasculares	lisas,	que	é	parte	do	modo	como	os	vasos
sanguíneos	se	remodelam	após	lesões.	Isso	é	um	sinal	de	lesão	muscular	e	não	é
algo	positivo	para	a	saúde	vascular.	Embora	os	cogumelos	venham	sendo	usados
há	muitos	anos	como	uma	saborosa	fonte	alimentar,	eles	têm	um	aspecto	adverso
oculto	e	existem	escolhas	melhores.	É	como	tomar	um	remédio	de	que	realmente
não	precisamos.	Como	os	cogumelos	podem	ser	uma	verdadeira	miscelânea,
recomendo	a	você	que	restrinja	sua	exposição	a	esses	alimentos	durante	o
programa	de	duas	semanas.	Depois	consulte	um	especialista	em	ervas,	caso
deseje	usar	cogumelos	medicinais,	como	o	reishi,	o	shiitake	etc.

TODAS	AS	HORTALIÇAS	ENLATADAS

Hortaliças	enlatadas	costumam	estar	contaminadas	com	bisfenol	A	(BPA)	em
decorrência	do	processo	de	enlatamento	e,	com	frequência,	são	ricas	em
histaminas.[9]	O	BPA	é	usado	na	fabricação	de	plásticos	e	exibe	propriedades
que	imitam	hormônios	no	corpo.	Para	finalizar,	conservantes	e	outros	aditivos
são	frequentemente	misturados	às	hortaliças	para	aumentar	sua	durabilidade	nas



prateleiras;	além	disso,	aquecer	esses	produtos	em	altas	temperaturas	reduz	seus
níveis	de	nutrientes.	Se	você	não	tem	a	opção	de	consumir	hortaliças	frescas,	não
há	motivo	para	não	aquecer	hortaliças	congeladas.	Elas	são	bastante	superiores
às	enlatadas	porque	costumam	ser	colhidas	e	congeladas	no	auge	do	frescor	e
não	sofrem	adulterações	como	as	enlatadas.



GORDURAS

A	princípio,	pode	parecer	contrário	ao	que	sugere	o	senso	comum	tornar	as
gorduras	o	ponto	central	da	Dieta	À	Prova	de	Bala,	mas,	tendo	em	vista	quanto	o
corpo	precisa	delas,	faz	sentido,	sim.	Comer	grandes	quantidades	de	gorduras
saudáveis	é,	na	verdade,	muito	melhor	do	que	consumir	qualquer	outro	tipo	de
alimento.	Açúcar	e	proteína	em	excesso	são	particularmente	prejudiciais.	Nas
últimas	décadas,	a	tendência	tem	sido	substituir	as	gorduras	pelo	açúcar,	mas
isso	se	revelou	terrível	para	a	saúde.	Como	você	já	leu	neste	livro,	substituir	os
carboidratos	por	muita	proteína	pode	sobrecarregar	o	fígado,	que	luta	para
decompor	todos	os	aminoácidos	presentes	na	proteína.	O	macronutriente	que
(como	um	combustível)	queima	de	modo	mais	limpo	e	contém	a	maior
concentração	de	energia	são	as	gorduras,	especialmente	as	mais	saudáveis	e	as
mais	À	Prova	de	Bala,	listadas	a	seguir	em	uma	ordem	que	vai	das	mais	ricas	em
nutrientes	àquelas	que	são	vazias	nutricionalmente,	ou	criptonitas	tóxicas.

À	PROVA	DE
BALA

Bulletproof	Brain	Octane,	Bulletproof	MCT	Oil	(óleo	TCM),
Bulletproof	Ghee,	Bulletproof	Chocolate,	Bulletproof	Cocoa
Butter	(manteiga	de	cacau),	gema	de	ovos	caipiras*	(de
galinhas	criadas	livremente	na	natureza),	óleo	de	krill,	tutano
(medula)	e	carne	vermelha	de	gado	que	se	alimenta	em	pastos,
óleo	de	abacate,	óleo	de	coco	e	lecitina	de	girassol

	 óleo	de	peixe,	ghee	e	manteiga	produzidos	com	leite	de	vacas
que	se	alimentam	em	pastos
azeite	de	dendê	(extraído	da	polpa	da	palma),	palmiste



	 (extraído	da	semente	da	palma),	bacon	de	porcos	criados
livremente	na	natureza,	nozes-macadâmias	cruas,	azeite	de
oliva	extravirgem

	 amêndoas	cruas,	avelãs,	nozes,	manteiga	de	castanha-de-caju,
lecitina	de	soja	não	originada	de	OGM

	 gorduras	de	pato	e	ganso,	ghee	e	manteiga	produzidos	com
leite	de	vacas	alimentadas	com	grãos

	
gordura	de	galinha	de	granja	(convencional);	óleos	de
cártamo,	girassol,	canola,	amendoim,	soja,	algodão,	milho	e
outros	óleos	vegetais;	nozes	e	óleos	aquecidos;	óleo	de	linhaça

CRIPTONITA margarina	e	outras	gorduras	trans	artificiais,	óleos	fabricados
com	grãos	de	OGMs,	banha	de	porco	industrializada

*	Verifique	se	você	é	alérgico	a	ovo.

Faça	o	download	gratuito	de	uma	cópia	colorida	(em	inglês)	em	http://bulletproof.com/roadmap

http://bulletproof.com/roadmap


GORDURAS	À	PROVA	DE	BALA

GORDURAS	DE	ANIMAIS	QUE	SE	ALIMENTAM	EM	PASTOS	(TUTANO,	SEBO,	BANHA
ETC.,	MAS	NÃO	GORDURA	DE	AVES)

Essas	gorduras	são	ricas	em	nutrientes,	ácidos	graxos	essenciais,	proteína,
minerais,	antioxidantes	e	nutrientes	solúveis	em	gordura	que	são	difíceis	de
encontrar	em	outras	fontes.	O	tutano,	especialmente,	tem	alto	teor	de	gorduras
ômega-3,	e	alguns	pesquisadores	acreditam	que	quebrar	ossos	descartados	para
comê-lo	foi	o	que	permitiu	o	desenvolvimento	de	cérebros	grandes	nos	seres
humanos.	Essas	são	as	principais	fontes	de	gorduras	À	Prova	de	Bala	da	Terra!
Lembre-se	de	que,	desde	que	se	alimentem	em	pastos,	as	vacas	são	à	base	de
plantas.

MANTEIGA	FABRICADA	COM	LEITE	DE	VACAS	QUE	SE	ALIMENTAM	EM	PASTOS

Esse	tipo	de	manteiga	apresenta	grandes	quantidades	de	vitaminas	solúveis	em
gorduras,	antioxidantes,	gorduras	saudáveis	e	vitaminas	A,	E,	D	e	K.	A
alimentação	com	grãos	provoca	uma	queda	expressiva	em	todos	os	compostos
benéficos	contidos	na	manteiga,	introduz	novas	toxinas	e	eleva	os	níveis	de
ômega-6.	É	essencial	sempre	escolher	manteiga	fabricada	com	leite	de	vacas	que
se	alimentam	em	pastos.

GHEE	FABRICADO	COM	LEITE	DE	VACAS	QUE	SE	ALIMENTAM	EM	PASTOS

O	ghee	tem	todos	os	micronutrientes	e	antioxidantes	da	manteiga,	mas	ela	passa
por	mais	uma	etapa	de	processamento	que	a	torna	um	pouquinho	mais	À	Prova
de	Bala.	A	manteiga	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos	e
elaborada	com	culturas	vivas	(de	iogurte	ou	leitelho)	é	aquecida	por	pouco
tempo	para	a	remoção	da	água,	da	lactose	e	de	uma	proteína	do	leite	chamada



caseína.	O	produto	final	tem	uma	densidade	muito	maior	de	nutrientes	do	que	a

manteiga	livre	de	caseína	e	lactose,	substâncias	que	podem	causar	reações	em
algumas	pessoas.	Para	quem	é	especialmente	sensível	a	laticínios	ou	tem
problemas	intestinais,	o	ghee	é	o	máximo.

ÓLEO	DE	COCO	VIRGEM

O	óleo	de	coco	virgem	tem	mais	gordura	saturada	do	que	quase	qualquer	outro
alimento,	o	que	o	torna	uma	boa	escolha	para	o	cozimento,	pois	é	muito	estável.
Se	consumida	em	quantidade	suficiente,	a	pequena	quantidade	de	TCM	real	no
óleo	de	coco	pode	estimular	a	função	cerebral,	aumentar	a	formação	de	cetona	e
contribuir	para	a	queima	de	gordura.	Tome	cuidado	com	o	óleo	de	copra,	um
tipo	de	óleo	de	coco	que	tem	muitos	fungos.

ÓLEO	TCM

Esse	é	um	extrato	líquido	de	coco	composto	de	cadeias	de	gorduras	curtas	e
médias	quase	puras.	É	a	forma	mais	bioativa	do	óleo	de	coco	e	fornece	seis
vezes	mais	TCMs	do	que	o	óleo	de	coco.	Além	disso,	contribui	ainda	mais	para
a	formação	de	cetona	e	para	a	função	cerebral	do	que	o	óleo	de	coco.

ÓLEOS	DE	PEIXE	E	DE	KRILL

Esses	benéficos	ácidos	graxos	ômega-3	promovem	a	saúde	cardiovascular,
combatem	a	inflamação,	melhoram	a	função	cerebral	e	reduzem	o	risco	de
câncer.	É	importante	escolher	uma	marca	de	alta	qualidade,	pois	os	produtos
mais	baratos	podem	ter	sofrido	oxidação	durante	o	processamento.	O	óleo	de
krill	pode	vir	com	astaxantina,	um	potente	antioxidante	que	ajuda	a	reduzir	a
oxidação	durante	o	processamento.	Como	já	mencionei,	esses	óleos	ajudam	a
melhorar	também	a	qualidade	do	sono.	Para	esse	objetivo,	prefiro	o	óleo	de	krill.



Comecei	a	tomar	o	óleo	TCM	há	cerca	de	dois	anos	e	recentemente	passei	a	consumir	a	forma	mais
potente	de	TCM,	que	uso	no	Café	À	Prova	de	Bala	todos	os	dias.	Depois	de	me	tornar	À	Prova	de	Bala,
não	apenas	voltei	à	faculdade	aos	65	anos,	e	sempre	tirando	notas	A,	como	estou	quase	curada	de	uma
asma	crônica	que	tive	durante	toda	a	vida.	Agora	não	fico	mais	doente	com	tosses	e	gripes.	Isso	mudou
a	minha	vida!	Outra	coisa	impressionante	que	aconteceu	depois	de	que	me	tornei	À	Prova	de	Bala	é	que
me	livrei	dos	remédios	para	pressão	sanguínea.	Verifico	minha	pressão	com	regularidade	e	está	tudo
bem.	Obrigada	mais	uma	vez.	–	Charlotte

ÓLEO	DE	FÍGADO	DE	BACALHAU	FERMENTADO

O	óleo	de	fígado	de	bacalhau	é	uma	das	substâncias	com	maior	densidade	de
nutrientes	que	existem	no	mundo.	Na	avaliação	por	peso,	é	a	mais	rica	fonte	de
vitaminas	solúveis	em	gordura,	além	de	apresentar	alto	teor	de	antioxidantes,
minerais	e	ácidos	graxos.	Infelizmente,	métodos	modernos	de	produção	desse
óleo	dão	origem	a	quantidades	extremas	de	vitamina	A,	enquanto	o	processo	de
destilação	remove	outros	nutrientes	e	cofatores.	Por	sorte,	a	Green	Pasture
fermenta	seu	óleo	de	fígado	de	bacalhau	por	meio	de	um	processo	tradicional
que	preserva	todos	os	seus	efeitos	benéficos.	Também	testa	o	produto	para
verificação	de	contaminantes,	metais	pesados	e	até	fungos.	Essa	é	a	única	marca
que	faz	isso.

LECITINA	DE	SOJA	NÃO	PROVENIENTE	DE	OGMs	OU	LECITINA	DE	GIRASSOL

A	lecitina,	praticamente	a	única	parte	da	planta	da	soja	que	vale	a	pena	comer,	é
um	nutriente	importante	para	o	desempenho	cerebral	e	para	a	saúde	como	um
todo.	(Observe	que	se	trata	da	proteína	lecitina,	e	não	do	antinutriente	lectina
nem	do	hormônio	que	proporciona	saciedade,	a	leptina.)	Algumas	pessoas
sentem	um	estímulo	mental	com	o	consumo	da	lecitina,	provavelmente	porque
ela	eleva	o	nível	de	um	neurotransmissor	excitatório	chamado	acetilcolina.	Há
evidências	de	que	uma	pequena	quantidade	do	fitoestrogênio	da	soja	pode	estar
presente	na	lecitina	produzida	por	algumas	marcas,	mas	não	tanto	para	causar



preocupação	a	mim	(nem	a	você).

MANTEIGA	DE	CACAU

A	manteiga	de	cacau	de	que	estamos	falando	aqui	é,	evidentemente,	aquela	que
usamos	como	alimento,	e	não	como	cosmético.	Trata-se	de	uma	gordura	vegetal
rica	em	gorduras	saturada	e	monoinsaturada.	Seus	polifenóis	e	antioxidantes
podem	melhorar	a	saúde	cardiovascular	e	regular	a	pressão	sanguínea.	Essa
manteiga	adiciona	um	delicioso	sabor	residual	de	chocolate	aos	alimentos.
Algumas	pessoas	a	acrescentam	ao	Café	à	Prova	de	Bala,	porém	também	se	pode
derretê-la	e	usá-la	em	qualquer	receita	de	sobremesa.	É	um	modo	maravilhoso
de	adicionar	sabor	de	chocolate	à	comida	sem,	de	fato,	utilizar	chocolate.	Eu	já	a
acrescentei	até	a	pratos	de	peixe	para	criar	um	delicioso	molho	de	sabor	picante
com	chocolate.	A	qualidade	faz	diferença	quando	se	trata	de	manteiga	de	cacau,
pois	esse	é	um	dos	tipos	de	gordura	que	mais	apresentam	fungos.

ÓLEO	DE	ABACATE

O	óleo	de	abacate	é	excelente	em	pequenas	quantidades,	no	entanto	é	melhor
obtê-lo	comendo	o	próprio	abacate.	O	excesso	de	óleo	extraído	pode	ultrapassar
o	limite	de	gorduras	poli-insaturadas	À	Prova	de	Bala.	Embora	esse	produto
tenha	um	alto	ponto	de	fulgor,	não	é	uma	boa	ideia	usá-lo	para	cozinhar	porque
se	oxida	facilmente;	além	disso,	há	o	risco	de	que	tenham	sido	usados	solventes
em	sua	fabricação.	Atenha-se	a	marcas	confiáveis!



GORDURAS	SUSPEITAS

AZEITE	DE	OLIVA	EXTRAVIRGEM

Algumas	pessoas	consideram	o	azeite	de	oliva	uma	panaceia,	contudo	ele	está	na
lista	de	alimentos	suspeitos	em	razão	de	seu	alto	teor	de	ômega-6	e	também
porque	69%	dos	azeites	de	oliva	analisados	em	uma	pesquisa	recente	continham
outros	óleos	que	não	estavam	no	rótulo.[10]	Como	tem	alta	tendência	à	oxidação,
o	azeite	de	oliva	nunca	deve	ser	cozido.	Escolha	marcas	de	qualidade	cujos
produtos	sejam	acondicionados	em	vidro	escuro	para	evitar	a	oxidação.	A	pureza
do	azeite	de	oliva	é	extremamente	importante,	uma	vez	que	marcas	comerciais
contêm	óleo	de	canola	e	outros	óleos	criptonita.	Se	você	gosta	desse	azeite,	use-
o	com	moderação	em	saladas.	Eu	misturo	dois	terços	de	óleo	TCM	com	um
terço	de	azeite	de	oliva	para	obter	o	mesmo	sabor	com	menos	óleo	poli-
insaturado.

AZEITE	DE	DENDÊ	(EXTRAÍDO	DA	POLPA	DA	PALMA)	E	PALMISTE	(EXTRAÍDO	DA
SEMENTE	DA	PALMA)

Embora	o	azeite	de	dendê	processado	a	frio	seja	uma	boa	fonte	de	gordura,	não
deve	ser	consumido	em	grandes	quantidades.	Contém	alto	teor	de	gordura	poli-
insaturada,	além	disso	sabe-se	que	o	ácido	palmítico	transporta	uma	toxina
bacteriana	do	intestino	chamada	lipopolissacarídeo	(LPS)	até	o	fígado.	O	óleo
TCM	protege	o	fígado	dessa	mesma	toxina,	e	é	por	isso	que	ele	é	uma	escolha	À
Prova	de	Bala.	O	palmiste,	que	é	extraído	da	semente	da	mesma	planta,
apresenta	menos	gordura	poli-insaturada	e	é	mais	estável	quando	aquecido.	É
também	mais	rico	em	gorduras	de	cadeia	média	e,	de	modo	geral,	é	uma	opção
melhor	do	que	o	azeite	de	dendê	comum.

ÓLEOS	DE	NOZES	NÃO	AQUECIDOS	(MACADÂMIA,	AMÊNDOA,	NOZ	ETC.)



Em	sua	maioria,	os	óleos	de	nozes	compõem-se	de	ácidos	graxos
monoinsaturados	e	poli-insaturados,	que	são	mais	sujeitos	à	oxidação	quando
expostos	ao	ar,	à	luz	e	ao	calor.	Quando	estão	dentro	das	nozes,	são
relativamente	estáveis,	porém	depois	de	extraídos	ficam	desprotegidos.
Deveriam	ser	armazenados	na	geladeira	e	nunca	submetidos	a	altas
temperaturas,	mas	o	aquecimento	é	muitas	vezes	parte	do	processo	de	extração,	e
é	difícil	encontrar	os	que	são	prensados	a	frio.	Entre	esses	óleos,	os	de	noz-
macadâmia	e	de	amêndoa	são	as	melhores	escolhas,	pois	são	os	que	contêm	mais
gorduras	saturadas	e	monoinsaturadas.

BACON	DE	PORCOS	CRIADOS	LIVREMENTE	NA	NATUREZA

Esse	tipo	de	bacon	contém	alto	teor	de	nutrientes,	gorduras	saudáveis	e
antioxidantes,	embora	também	apresente	níveis	relativamente	altos	de	gorduras
ômega-6	e	um	verdadeiro	potencial	para	toxinas	e	patógenos.	Adoro	bacon,	por
isso	no	outono	faço	estoques	de	cortes	da	barriga	de	capados	criados	livremente
na	natureza	e	os	transformo	em	bacon,	curando	eu	mesmo	a	carne	–	problema
resolvido	da	maneira	mais	deliciosa	possível!	Carne	e	bacon	de	porcos	criados
em	confinamento	em	instalações	de	suinocultura	estão	mais	sujeitos	a	apresentar
resíduos	de	antibióticos	e	de	toxinas	de	fungos.

MANTEIGA	E	GHEE	FABRICADOS	COM	LEITE	DE	VACAS	ALIMENTADAS	COM	GRÃOS

Quando	vacas	leiteiras	são	alimentadas	com	grãos,	elas	se	tornam	doentes,
subnutridas	e	fracas.	Muitas	vezes	recebem	injeções	de	hormônios	e	antibióticos
para	aumentar	a	produção	de	leite,	porém	o	leite	que	produzem	tem	menos
nutrientes	e	apresenta	elementos-traço	dessas	substâncias.	Manteiga	e	ghee	feitos
desse	tipo	de	leite	estão	mais	sujeitos	à	contaminação	por	fungos	e	outras
toxinas,	uma	vez	que	os	fungos	são	o	principal	problema	na	alimentação
agrícola,	e	pode	ocorrer	a	bioacumulação	desses	organismos	no	leite	animal.	Na



caseína	se	concentram	60%	das	toxinas	de	fungos;	portanto,	comer	apenas	a
gordura	de	animais	alimentados	com	grãos	é	mais	seguro	do	que	tomar	seu	leite.
A	questão	principal	é:	quando	não	houver	outra	escolha,	esses	alimentos	não	irão
prejudicar	você,	mas	não	fornecerão	nem	de	perto	os	mesmos	benefícios
proporcionados	pela	manteiga	e	o	ghee	fabricados	com	leite	de	vacas	que	se
alimentam	em	pastos.

GORDURAS	DE	PATO	E	GANSO	CRIADOS	LIVREMENTE	NA	NATUREZA

Essas	gorduras	são	ricas	em	nutrientes	e	no	colesterol	que	estimula	o	cérebro.	As
gorduras	de	pato	e	de	ganso	são	mais	resistentes	à	oxidação	do	que	a	gordura	de
galinha,	mas	menos	do	que	as	das	carnes	de	vaca	e	cordeiro.	É	praticamente
impossível	encontrar	gorduras	desse	tipo,	a	não	ser	em	lojas	gourmet	e	em
estabelecimentos	de	caça	–	se	você	as	encontrar,	faça	um	estoque!

GORDURA	DE	GALINHAS	CAIPIRAS	(CRIADAS	LIVREMENTE	NA	NATUREZA)

A	pele	de	galinha	é	uma	boa	fonte	da	proteína	de	colágeno,	mas	também
concentra	muita	gordura,	que	em	sua	maior	parte	é	o	inflamatório	ácido	linoleico
(ômega-6).	Não	há	problema	em	consumir	gordura	de	galinha	uma	vez	ou	outra,
contudo	você	só	deve	comer	a	pele	de	galinha	caipira	se	ela	não	for	grelhada
nem	queimada.	Proteína	desnaturada	misturada	com	gordura	ômega-6	oxidada
(pense	no	prato	buffalo	wings,	ou	“asinhas	de	frango	ao	molho	búfalo”)	não	é	À
Prova	de	Bala.



GORDURAS	E	ÓLEOS	CRIPTONITA

ÓLEOS	DE	CÁRTAMO	E	DE	GIRASSOL

As	sementes	de	cártamo	são	aquecidas	em	altas	temperaturas	para	a	extração	do
óleo,	o	que	causa	a	oxidação	de	seus	frágeis	óleos.	Acontece	o	mesmo	problema
com	o	óleo	de	girassol,	que	é	ainda	mais	sujeito	à	oxidação	do	que	o	óleo	de
cártamo	e	tem	um	ponto	de	fulgor	mais	baixo.	Isso	é	certamente	uma	garantia	de
que	o	óleo	de	girassol	que	você	consome	é	oxidado.	Comer	um	punhado	de
sementes	de	girassol	uma	vez	ou	outra	é	mais	natural,	supondo	que	você	consiga
tolerá-las!

BANHA	DE	PORCO	INDUSTRIALIZADA

Animais	alimentados	com	grãos	recebem	grãos	contaminados,	são	forçados	a
viver	em	condições	anti-higiênicas	e	tomam	injeções	de	antibióticos	e	hormônios
sintéticos.	As	toxinas	e	os	patógenos	do	ambiente	em	que	esses	animais	vivem	se
acumulam	em	seu	tecido	gorduroso.	Quando	você	consome	banha
industrializada,	está	comendo	essa	mistura	tóxica.	A	banha	desse	tipo	é	também
extremamente	pobre	em	nutrientes	e	gorduras	saudáveis	quando	comparada	à
versão	proveniente	de	animais	que	se	alimentam	em	pastos.	Além	disso,	costuma
ser	hidrogenada.

ÓLEOS	DE	CANOLA,	MILHO,	ALGODÃO,	LINHAÇA,	AMENDOIM,	SOJA	E	OUTROS	ÓLEOS
“VEGETAIS”

Como	você	leu	no	capítulo	3,	não	há	nada	a	ganhar	com	o	consumo	desses	óleos,
e	eles	podem	ser	prejudiciais	à	saúde	a	curto	e	longo	prazos,	até	mesmo	em
pequenas	quantidades.	Evite-os	o	máximo	possível.

MARGARINA	E	OUTRAS	GORDURAS	TRANS	ARTIFICIAIS



Se	você	pudesse	escolher	um	tipo	de	gordura	capaz	de	destruir	seu	desempenho,
reduzir	sua	função	cerebral,	prejudicar	sua	saúde	e	encurtar	sua	vida,	teria	que
ser	esse.	Essas	gorduras	baixam	os	níveis	do	colesterol	HDL	(o	bom	colesterol)	e
aumentam	o	risco	de	doença	cardíaca,	elevam	as	taxas	de	triglicerídios	e	causam
danos	às	artérias	e	ao	coração.	São	especialmente	prejudiciais	para	a	função
cerebral,	pois	provocam	inflamação	no	cérebro.	Gorduras	trans	artificiais	têm
sido	associadas	a	câncer,	demência,	Alzheimer,	danos	ao	fígado,	infertilidade	e
depressão.	Em	geral	são	fabricadas	com	óleos,	sementes,	leguminosas	e	grãos	de
OGMs,	portanto,	há	o	risco	adicional	de	alteração	genética	à	saúde.	Muitos
países	começaram	a	adotar	políticas	duras	contras	essas	gorduras,	porém	elas
ainda	são	encontradas	em	uma	imensa	quantidade	de	produtos.	Algumas
empresas	as	escondem	espertamente	na	lista	de	ingredientes,	fazendo	com	que
suas	porções	sejam	pequenas	o	suficiente	para	que	o	produto	seja	legalmente
rotulado	como	livre	de	gordura	trans.



PROTEÍNAS

A	proteína	é	extremamente	importante	porque	fornece	elementos	constituintes
para	os	músculos.	Isso	não	significa,	no	entanto,	que	devemos	comer	tanta
proteína	quanto	possível.	O	que	isso	quer	dizer,	de	fato,	é	que	devemos	nos
concentrar	em	consumir	quantidades	moderadas	da	proteína	de	melhor	qualidade
que	pudermos	encontrar.	Como	você	leu	no	capítulo	3,	uma	boa	regra	geral	é
ingerir	algo	entre	0,325	grama	e	0,75	grama	diário	de	proteína	para	cerca	de	500
gramas	de	peso	corporal.	Seguir	uma	dieta	de	consumo	moderado	de	proteína
também	fornecerá	os	melhores	benefícios	antienvelhecimento.	Ao	adotar	a	Dieta
à	Prova	de	Bala,	você	deverá	estar	em	uma	posição	de	construir	músculos	e
perder	gordura,	porém	pode	usar	esses	princípios	para	ser	um	fisiculturista
simplesmente	elevando	a	quantidade	de	proteína	que	consome.	Como	a	proteína
forma	músculos,	os	fisiculturistas	necessitam	de	maiores	quantidades	desse
nutriente,	no	entanto,	isso	tem	um	custo	metabólico.	Essas	diretrizes	gerais,
todavia,	são	para	pessoas	que	desejam	ter	uma	vida	saudável	e	uma	boa
aparência.

À	PROVA	DE
BALA

Bulletproof	Whey,	Bulletproof	Collagen	Protein	(proteína	de
colágeno),	Bulletproof	CollaGelatin	(mistura	em	pó	de
colágeno	e	gelatina),	carne	bovina	e	de	cordeiro	proveniente
de	animais	que	se	alimentam	em	pastos,	ovos	caipiras*	(de
galinhas	criadas	livremente	na	natureza)	e	gelatina	proveniente
de	gado	que	se	alimenta	em	pastos,	colostro
peixes	capturados	na	natureza	e	com	baixo	teor	de	mercúrio,



	 como	anchova,	hadoque,	solha-da-califórnia,	sardinha,	salmão
vermelho,	linguado-de-verão,	truta

	
carne	de	porcos	criados	livremente	na	natureza,	whey	protein
isolado	livre	de	aditivos,**	carnes	de	patos	e	gansos	criados
livremente	na	natureza

	 ovos	de	granja	(convencionais),	carne	de	galinhas	e	de	perus
criados	livremente	na	natureza

	 whey	aquecido,	proteína	do	cânhamo,	carne	de	animais
criados	em	confinamento

	 peixes	e	frutos	do	mar	com	alto	teor	de	mercúrio	ou	criados
em	cativeiro,	arroz	e	proteína	da	ervilha

CRIPTONITA proteína	da	soja,	proteína	do	trigo,	feijões,	queijo	e	outros
laticínios	pasteurizados	ou	cozidos	(exceto	manteiga)

*	Verifique	se	você	é	alérgico	a	ovo.

**	O	whey	protein	deve	ser	processado	a	frio	e	extraído	pelo	método	cross-flow	microfiltration,	ou	CFM
(microfiltração	tangencial).	As	pessoas	sensíveis	a	laticínios	devem	usar	o	whey	isolado	em	lugar	do
concentrado.

Faça	o	download	gratuito	da	cópia	colorida	(em	inglês)	em	http://bulletproof.com/roadmap

http://bulletproof.com/roadmap


PROTEÍNAS	À	PROVA	DE	BALA

CARNES	BOVINA	E	DE	CORDEIRO	PROVENIENTES	DE	ANIMAIS	QUE	SE	ALIMENTAM
EM	PASTOS

Essas	carnes	são	duas	das	melhores	fontes	de	proteína	na	Dieta	à	Prova	de	Bala,
mas	tenha	em	mente	que	o	gado	que	se	alimenta	em	pastos	muitas	vezes	recebe
grãos	como	alimento	trinta	dias	antes	do	abate	para	que	engorde.	Isso	elimina	os
benefícios	à	saúde,	por	isso	insista	na	carne	de	animais	que	se	alimentam	em
pastos	até	o	“produto	final”.

OVOS	CAIPIRAS	(DE	GALINHAS	CRIADAS	LIVREMENTE	NA	NATUREZA)

O	número	de	pessoas	alérgicas	a	ovos	é	crescente,	porém	elas	não	sabem	que
têm	esse	problema.	Você	só	deve	comer	ovos	durante	o	programa	de	duas
semanas	se	tiver	certeza	de	que	não	é	alérgico	a	esse	alimento.	À	exceção	do
potássio	e	de	alguns	aminoácidos,	a	maioria	dos	nutrientes	dos	ovos	se	encontra
na	gema,	que	é	extremamente	rica	em	micronutrientes.	Isso	significa	que
omeletes	de	clara	não	são	À	Prova	de	Bala!	Assim	como	a	manteiga,	a	gema	não
apresenta	a	maior	parte	de	seus	benefícios	nutricionais	quando	é	proveniente	de
um	animal	que	recebeu	antibióticos	e	foi	alimentado	com	milho	e	trigo	de
OGMs,	o	que	corresponde	à	alimentação	de	essencialmente	todas	as	galinhas
que	encontramos	nos	mercados.

A	gema	do	ovo	caipira	tem	uma	forte	cor	dourada	que	se	origina	da	vitamina
A	e	de	antioxidantes,	enquanto	a	gema	dos	ovos	de	galinhas	alimentadas	com
grãos	é	pálida	e	aguada	como	a	manteiga	comum	feita	com	leite	de	vacas
alimentadas	com	grãos.	A	revista	Mother	Earth	News	testou	o	valor	nutricional
de	ovos	caipiras	de	14	criações	e	os	comparou	a	ovos	de	granja	(convencionais).
Os	ovos	caipiras	apresentaram	sete	vezes	mais	betacaroteno,	três	vezes	mais



vitamina	E,	dois	terços	mais	de	vitamina	A	e	duas	vezes	mais	ácidos	graxos
ômega-3.[11]	Isto	é	sério:	se	você	quer	ter	um	bom	desempenho	e	parecer	bem,	é
sua	obrigação	comer	alimentos	com	a	maior	densidade	nutricional	que	você
possa	encontrar.	Que	tipo	de	ovo	você	escolheria?

PROTEÍNA	DE	COLÁGENO	PROVENIENTE	DE	ANIMAIS	QUE	SE	ALIMENTAM	EM
PASTOS

O	consumo	de	colágeno	equilibra	as	proporções	dos	aminoácidos	no	corpo,	e	as
bactérias	intestinais	conseguem	transformá-lo	em	ácido	butírico,	o	que	é	muito
bom	para	o	intestino.	O	colágeno	também	cicatriza	as	cartilagens	e	participa	da
reparação	dos	tecidos,	permitindo	que	tenhamos	articulações	jovens	e	flexíveis	e
uma	pele	livre	de	rugas.	Além	disso,	dá	sustentação	à	matriz	dos	ossos	e	ao
revestimento	das	artérias.[12]	Essa	proteína	é	amplamente	ausente	das	dietas
modernas.	A	maneira	mais	barata,	porém	menos	conveniente,	de	obter	colágeno
era	aquela	que	algumas	avós	adotavam,	fazendo	caldo	de	ossos	pela	fervura	de
ossos	de	animais	que	se	alimentam	em	pastos.	Em	vez	disso,	utilizo	colágeno
proveniente	de	gado	que	se	alimenta	em	pastos,	que	é	pré-digerido	com	enzimas,
o	que	torna	sua	absorção	mais	fácil	do	que	a	da	outra	opção,	que	é	a	gelatina
proveniente	de	gado	que	se	alimenta	em	pastos.	A	maioria	das	gelatinas
disponíveis	no	mercado	vem	de	animais	criados	em	cativeiro	no	sistema
industrial	e	é	obtida	pelo	processo	de	aquecimento,	e	não	pelo	processo
enzimático;	por	isso,	esses	produtos	não	proporcionam	os	mesmos	benefícios
que	o	colágeno	derivado	de	animais	que	se	alimentam	em	pastos,	que	é
enzimaticamente	processado	e	hidrolisado.

COLOSTRO

O	colostro	é	o	primeiro	leite	produzido	pelas	vacas	para	alimentar	seus	filhotes.
É	rico	em	compostos	que	estimulam	a	imunidade	e	em	fatores	do	crescimento



que	nos	protegem	de	patógenos.	Além	disso,	já	foi	demonstrado	que	o	colostro
colabora	na	prevenção	de	danos	ao	intestino	e	na	diminuição	da	permeabilidade
intestinal.	É	encontrado	como	suplemento	de	proteína	em	pó.

WHEY	PROTEIN	CONCENTRADO

O	whey	protein	atua	no	fígado	aumentando	os	níveis	do	antioxidante	glutationa,
pois	o	whey	de	qualidade	contém	todos	os	aminoácidos	essenciais	para	a
produção	desse	antioxidante.	É	um	produto	comumente	usado	para	aumentar	a
massa	muscular	de	fisiculturistas	e	idosos.	O	único	problema	é	que	ele	pode	ser
processado	de	maneiras	que	o	tornam	bastante	inflamatório.	Recomendo,	no
máximo,	duas	colheres	de	sopa	por	dia,	a	não	ser	que	você	esteja	se	exercitando
muito,	e	nesse	caso	vale	a	pena	consumir	até	quatro	colheres	de	sopa.	Se	você
usar	o	whey	para	atender	a	maior	parte	da	sua	necessidade	diária	de	proteína,
acabará	por	obter	quantidades	excessivas	dos	aminoácidos	cisteína	e	metionina,
que	podem	ser	inflamatórios	em	porções	exageradas.	Caso	você	deseje	mais
proteína	em	pó,	sugiro	adicionar	ao	whey	colágeno	proveniente	de	animais	que
se	alimentam	em	pastos,	pois	isso	equilibrará	as	proporções	de	aminoácidos.

PEIXES	E	FRUTOS	DO	MAR	CAPTURADOS	NA	NATUREZA

Peixes	e	frutos	do	mar	capturados	na	natureza	apresentam	alta	concentração	de
gorduras	saudáveis,	micronutrientes,	microminerais	e	antioxidantes.	Todos	os
peixes	têm	um	pouco	de	mercúrio,	e	há	um	debate	considerável	sobre	quão
perigoso	isso	é,	uma	vez	que	esses	alimentos	contêm	selênio,	que	pode	ser	uma
substância	protetora.[13]	Ainda	não	há	evidências	disso,	mas	com	base	na	minha
experiência,	acredito	que	o	mercúrio	presente	nos	peixes	cause	um	efeito
negativo.	Depois	que	perdi	45	quilos	de	gordura,	me	dediquei	à	prática	da	ioga
para	saber	como	usar	meu	recém-descoberto	corpo	não	obeso.	Uma	das	maneiras
que	utilizava	para	rastrear	meu	processo	era	ficar	de	pé	em	uma	só	perna	e	de



olhos	fechados	durante	a	aula	de	ioga	(posição	da	árvore).	É	surpreendentemente
difícil	fazer	isso,	contudo	aprendi	a	me	manter	ereto	por	vinte	a	trinta	segundos,
valendo-me	de	mudanças	muito	pequenas	na	postura,	alterações	que	mal	podia
sentir.	Em	algumas	aulas,	no	entanto,	por	mais	que	me	esforçasse,	eu	tombava
após	somente	uns	dois	ou	três	segundos.	Ao	longo	de	seis	meses,	tentei	descobrir
qual	era	a	variável	e	constatei	que	meu	equilíbrio	era	afetado	sempre	que	eu
jantava	sushi	na	véspera	da	aula	de	ioga.

Considerando	o	conhecimento	que	já	temos,	isso	não	chega	a	ser	uma
surpresa	terrível.	Sabemos	que	as	neurotoxinas	dos	alimentos	e	do	ambiente
exercem	um	impacto	sutil	no	nosso	sistema	nervoso.	O	mercúrio	já	foi
documentado	como	causa	de	ototoxidade,	isto	é,	como	causador	de	danos	aos
nervos	da	orelha.	Um	estudo	japonês	identificou	problemas	no	sistema	de
equilíbrio	em	14	pessoas	após	sua	exposição	a	mercúrio	orgânico.[14]	Também
sabemos	que	pessoas	que	têm	mais	mercúrio	no	organismo	são	mais	sensíveis	a
problemas	com	cândida	e	outras	leveduras	no	intestino.[15]	Quando	eu	tinha
dificuldades	de	equilíbrio	nas	aulas	de	ioga,	realizava	exames	para	verificar	os
níveis	de	mercúrio	na	minha	urina,	e	eles	eram	altos,	mostrando	que	a	carga
dessa	substância	no	meu	corpo	também	era	elevada.	Por	isso	creio	que	a	escolha
mais	segura	são	os	peixes	com	baixa	concentração	de	mercúrio,	como:

Anchova
Hadoque
Solha-da-califórnia
Sardinha
Salmão	vermelho
Linguado-de-verão
Tilápia	selvagem
Truta	selvagem



PROTEÍNAS	SUSPEITAS

AVES

Como	regra	geral,	não	há	problema	em	comer	carnes	de	porco,	pato,	ganso,
galinha	e	peru	algumas	vezes	por	semana,	mas	você	obterá	menos	benefícios	do
que	se	mantiver	o	consumo	de	peixes	e	de	carne	de	ruminantes	que	se	alimentam
em	pastos.	Um	dos	problemas	com	as	aves	é	que	sua	gordura	tem	alta
concentração	de	ácidos	graxos	ômega-6.	Além	disso,	a	grande	maioria	das
galinhas	que	podemos	comprar	(até	mesmo	as	orgânicas)	é	alimentada	com
milho	e	soja.	Isso	significa	que	as	gorduras	apresentam	uma	qualidade	ainda
mais	baixa	do	que	teriam	naturalmente	e	tendem	a	conter	mais	toxinas	do	que	as
que	existem	nos	animais	que	se	alimentam	em	pastos.	É	incrivelmente	difícil
encontrar	galinha	de	boa	qualidade.	Se	você	conseguir	comprar	galinha	caipira
orgânica	de	um	produtor	local,	será	um	grande	passo	na	direção	certa,	contudo	a
gordura,	por	seu	alto	conteúdo	de	ômega-6,	continuará	sendo	de	qualidade
inferior	às	das	carnes	bovina	e	de	cordeiro	provenientes	de	animais	que	se
alimentam	em	pastos.

CARNE	DE	PORCOS	CRIADOS	LIVREMENTE	NA	NATUREZA

Os	porcos	comem	praticamente	tudo,	e	a	maioria	dos	criadores	os	alimenta	com
grãos	que	muitas	vezes	estão	contaminados	com	fungos.	Os	porcos	são	muito
sensíveis	a	toxinas	de	fungos;	os	seres	humanos	são	os	únicos	animais	que	são
ainda	mais	sensíveis.	Grandes	suinocultores	industriais	estão	cientes	de	como	as
toxinas	de	fungos	afetam	o	ganho	de	peso	nos	porcos	e	os	cevam	com	alimentos
mais	baratos	e	com	maior	concentração	de	mofo	antes	do	abate	para	que	fiquem
mais	gordos.	Quando	eles	comem	toxinas	de	fungos,	estas	se	acumulam	em	seu
tecido	gorduroso.	Porcos	abatidos	durante	o	inverno	ou	a	primavera	tendem	a	ter



mais	toxinas	acumuladas	em	sua	gordura	porque	os	alimentos	que	ingerem	no
inverno	são	estocados	em	silos	onde	os	fungos	se	desenvolvem.	Os	animais
abatidos	no	verão	e	no	outono	consomem	alimentos	frescos	que	não	tiveram
tempo	de	se	degradar.	Por	fim,	a	carne	de	porco	tende	a	apresentar	alto	teor	de
histamina	–	se	você	se	sentir	cansado	ou	tonto	ou	tiver	um	ataque	alérgico	após
ingeri-la,	provavelmente	comeu	uma	carne	de	porco	que	ficou	armazenada	por
muito	tempo	antes	de	ser	cozida,	o	que	deu	tempo	às	proteínas	de	se
decomporem.

CARNES	DE	PATO,	GANSO,	GALINHA	E	PERU	CRIADOS	LIVREMENTE	NA	NATUREZA

As	aves	são	um	dos	poucos	animais	que	comem	grãos	naturalmente.	No	caso	de
patos	e	gansos,	esse	motivo	e	o	fato	de	receberem	com	frequência	alimentação
suplementar	de	milho	e	soja	fazem	com	que	sua	carne	seja	mais	rica	em	gorduras
ômega-6	do	que	muitos	outros	tipos	de	carne,	ainda	que	esses	animais	tenham
sido	criados	livremente	na	natureza.	Galinhas	e	perus	comem	uma	quantidade
ainda	maior	de	grãos	do	que	patos	e	gansos,	portanto,	têm	mais	chances	de	ser
expostos	a	toxinas	de	fungos.

OVOS	DE	GRANJA	(CONVENCIONAIS)

Galinhas	criadas	em	granjas	são	forçadas	a	comer	grãos	de	baixa	qualidade
durante	toda	a	vida	e	também	recebem	antibióticos.	Felizmente,	a	evolução
trabalhou	duro	para	evitar	que	os	pintinhos	fossem	prejudicados	pela
alimentação	das	mães.	As	galinhas	que	são	mães	filtram	e	acumulam	muitas	das
toxinas	que	normalmente	estariam	presentes	nos	ovos.	Isso	significa	que	ovos	de
granja	têm	baixa	concentração	de	toxinas,	porém	são	muito	mais	pobres	em
nutrientes	do	que	os	ovos	caipiras.

WHEY	PROTEIN	ISOLADO	LIVRE	DE	ADITIVOS



O	whey	protein	isolado	é	uma	versão	altamente	processada	e	refinada	do	whey
protein.	Seu	aquecimento	em	altas	temperaturas	desnatura	as	estruturas	da
proteína	e	destrói	as	propriedades	estimulantes	da	glutationa.	Além	disso,	oxida
a	pequena	quantidade	de	gordura	que	ainda	há	no	whey.	O	whey	protein	isolado
é	também	mais	pobre	em	nutrientes	e	em	fatores	do	crescimento	do	que	sua
versão	concentrada.	No	entanto,	é	uma	boa	opção	para	pessoas	sensíveis	à
lactose	e/ou	às	pequenas	quantidades	de	caseína	presentes	no	whey	protein
concentrado.

LEGUMINOSAS	GERMINADAS

Nosso	nível	de	tolerância	aos	feijões	depende	bastante	do	modo	como	esses
grãos	são	preparados,	da	nossa	genética,	das	nossas	alergias	e	do	nosso
microbioma	intestinal.	Leguminosas	que	germinaram	e/ou	ficaram	de	molho	são
as	mais	saudáveis,	uma	vez	que	os	nutrientes	continuam	disponíveis,	enquanto
os	antinutrientes	se	tornaram	menos	potentes	por	esses	processos.	No	entanto,	as
leguminosas	ainda	contêm	alérgenos	e	inibidores	digestivos,	e	não	é	incomum
apresentarem	toxinas	de	fungos,[16]	portanto,	procure	por	produtos	de	qualidade.
O	grão-de-bico	é	uma	leguminosa	popular,	é	uma	das	que	mais	causam	alergia,
[17]	quase	que	na	mesma	medida	que	o	amendoim.	As	leguminosas	são	uma
fonte	de	carboidratos	razoavelmente	pobres	em	nutrientes	e	contêm	proteína	de
baixa	qualidade,	apresentando	risco	de	inflamação	e	reações	alérgicas.	Dane-se	o
homus.	Coma	guacamole.



PROTEÍNAS	CRIPTONITA

PEIXES	E	FRUTOS	DO	MAR	CRIADOS	EM	CATIVEIRO

Peixes	e	frutos	do	mar	criados	em	cativeiro	(em	fazendas	com	tanques-redes,	por
exemplo)	apresentam	altas	concentrações	de	pesticidas,	toxinas,	metais	pesados,
parasitas,	patógenos	e	contaminantes	ambientais.	São	também	mais	pobres	em
nutrientes	e	gorduras	saudáveis	do	que	os	peixes	e	frutos	do	mar	capturados	na
natureza,	e	as	fazendas	de	salmão	norueguesas	estão	começando	a	afetar	as
populações	de	peixes	saudáveis	em	todo	o	mundo.	A	criação	de	peixes	em	mar
aberto	não	é	sustentável,	mata	peixes	selvagens,	causa	poluição	e	os	alimentos
que	produz	não	nos	levam	a	um	estado	de	alto	desempenho.	Mantenha-se	longe
de	alimentos	que	são	prejudiciais	não	apenas	para	você,	mas	para	todo	o	planeta!

CARNE	DE	BOVINOS	CRIADOS	EM	CATIVEIRO

Bovinos	criados	em	cativeiro	são	alimentados	com	a	coisa	mais	barata	possível
para	fazê-los	engordar,	incluindo	grãos	contaminados,	lixo,	comida	estragada	e
restos	de	partes	de	animais,	como	penas	e	bicos	de	galinha.	Como	esses	animais
vivem	em	condições	tão	horríveis,	eles	são	empanturrados	de	antibióticos	para
que	se	mantenham	vivos	até	o	abate.	Os	antibióticos,	hormônios	e	compostos	de
estrogênio	sintético	que	recebem	os	tornam	mais	gordos	também.	Além	disso,
animais	criados	em	confinamento	têm	menos	nutrientes	do	que	os	que	se
alimentam	em	pastos.	Se	você	não	conseguir	encontrar,	não	tiver	condições
financeiras	de	adquirir	nem	mesmo	de	ir	onde	possa	comprar	carne	de	gado	que
se	alimenta	em	pastos,	escolha	as	partes	mais	magras	para	evitar	as	toxinas	que
se	acumulam	na	gordura	desses	animais	e	faça	suplementação	com	óleo	de	peixe
ou	krill	para	obter	mais	da	gordura	de	que	necessita.

SOJA



O	leite	e	a	proteína	da	soja	têm	sido	vendidos	como	alimentos	saudáveis,	mas
não	são.	Na	verdade,	a	soja	é	criptonita	por	uma	série	de	razões.	Suas	lavouras
podem	ter	menos	problemas	com	a	contaminação	por	toxinas	de	fungos	do	que
as	de	milho	e	outros	grãos,	ainda	assim	isso	é	uma	questão	importante.	Como	a
maior	parte	da	gordura	da	soja	é	derivada	de	ácidos	graxos	ômega-6	poli-
insaturados	e	é	tratada	em	altas	temperaturas	durante	o	processamento,	é	quase
certo	que	consumiremos	gorduras	oxidadas	se	comermos	esse	alimento.	Os
grãos	da	soja	contêm	muitos	dos	antinutrientes	que	já	mencionei,	e	suas
proteínas,	sobretudo	as	da	soja	geneticamente	modificada,	são	muito	alergênicos.
Isso	é	problemático	porque	a	soja	quase	sempre	é	geneticamente	modificada,	a
não	ser	que	traga	no	rótulo	a	palavra	“orgânica”.[18]	É	um	fato	bem	conhecido
que	a	soja	inibe	a	função	da	tireoide,	o	que	com	o	tempo	nos	faz	engordar	por
desacelerar	o	metabolismo.	Contudo,	um	dos	maiores	problemas	com	esse
alimento	é	seu	conteúdo	de	fitoestrogênio.	A	soja	possui	isoflavonas	vegetais
que	imitam	o	estrogênio	dos	seres	humanos.	Isso	acarreta	problemas	hormonais
e	pode	elevar	o	risco	de	câncer.

As	pessoas	gostam	de	exaltar	as	qualidades	da	soja	usando	como	exemplo
dietas	asiáticas	ricas	nesse	alimento,	porém	os	asiáticos	consomem	bem	menos
soja	do	que	muitas	pessoas	imaginam.	Isso	ocorre	porque	eles	não	a	usam	como
substituto	de	carnes	e	laticínios.	Se	você	toma	um	copo	de	leite	de	soja	ou	come
um	hambúrguer	de	soja,	está	consumindo	bem	mais	proteína	da	soja	do	que	a
média	dos	japoneses,	que	ingerem	apenas	cerca	de	8	gramas	de	soja	por	dia.	A
soja	fermentada,	muito	presente	na	culinária	asiática,	difere	bastante	da	soja
comum,	pois	o	processo	de	fermentação	reduz	a	quantidade	de	antinutrientes	em
produtos	como	tempeh,	miso,	natto	e	molho	de	soja.	Esses	itens,	todavia,	ainda
contêm	altos	níveis	de	aminas	biogênicas,	como	histamina,	metabólitos	fúngicos,
GMS	natural	ou	adicionado[19]	e	ingredientes	de	OGMs	(exceto	os	que	têm	o
rótulo	“orgânico”).



Aborrecido	por	meu	médico	ter	me	forçado	a	usar	antiácidos	para	um	problema	que	eu	sabia	que	não
era	azia,	tomei	minha	saúde	em	minhas	próprias	mãos.	As	dores	eram	assustadoras.	Eu	conseguia	sentir
meu	corpo	pedindo	que	mudasse.	Determinei	que	o	principal	fator	(mas	não	o	único)	que	contribuía
para	a	dor	constante	que	sentia	no	peito	era	o	remédio	que	eu	tomava	havia	anos	para	me	manter
produtivo.	Eu	não	estava	preparado	para	a	perda	de	produtividade	que	ocorreu	em	seguida.	Adequar
minha	alimentação	aos	parâmetros	À	Prova	de	Bala	cientificamente	embasados	foi	essencial	ao
processo	de	recuperar	o	controle	da	minha	mente	e	manter	a	dor	bem	longe.	Retomei	a	antiga
produtividade	e	agora	estou	progredindo	profissionalmente	e	vivendo	de	verdade.	–	Antonio

FEIJÕES

Embora	elogiados	como	alimentos	saudáveis,	os	feijões	atrapalham	a	digestão,
prejudicam	a	produção	de	ácido	estomacal,	retardam	o	crescimento	e	contêm
fibras,	lectinas	e	inibidores	digestivos	que	podem	causar	danos	ao	intestino.[20]

Esses	alimentos	perdem	muitos	de	seus	nutrientes	quando	cozidos	(e	seus	fitatos
impedem	a	absorção	dos	minerais	pelo	corpo)	e	são	tão	ricos	em	carboidratos
quanto	as	massas.	Apenas	o	cozimento	não	é	suficiente	para	que	os	feijões
deixem	de	causar	sério	desconforto	digestivo	(e,	muitas	vezes,	flatulência),
porém	podemos	eliminar	uma	grande	quantidade	de	lectinas	se	seguirmos	o
processo	adequado	de	deixá-los	de	molho,	enxaguá-los,	fermentá-los	e,	depois,
cozinhá-los.	De	fato,	os	feijões	têm	amidos	resistentes,	o	que	pode	ser	benéfico,
dependendo	da	composição	das	nossas	bactérias	intestinais,	contudo	existem
fontes	mais	limpas	desse	tipo	de	amido.	Se	você	ainda	não	se	convenceu	de	que
deve	evitar	os	feijões,	pense	no	que	Pitágoras	disse:	“A	fabis	abstinete”,	isto	é:
“Não	coma	feijões.”



LATICÍNIOS

Todas	as	formas	de	laticínios	que	contêm	proteína	(isto	é,	todos	com	exceção	da
manteiga	e	do	ghee)	causam	problemas	a	um	número	significativo	de	pessoas,	e
os	laticínios	industrializados	mais	comuns	são,	com	absoluta	certeza,	criptonita
para	todo	mundo.	É	importante	saber	que,	mesmo	que	você	coma	os	laticínios	À
Prova	de	Bala,	dos	quais	falarei	a	seguir,	se	ingerir	açúcar	do	leite	de	manhã,	não
terá	feito	o	Jejum	Intermitente	à	Prova	de	Bala.	Apenas	a	manteiga	e	o	ghee
contam!



LATICÍNIOS	À	PROVA	DE	BALA

LEITE,	NATA	OU	IOGURTE	ORGÂNICOS,	CRUS,	INTEGRAIS	E	PROVENIENTES	DE	VACAS
QUE	SE	ALIMENTAM	EM	PASTOS

O	leite	cru	proveniente	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos	recebe	ataques	da
mídia	e	da	maioria	das	autoridades	de	saúde,	contudo	isso	não	se	justifica	com
base	na	ciência.	O	leite	cru	que	é	adequadamente	tratado	não	apresenta
problemas	microbiológicos	significativos.	Se	fosse	assim,	muitos	de	nós	não
estaríamos	aqui	hoje,	uma	vez	que	nossas	avós	provavelmente	usavam	o	leite	cru
que	era	deixado	na	porta	de	suas	casas	em	uma	garrafa	de	vidro.	Mudanças	no
modo	de	tratar	os	animais	causaram	riscos	à	saúde.	Atualmente,	vacas	leiteiras
convencionais	são	mantidas	em	condições	anti-higiênicas.	É	por	isso	que
doenças	decorrentes	do	leite	se	tornaram	um	problema	tão	grande	e	o	governo
começou	a	exigir	que,	antes	de	tudo,	os	fazendeiros	pasteurizem	o	leite.

Por	causa	da	difamação	promovida	pela	mídia,	a	primeira	pergunta	que	as
pessoas	fazem	sobre	o	leite	cru	é:	“Isto	é	seguro?”	A	resposta	é	que	todos	os
alimentos	têm	alguma	chance	de	nos	deixar	doentes,	porém	o	leite	cru	tem	bem
menos	probabilidade	de	fazer	isso	do	que	muitos	outros	alimentos,	como	o
frango.	No	Reino	Unido,	o	governo	recomendou	às	pessoas	que	não	lavem	os
frangos	antes	de	cozinhá-los	porque	75%	deles	têm	bactérias	nocivas	em	sua
superfície	que	podem	se	espalhar	pela	cozinha	quando	são	lavados.	Isso	é	muito
mais	perigoso	do	que	qualquer	coisa	encontrada	no	leite	cru!	Em	um	exame
minucioso	das	pesquisas,	Chris	Kresser,	um	expert	em	saúde	integrativa	que	já
foi	entrevistado	no	Bulletproof	Radio,	descobriu	que	a	chance	de	alguém	ser
hospitalizado	por	ter	bebido	leite	cru	é	uma	em	6	milhões.[21]

O	leite	cru	é	também	nutricionalmente	superior	ao	leite	comum,	contendo
mais	vitaminas	solúveis	em	gordura,	minerais	e	antioxidantes.	Apresenta,	ainda,



a	enzima	lactase,	que	ajuda	na	digestão	da	lactose,	por	isso	é	comumente	mais

bem	tolerado	do	que	o	leite	comum.	No	leite	cru	são	encontradas	bactérias
benéficas	que	podem	melhorar	o	funcionamento	do	cérebro	e	do	intestino.	Como
você	leu	antes,	todas	essas	bactérias	são	mortas	durante	a	pasteurização,	que
também	modifica	as	proteínas	do	leite,	tornando-as	inflamatórias.	A
homogeneização	é	outro	processo	que	danifica	a	gordura	do	leite	e	elimina	uma
enzima	que	ajuda	a	combater	a	inflamação.	O	leite	não	homogeneizado	e	com
“cobertura	de	nata”	é	o	melhor.	Quando	uma	vaca	come	exclusivamente	capim
em	vez	de	grãos,	seu	leite	contém	mais	gorduras	saudáveis,	mais	nutrientes	e
menos	toxinas.

Para	serem	considerados	À	Prova	de	Bala,	os	laticínios	devem	obedecer	a
determinados	critérios.	Eles	devem	ser:

1.	 Fabricados	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	exclusivamente	em
pastos,	mesmo	nos	trinta	dias	que	antecedem	o	abate,	ou	seja,	até	o
“produto	final”.

2.	 Orgânicos	(sempre	que	possível,	o	mais	importante	é	que	sejam
provenientes	de	leite	de	vacas	que	se	alimentam	exclusivamente	em
pastos),	para	que	não	contenham	hormônios,	antibióticos	e	pesticidas.

3.	 Crus,	para	que	se	preservem	os	nutrientes,	as	bactérias	e	as	proteínas
estimulantes	da	glutationa	(com	exceção	da	manteiga,	pois	não	importa
muito	se	é	crua	ou	não).

4.	 Integrais,	porque	muitos	nutrientes	se	encontram	na	gordura,	que,	no
caso	desses	alimentos,	é	saturada.

À	PROVA	DE
BALA

Bulletproof	Ghee,	manteiga	orgânica	fabricada	com	leite	de
vacas	que	se	alimentam	em	pastos,	colostro
manteiga	ou	ghee	não	orgânicos	fabricadas	com	leite	de	vacas



	 que	se	alimentam	em	pastos,	nata	orgânica	fabricada	com	leite
de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos

	 leite	cru,	integral,	orgânico,	proveniente	de	vacas	que	se
alimentam	em	pastos	e	iogurte	feito	com	esse	leite

	
leite	cru,	integral,	não	orgânico,	proveniente	de	vacas	que	se
alimentam	em	pastos	e	iogurte	feito	com	esse	leite,	ghee
fabricado	com	leite	de	vacas	alimentadas	com	grãos

	 manteiga	fabricada	com	leite	de	vacas	alimentadas	com	grãos

	 leite	desnatado	ou	semidesnatado,	manteiga	artificial,	iogurte
ou	leite	pasteurizados,	não	orgânicos

CRIPTONITA
todos	os	queijos,	leite	em	pó,	laticínios	fabricados	com	leite	de
vacas	criadas	em	confinamento,	substitutos	de	laticínios,	leite
condensado	ou	evaporado,	sorvete	convencional

A	proteína	dos	laticínios	é	a	principal	fonte	de	alergias	e	inflamação.	Faça	testes	para	ver	o	que	funciona	no
seu	caso.	O	ghee	é	seguro	para	quase	todas	as	pessoas,	e	a	manteiga	também	costuma	ser,	pois	tem	baixa
concentração	de	proteína.

Faça	o	download	gratuito	da	cópia	colorida	(em	inglês)	em	http://bulletproof.com/roadmap

Como	é	muito	difícil	(e	caro)	encontrar	laticínios	que	atendam	esses	critérios,
e	também	porque	muitas	pessoas	ainda	têm	dificuldade	em	digerir	a	proteína	do
leite,	recomendo	evitar	todos	os	laticínios,	exceto	a	manteiga	ou	o	ghee.	Se	você
gosta	de	nata,	então	é	uma	pessoa	de	sorte.	Não	a	coloque	no	café,	pois	será
cozida.	Em	vez	disso,	bata-a	e	use-a	como	sobremesa.	De	vez	em	quando,	em
meu	blog,	forneço	links	para	fontes	de	laticínios	fabricados	com	leite	de	vacas
que	se	alimentam	em	pastos	–	como	iogurte	–	e	que	obedecem	a	essas
especificações.	Esses	produtos	podem	ser	encomendados	on-line:
bulletproofexec.com/grassfeddairy.

http://bulletproof.com/roadmap
http://bulletproofexec.com/grassfeddairy


LATICÍNIOS	CRIPTONITA

LATICÍNIOS	PASTEURIZADOS,	CONVENCIONAIS,	POBRES	EM	GORDURA	E
TOTALMENTE	LIVRES	DE	GORDURA

Como	você	já	leu	neste	livro,	a	pasteurização	e	a	homogeneização	destroem
muitos	dos	nutrientes	e	oxidam	as	gorduras	do	leite	cru.	O	leite	pasteurizado
compete	apenas	com	o	glúten	como	a	substância	mais	alergênica	da	alimentação
ocidental	e	é	associado	a	uma	série	de	doenças	autoimunes,	osteoporose,	artrite,
doença	cardíaca,	câncer	e	autismo.	Em	muitas	pessoas,	a	caseína	se	decompõe
em	casomorfina,	que	se	liga	a	receptores	opioides	no	cérebro,	causando
compulsões	alimentares	e	alterações	de	comportamento.	No	caso	do	leite
pasteurizado	e	não	orgânico,	ingerimos	também	hormônios	sintéticos,
antibióticos	e,	possivelmente,	pequenas	quantidades	de	compostos	de	OGMs
provenientes	dos	grãos	usados	para	alimentar	as	vacas.

Nas	criações	de	gado	confinado,	os	animais	são	alimentados	com	grãos	de
OGMs,	bicos	de	galinha,	serragem	e,	algumas	vezes,	lixo	e	junk-food	com	prazo
de	validade	vencido	e	ainda	com	o	invólucro.	Essas	vacas	recebem	injeções	de
antibióticos	para	terem	mais	leite	e	manterem-se	vivas	o	suficiente	para	que
produzam	mais	leite	e	depois	serem	abatidas.	Os	antibióticos	se	transferem	para
o	leite	e	para	o	nosso	corpo	quando	consumimos	os	laticínios.	Se	você	se
preocupa	com	sua	saúde	e	seu	desempenho	a	ponto	de	comprar	e	ler	este	livro,	é
o	caso	de	parar	de	apoiar	o	modo	como	a	indústria	de	laticínios	maltrata	os
animais	e	prejudica	nossa	saúde.

QUEIJO

O	queijo	é	o	resultado	da	competição	entre	fungos	e	micróbios,	como	bactérias,
por	uma	fonte	de	alimento.	Cada	micróbio	tenta	usar	substâncias	químicas	para



convencer	outras	formas	de	vida	a	não	comer	aquela	fonte	de	alimento.	Algumas
vezes,	chamamos	essas	substâncias	de	antibióticos	ou	toxinas	de	fungos;	outras
vezes,	as	chamamos	de	“delícias”.	À	medida	que	o	fígado	trabalha	para
processar	as	toxinas	do	queijo,	nosso	cérebro	de	labrador	exige	energia,	e	é
provável	que	tenhamos	compulsões	alimentares	como	resultado.	É	por	isso	que
tantas	pessoas	simplesmente	amam	queijo	–	elas	o	comem	e	depois	anseiam	por
mais.

A	presença	das	toxinas	de	fungos	nos	queijos	se	dá	de	duas	maneiras.	Uma
delas	é	pela	contaminação	indireta,	que	ocorre	quando	vacas	leiteiras	comem
alimentos	com	micotoxinas,	que	são	transferidas	para	o	leite.	Quanto	mais
contaminados	os	alimentos,	mais	baratos	eles	são,	então	os	criadores
normalmente	não	se	esforçam	para	eliminar	as	toxinas	da	comida	animal.	A
outra	maneira	é	por	contaminação	direta,	que	acontece	quando	de	modo
acidental	ou	intencional	introduzimos	fungos	nos	queijos.	As	micotoxinas	mais
comuns	que	são	estáveis	nos	queijos	são	citrinina,	penitrem	A,	roquefortina	C,
esterigmatocistina	e	aflatoxina.	Outras,	como	a	patulina,	o	ácido	penicílico	e	a
toxina	produzida	pelo	fungo	Penicillium	roqueforti,	são	eliminadas	de	modo
natural	do	queijo.	A	esterigmatocistina	é	carcinogênica.[22]	Não	quero	ser
alarmista.	A	não	ser	que	você	tenha	alergias	graves,	o	queijo	não	o	matará	hoje.
Contudo,	pode	causar	inflamação	na	sua	pele,	nas	suas	articulações	e	no	seu
cérebro,	além	de	fazê-lo	engordar.	Você	escolhe	se	vai	ou	não	comê-lo.

LEITE	EM	PÓ

Essa	coisa	é	feita	borrifando-se	leite	pasteurizado	proveniente	de	vacas	criadas
em	confinamento	em	uma	grande	câmara	aquecida.	A	água	do	leite	evapora,
deixando	um	fino	pó	branco	composto	de	proteína,	açúcar	e	uma	pequena
quantidade	de	gordura.	Esse	tipo	de	leite	apresenta	os	mesmos	riscos	dos
laticínios	pasteurizados	comuns	fabricados	com	leite	de	vacas	criadas	em



confinamento,	além	do	problema	adicional	da	oxidação	da	gordura.	Nos	Estados

Unidos,	subsídios	governamentais	fizeram	com	que	um	grande	estoque	de	leite
em	pó	fosse	produzido,	e	esse	é	um	dos	motivos	pelos	quais	a	indústria
alimentícia	continua	tentando	adicioná-lo	furtivamente	a	outros	alimentos.

LEITE	CONDENSADO

A	produção	do	leite	condensado	começa	com	o	aquecimento	do	leite	em	altas
temperaturas	para	a	evaporação	da	maior	parte	de	sua	água	e	prossegue	com	a
adição	de	grandes	quantidades	de	açúcar	para	torná-lo	doce	e	espesso.
Conservantes,	corantes	alimentares	e	outros	compostos	são	acrescentados	para
permitir	que	dure	por	mais	tempo	nas	prateleiras	e	fazê-lo	parecer	mais
saboroso.	As	latas	em	que	esses	produtos	são	acondicionados	são	também
grandes	fontes	de	BPA	e	bromo.	O	BPA	imita	o	estrogênio,	enquanto	o	bromo
pode	bloquear	a	absorção	de	iodo	na	tireoide,	causando	o	hipotireoidismo.[23]

SORVETE

Infelizmente,	o	sorvete	apresenta	todos	os	riscos	dos	laticínios	comuns
fabricados	com	leite	de	vacas	criadas	em	confinamento,	além	da	adição	de
xarope	de	milho	de	alta	frutose,	estabilizantes,	corantes	alimentares,
aromatizantes,	conservantes	e	todos	os	tipos	de	ingredientes	que	não	são	À
Prova	de	Bala.	Até	mesmo	o	sorvete	orgânico	tem	grande	concentração	de
açúcar	e	proteínas	do	leite.	Mas	não	se	preocupe;	você	pode	preparar	o	Sorvete
Cremoso	de	Coco	“Pegue	um	Pouco”	(ver	a	pág.	336)!

LATICÍNIOS	PROCESSADOS	(QUEIJO	AMERICANO,	CREME	PARA	CAFÉ,	PASTA	DE
QUEIJO,	MOLHO	DE	QUEIJO	ETC.)

O	creme	para	café	é	fabricado	com	leite	pasteurizado	de	vacas	criadas	em
confinamento	e	quase	sempre	é	servido	em	um	recipiente	revestido	com	BPA	e



bromo.	Pastas	de	queijo	(como	Cheez	Whiz)	e	molhos	de	queijo	são	em	sua

maior	parte	amido	de	milho,	açúcar,	corantes	laranja	e	uma	série	de	outros
ingredientes	impossíveis	de	pronunciar.	Alimentos	desse	tipo	não	têm	nada	a
oferecer	em	termos	de	nutrição	e	são	cheios	de	gordura	oxidada,	toxinas	como	o
GMS,	que	induzem	à	confusão	mental,	e	possivelmente	ingredientes
carcinogênicos.	Isso	não	é	comida.

A	esta	altura	deve	estar	muito	claro	onde	você	passará	a	maior	parte	de	seu
tempo	no	Mapa	da	Dieta	À	Prova	de	Bala	–	com	hortaliças,	gorduras	e	proteínas.
Atendo-se	a	essas	categorias	na	maior	parte	do	tempo,	você	obterá	os	maiores
benefícios.	No	entanto,	se	evitar	completamente	os	carboidratos,	não	gostará	do
modo	como	irá	se	sentir.	O	próximo	capítulo	o	guiará	em	direção	às	mais
benéficas	fontes	de	carboidratos,	para	que	você	possa	encontrar	o	equilíbrio	que
funcione	melhor	no	seu	caso.

[*]	“Kimchi	é	o	mais	tradicional	dos	alimentos	coreanos.	Faz	parte	de	todas	as	refeições,	diariamente.	É	um
acompanhamento	feito	com	vegetais	fermentados	em	um	molho	bastante	apimentado.	Existem	mais	de	cem
tipos	de	kimchi,	mas	um	dos	mais	populares	é	o	de	acelga.”	(Testado	e	Aprovado,	Kimchi...	a	receita!
Disponível	em:	http://testadoprovadoeaprovado.blogspot.com.br/2010/02/kimchi-receita.html).	(N.	da	T.)
[**]	Os	glicosinolatos,	também	conhecidos	como	tioglicosídeos,	são	compostos	encontrados	em	plantas
com	sabor	característico	de	condimento	picante,	daí	também	terem	como	sinônimo	glicosídeos	do	óleo	de
mostarda.	(N.	da	T.)

http://testadoprovadoeaprovado.blogspot.com.br/2010/02/kimchi-receita.html


O

CAPÍTULO	10

O	MAPA	DA	DIETA	À	PROVA	DE	BALA
PARA	ÁREAS	SUSPEITAS

s	alimentos	mencionados	neste	capítulo	–	nozes,	amidos	e	frutas	–	são	os
que	você	deverá	comer	com	moderação	na	Dieta	à	Prova	de	Bala,	mas

ainda	assim	é	extremamente	importante	fazer	as	escolhas	certas.	Essas	áreas	são
suspeitas,	e	não	absolutamente	perigosas.	Isso	significa	que	você	deverá	visitá-
las	com	pouca	frequência	e	ser	cauteloso	enquanto	estiver	lá.	Use	esse	mapa	para
encontrar	as	versões	desses	alimentos	que	o	farão	sentir-se	em	sua	forma	mais
poderosa	e	maravilhosa,	em	vez	de	lhe	causarem	compulsões	alimentares,
confusão	mental	e	ganho	de	peso,	ainda	que	em	pequena	escala.

Esses	alimentos	não	são	prejudiciais	à	saúde,	mas,	se	você	exagerar	em	seu
consumo,	eles	não	o	ajudarão	a	atingir	suas	metas	de	eliminar	as	compulsões
alimentares,	sentir-se	maravilhoso	o	tempo	todo	e	poder	vestir	suas	roupas	com
elegância.	Todos	os	alimentos	listados	neste	capítulo	contêm	quantidades
significativas	de	carboidratos	e	antinutrientes,	por	isso	a	escolha	do	momento
mais	adequado	para	ingeri-los	realmente	importa.	Quando	estamos	tentando
emagrecer,	comer	menos	alimentos	dessas	categorias	é	importante;	porém,
quando	estamos	querendo	manter	o	peso,	ingeri-los	em	quantidades	moderadas
funcionará	bem.	Na	época	em	que	eu	estava	tentando	perder	peso,	quase	não
consumia	alimentos	dessas	categorias,	contudo	enquanto	escrevo	este	livro	como
uma	quantidade	limitada	de	amidos	À	Prova	de	Bala	em	muitas	noites	na
semana	e,	de	vez	em	quando,	um	pedaço	de	fruta	por	dia.	Se	eu	quisesse



emagrecer	amanhã,	simplesmente	cortaria	tudo	isso.	Essa	parte	da	dieta	é	tão
previsível	que	é	quase	programável.



NOZES

Com	exceção	do	coco,	todas	as	nozes	são	suspeitas	em	alguma	medida,	pois
apresentam	alto	risco	de	contaminação	por	fungos	e	toxinas,	além	de	altos	níveis
de	gorduras	ômega-6,	que	se	oxidam	facilmente	e	causam	inflamação.	Se	você
estiver	encontrando	dificuldade	para	emagrecer	ou	sofrendo	de	dores	de	cabeça	e
nas	articulações	enquanto	estiver	fazendo	a	Dieta	à	Prova	de	Bala,	tente	eliminar
completamente	as	nozes	da	alimentação.

À	PROVA	DE
BALA coco

	 	
	 	
	 	

	 amêndoas,	castanhas-de-caju,	castanhas,	avelãs,	nozes-
macadâmias,	nozes-pecãs,	nozes

	

pistaches,	pinhões,	leguminosas	germinadas,	castanhas-do-
pará,	grão-de-bico,	homus,	ervilhas	secas,	a	maioria	das
leguminosas	(lentilhas	e	feijões	secos),	amendoim,	linhaça	e
sementes	de	chia

CRIPTONITA soja,	grãos	integrais	de	soja,	grãos	de	milho	tostados
Nozes	orgânicas	não	torradas	são	melhores;	a	torra	destrói	os	óleos	ômega-3.	As	nozes	também	mofam	com
muita	facilidade,	por	isso	evite	as	que	tiverem	imperfeições	e	também	as	nozes	fatiadas	ou	esmagadas.

Faça	o	download	gratuito	da	cópia	colorida	(em	inglês)	em	http://bulletproof.com/roadmap

Como	mencionamos	antes,	as	nozes	são	ricas	em	antinutrientes	chamados
fitatos.	Para	livrá-las	dessas	substâncias,	é	melhor	colocá-las	de	molho	e/ou

http://bulletproof.com/roadmap


fazê-las	germinar.	Muitas	pessoas,	inclusive	eu,	não	têm	tempo	para	fazer	isso,	e

a	questão	é	resolvida	com	um	punhado	de	nozes	livres	de	fungos.	Recomendo
que	você	compre	nozes	integrais	com	a	pele	(e	não	com	a	casca),	uma	vez	que	os
fabricantes	usam	nozes	danificadas,	que	apresentam	mais	chances	de	conter
toxinas	de	fungos,	para	fazer	nozes	lascadas,	picadas	ou	moídas,	além	de
manteiga	e	farinha	de	nozes.	Você	obterá	óleos	de	melhor	qualidade	se	adquirir
nozes	refrigeradas,	que	são	vendidas	em	algumas	lojas	de	alimentos	saudáveis.
As	nozes	listadas	a	seguir	estão	classificadas	de	acordo	com	sua	probabilidade
de	conter	fungos,	porcentagem	de	gorduras	insaturadas,	presença	de
antinutrientes	e	seu	conteúdo	total	de	carboidratos.



NOZES	À	PROVA	DE	BALA

COCO

O	coco	é	uma	das	poucas	fontes	de	gordura	saturada	sem	aditivos	e	de	gorduras
vegetais	de	cadeia	média.	Essas	gorduras	são	anti-inflamatórias,	auxiliam	na
queima	de	gordura	corporal	e	melhoram	o	desempenho	cognitivo.	Quando
preparado	de	modo	adequado,	o	coco	é	virtualmente	livre	de	antinutrientes	e	é
conhecido	por	ser	antialergênico.	No	entanto,	tenha	cuidado	ao	comprar	coco
ralado.	Um	estudo	revelou	que	um	terço	das	amostras	apresentava	uma	espécie
perigosa	de	fungo.[1]	Ao	adquirir	esses	produtos,	opte	pelos	que	têm	flocos
maiores,	de	alta	qualidade	e	não	adoçados,	pois	estes	estão	menos	sujeitos	a
apresentar	problemas	com	fungos	do	que	os	de	flocos	menores.	Cocos	inteiros,
sobretudo	cocos	tailandeses	jovens,	são	alimentos	impressionantes,	que	não
contêm	quase	nenhum	carboidrato	em	sua	polpa	branca	e	macia,	porém	a	água
de	coco	é	uma	grande	fonte	de	frutose.	Guarde-a	para	tomar	após	o	jantar.
Descarte	a	polpa	e	a	água	se	o	interior	do	coco	estiver	cinza	ou	turvo,	pois	isso	é
sinal	de	que	houve	deterioração	por	bactérias	ou	fungos.



NOZES	SUSPEITAS

AMÊNDOAS	CRUAS

As	amêndoas	são	ricas	em	vitamina	E,	fitoesteróis	e	antioxidantes,	mas
apresentam	um	teor	relativamente	alto	de	açúcar,	gorduras	poli-insaturadas	e
fitatos.	Elas	não	o	deixarão	tão	satisfeito	quanto	você	poderia	esperar.

CASTANHAS-DE-CAJU

Os	fungos	representam	definitivamente	um	problema	com	as	castanhas-de-caju,
pois	elas	são	sempre	fervidas	para	que	se	possa	remover	a	camada	externa	da
noz,	que	é	altamente	irritante.	Um	estudo	revelou	37	espécies	de	fungos	em
castanhas-de-caju	brasileiras,	e	a	espécie	dominante	era	uma	que	produz	toxinas.
[2]	Outro	estudo	do	Canadá	descobriu	que	67%	das	castanhas-de-caju	estavam
contaminadas	com	toxinas	que	criam	mofo.[3]	Essas	castanhas	também
apresentam	um	teor	expressivamente	alto	de	histaminas.	Prefira	castanhas-de-
caju	frescas	lacradas	em	um	saco	(e	não	as	acondicionadas	em	recipientes)	e
fique	atento	a	dores	de	cabeça,	confusão	mental,	compulsões	alimentares	ou	dor
nas	articulações	após	comê-las.

AVELÃS

As	avelas	apresentam	grande	quantidade	de	vitaminas	B,	antioxidantes,
magnésio,	potássio	e	manganês.	Coma-as	cruas	e	com	moderação,	para	não
consumir	muita	gordura	poli-insaturada.	Noventa	por	cento	das	avelãs	egípcias
testadas	em	um	estudo	continham	aflatoxina,	uma	toxina	de	fungo	que	causa
câncer	e	prejudica	o	desempenho,	mas	a	incidência	nos	Estados	Unidos	e	na
Europa	tende	a	ser	menor.[4]

NOZES-MACADÂMIAS



Essas	nozes	são	ricas	em	vitamina	E,	fósforo	e	potássio	e	deveriam	ser
completamente	À	Prova	de	Bala,	sobretudo	porque	quase	não	há	estudos
indicando	a	presença	de	toxinas	de	fungos	nas	macadâmias;	no	entanto,	também
quase	não	há	estudos	procurando	por	elas.	O	principal	problema	é	que	as	nozes-
macadâmias	ficam	rançosas	muito	rapidamente.	Compre	as	que	estiverem	na
seção	de	refrigerados	e	guarde-as	na	geladeira.	O	óleo	de	macadâmia	tem	um
ponto	de	fulgor	alto,	porém	se	oxida	com	facilidade,	e	por	isso	recomendo	não
utilizá-lo.	Só	coma	essas	nozes	quando	elas	estiverem	frescas!

Experimentei	o	Café	à	Prova	de	Bala	e	até	o	fim	daquele	dia	meus	níveis	de	energia,	entusiasmo	e
intuição	ficaram	nas	alturas.	Tudo	isso	contribuiu	para	o	estado	de	alta	disposição	natural	pelo	qual	me
empenho	agora.	Saí	dos	113,3	quilos	para	algo	em	torno	de	77	quilos,	e	vou	fazer	minha	primeira
corrida	de	cinco	quilômetros.	–	Kenneth

NOZES-PECÃS

As	nozes-pecãs	têm	alta	concentração	de	tiamina,	vitamina	B6,	magnésio,
manganês,	fósforo	e	zinco,	assim	como	antioxidantes.	As	nozes	absorvem	a
umidade	do	ar,	o	que	pode	causar	a	formação	de	mofo,	por	isso	compre-as
inteiras	e	guarde-as	lacradas	na	geladeira	ou	até	mesmo	no	freezer.	As	condições
de	armazenamento	realmente	fazem	diferença	–	já	vi	nozes-pecãs	com	casca	se
deteriorarem	em	apenas	uma	semana	de	armazenamento	em	temperatura
ambiente	e	com	umidade	moderada.

NOZES

As	nozes	são	muito	ricas	em	micronutrientes,	porém	têm	grande	quantidade	de
histaminas	e	apresentam	um	risco	maior	de	contaminação	por	fungos	do	que
qualquer	outro	fruto	desse	tipo,	exceto	pela	castanha-do-pará	e	os	pistaches.[5]

Descascar	as	próprias	nozes	ajuda	muito	com	esse	problema.	Pontos	extras	se



você	conseguir	quebrar	uma	delas	com	o	bíceps!

CASTANHAS

Ao	contrário	da	maioria	das	nozes,	as	castanhas	são	suspeitas	porque	são	quase
inteiramente	carboidratos,	embora	sejam	ricas	em	vitaminas	B,	vitamina	C	e
potássio	e	bem	pobres	em	antinutrientes.

PINHÕES

Cresci	no	Novo	México	colhendo	meus	pinhões,	e	eles	eram	maravilhosos.	A
maioria	desses	frutos	que	podemos	comprar	hoje	vem	da	China,	é	de	baixa
qualidade	e	tende	a	ter	mais	problemas	com	mofo.	Estudos	revelam	que	toxinas
de	fungos	estão	presentes	em	diversas	espécies	de	pinhões,	por	isso	considero
todos	eles	suspeitos.[6]	Praticamente	parei	de	comê-los.

Como	triatleta	de	elite,	estou	constantemente	em	busca	de	algo	que	me	leve	mais	longe	e	estou	mais
magro	e	mais	condicionado	do	que	jamais	estive,	graças	a	uma	série	de	pequenas	mudanças	que	fiz	ao
adotar	a	Dieta	À	Prova	de	Bala.	–	Adam	O’Meara,	atleta	profissional	e	representante	da	Purica

PISTACHES

Para	ser	franco,	os	pistaches	são	ricos	em	muitos	antioxidantes	e	minerais,
incluindo	vitaminas	B,	magnésio,	manganês,	fósforo,	potássio	e	zinco.	No
entanto,	são	uma	das	nozes	mais	comumente	contaminadas	com	toxinas	de
fungos,	pois	esses	frutos	se	abrem	na	árvore	quando	amadurecem,	ficando	assim
expostos	ao	fungo	aspergilo.	Você	tem	poucas	chances	de	se	sentir	maravilhoso
durante	horas	e	sem	compulsões	alimentares	após	se	empanturrar	de	pistaches.
Dito	isso,	eles	são	deliciosos.

CASTANHA-DO-PARÁ



A	castanha-do-pará	tem	uma	concentração	tão	alta	de	ácido	linoleico	que	é
conhecida	por	ficar	rançosa	apenas	poucos	dias	após	ser	descascada,	contudo	seu
maior	problema	é	o	fato	de	ser	uma	das	nozes	mais	contaminadas	com	toxinas	de
fungos.	Na	verdade,	a	aflatoxina	é	tão	comum	nas	castanhas-do-pará	que	a
União	Europeia	estabeleceu	padrões	rigorosos	quanto	à	quantidade	e	à	qualidade
dessas	nozes	para	permitir	sua	entrada	nos	países	que	a	integram.[7]	As
castanhas-do-pará	são	ricas	em	selênio,	porém	a	quantidade	desse	nutriente	varia
significativamente	de	uma	noz	para	outra,	e	não	vale	a	pena	se	expor	à	toxina
para	obtê-lo.



NOZES	CRIPTONITA

AMENDOIM

O	amendoim	é,	na	verdade,	uma	leguminosa,	mas	costuma-se	pensar	que	se	trata
de	uma	noz.	Suas	lectinas	causam	resposta	inflamatória	na	maioria	das	pessoas,
com	casos	de	alergias	graves,	que	podem	levar	a	choque	anafilático	e	até	mesmo
à	morte.	É	um	dos	portadores	mais	comuns	de	aflatoxina,[8]	e,	ao	contrário	do
que	ocorre	com	as	lectinas	de	muitas	leguminosas,	as	do	amendoim	não	são
destruídas	pelo	calor.[9]	Isso	significa	que	elas	são	capazes	de	alcançar	a	corrente
sanguínea,	onde	provocam	inflamação	e	danos	ao	intestino.	Comer	amendoim
pode	aumentar	a	produção	de	muco	intestinal	em	mais	de	40%	–	nível	indicativo
de	lesão.	Essa	leguminosa	é	também	rica	em	histaminas.	Apresenta	quase	a
mesma	quantidade	de	nutrientes	que	outras	leguminosas;	contudo,	se	comparada
a	produtos	animais,	é	nutricionalmente	vazia.	O	amendoim	também	aumenta	o
nível	das	gorduras	saturadas	de	cadeia	muito	longa[10]	–	tão	longa	que	não	se
encaixam	nas	membranas	celulares	–,	e	esse	tipo	de	ácido	graxo	é	encontrado
com	mais	frequência	no	cérebro	de	pessoas	que	sofrem	de	Alzheimer.[11]



AMIDOS

O	amido	é	um	estoque	de	energia	presente	nos	alimentos	altamente	procurado	na
natureza.	Costuma	haver	competição	para	obtê-lo:	insetos	querem	comê-lo,
bactérias	querem	comê-lo	e	fungos	querem	comê-lo.	Isso	sem	mencionar	todos
os	animais	que	desejam	comê-lo.	Por	esse	motivo,	a	maioria	das	plantas
desenvolveu	complexos	sistemas	de	defesa	para	preservar	seu	amido.	Elas	são
blindadas	com	esses	antinutrientes	que	as	tornam	de	difícil	digestão	para	nós.	No
entanto,	de	vez	em	quando	nos	beneficiamos	de	um	pouco	de	amido,	sobretudo
se	estivermos	seguindo	um	intenso	programa	de	exercícios.	Se	você	é	sedentário
ou	tem	problemas	com	bactérias	intestinais,	necessita	de	menos	amido,	ainda
assim	não	deve	evitá-lo	completamente	por	longos	períodos.

Para	simplificar:	você	perderá	mais	peso	se	evitar	amido	na	maior	parte	do
tempo,	mas	não	se	sentirá	ótimo	se	o	evitar	o	tempo	todo.	Também	é	importante
lembrar	que	a	maior	parte	das	formas	de	amido	não	lhe	proporcionará	nada
significativo	em	termos	de	nutrientes.	Ele	é	apenas	uma	fonte	de	combustível	e
de	elementos	constituintes	básicos.	A	resposta	é	comer	quantidades	limitadas
dos	amidos	mais	pobres	em	antinutrientes.	Eles	estão	listados	a	seguir	a	partir
dos	mais	nutritivos	e	com	menos	antinutrientes	e	açúcar	até	aqueles	que
proporcionam	muito	mais	prejuízos	do	que	benefícios.



AMIDOS	À	PROVA	DE	BALA

ABÓBORA-MORANGA,	ABÓBORA-AMARELA	E	OUTRAS	ABÓBORAS	DE	INVERNO

Esse	tipo	de	abóbora	é	tranquilamente	a	principal	fonte	de	carboidratos	À	Prova
de	Bala,	pois	tem	pouca	frutose	e	é	quase	tão	livre	de	antinutrientes	quanto	a
água.	São	hortaliças	extremamente	ricas	em	potássio,	carotenoides	e
antioxidantes,	com	quantidades	moderadas	de	fósforo,	vitamina	C,	vitamina	K,
folato,	zinco,	magnésio,	manganês	e	cálcio.	Por	conterem	meio	grama	de	fibra
solúvel,	essas	abóboras	também	nutrem	as	bactérias	intestinais	sem	nos	fazer
correr	para	o	banheiro.	Prefira	as	naturais	às	enlatadas.	Abóboras	em	lata	são,
muitas	vezes,	contaminadas	com	BPA	e	têm	mais	chances	de	apresentar	outros
ingredientes	nocivos	também.

BATATAS-DOCES/INHAMES

As	batatas-doces	são	um	amido	nutritivo,	saboroso,	pobre	em	toxinas	e	de
queima	limpa	(como	um	combustível	que	deixa	pouca	contaminação	ao	ser
usado).	Apresentam	grande	concentração	de	minerais,	vitaminas	e	antioxidantes
e	têm	sido	o	alimento	básico	de	culturas	tradicionais	ao	longo	de	séculos.	O
conteúdo	de	frutose	dessas	batatas	é	insignificante,	e	os	compostos	presentes	em
sua	casca	melhoram	os	níveis	de	sensibilidade	à	insulina,	hemoglobina	glicada
(HbA1C),	colesterol	e	triglicerídios	em	pacientes	diabéticos.[12]

CENOURAS

As	cenouras	são	uma	boa	fonte	de	carotenoides,	potássio,	cálcio,	fósforo,
vitamina	C,	antioxidantes	e	um	pouco	de	selênio.	São	também	ricas	em
poliacetilenos,	que,	de	acordo	com	estudos,	inibem	o	desenvolvimento	do
câncer,[13]	e	também	em	antocianinas,	que	melhoram	a	função	cerebral.	As



cenouras	contêm	pouca	frutose	e	não	apresentam	conteúdo	de	antinutrientes	do

qual	se	possa	falar.	No	entanto,	possuem	alta	concentração	de	fibras.	Se	você
tem	a	síndrome	do	intestino	irritável	ou	um	distúrbio	intestinal,	prefira	as
cenouras	cozidas,	pois	são	mais	fáceis	de	digerir.

ARROZ	BRANCO

O	arroz	branco	é	um	grão,	mas	não	se	comporta	como	outros	grãos,	pois	tem
pouquíssimos	antinutrientes	e	é	um	dos	amidos	com	menos	quantidade	de
açúcar.	É	pobre	em	antinutrientes	porque	a	camada	externa	que	contém	essas
substâncias	é	removida	durante	o	processamento.	Como	é	um	alimento	pobre	em
vitaminas	e	minerais,	eu	o	uso	como	base	para	manteiga,	hortaliças,	shushi	e
óleo	TCM;	como	combustível	para	dormir	à	noite;	e	como	meio	de	fornecer
alguma	comida	às	minhas	bactérias	intestinais	à	noite.

À	PROVA	DE
BALA

abóbora-amarela,	abóbora-cheirosa,	batata-doce,	inhame,
cenoura

	 arroz	branco,	mandioca,	inhame-branco,	banana-da-terra

	 amido	resistente	em	pó	(fécula	de	batata,	farinha	de	banana-
da-terra	e	Hi-maize)

	 arroz	preto,	arroz	selvagem,	arroz	integral,	banana,	milho
orgânico	na	espiga	(fresco	ou	congelado)

	 batatas	(inglesa,	roxa	e	bolinha)
	 trigo-sarraceno,	aveias,	quinoa

CRIPTONITA trigo,	milho,	milhete	(ou	painço),	outros	grãos,	fécula	de
batata,	amido	de	milho,	pós	que	não	contêm	glúten

Coma	poucos	alimentos	que	contêm	amido	–	e	o	ideal	é	ingeri-los	à	noite.	A	cada	três	ou	sete	dias,	reserve



um	dia	para	consumir	mais	desses	alimentos.	Veja	os	diagramas	de	porções	e	horários	na	pág.	121.

Faça	o	download	gratuito	de	uma	cópia	colorida	(em	inglês)	em	http://bulletproof.com/roadmap

Há,	de	fato,	um	problema	real	de	contaminação	do	arroz	branco	com
arsênico.	Para	reduzir	o	risco,	compre	marcas	de	alta	qualidade	e	lave
cuidadosamente	o	arroz	cru.	As	bactérias	intestinais	obtêm	um	pouco	de	amido
de	qualquer	tipo	de	arroz,	mas	você	pode	transformar	o	arroz	no	alimento
favorito	desses	microrganismos	cozinhando-o	e	deixando-o	esfriar,	pois	isso
forma	o	amido	resistente.	Outra	ideia	é	optar	pelo	arroz	parboilizado,	que	é
melhor	para	as	bactérias	intestinais,	ou	pela	mais	saborosa	forma	de	arroz	de	que
se	tem	notícia,	o	mochi,	típico	da	culinária	japonesa.	Trata-se	de	um	arroz	branco
glutinoso	cozido	no	vapor	que	é	socado	em	um	pilão	e	depois	resfriado	e
moldado	em	bolinhos.	Eles	crescem,	tornando-se	coisas	impressionantes,
crocantes	e	ocas	parecidas	com	biscoitos,	que	você	pode	rechear	com	manteiga
ou	transformar	em	waffles	feitos	de	nada	mais	a	não	ser	arroz!	(Não	se	trata	dos
bolinhos	de	arroz	comuns.)	Ao	contrário	do	que	muitas	pessoas	imaginam,	o
arroz	branco	é	mais	À	Prova	de	Bala	do	que	o	arroz	integral,	sobre	o	qual	falarei
na	seção	dos	amidos	suspeitos.

http://bulletproof.com/roadmap


AMIDOS	SUSPEITOS

MANDIOCA,	TAPIOCA	E	INHAME-BRANCO

Esses	arbustos	tropicais	lenhosos	contêm	pouca	frutose,	mas	são	ricos	em
carboidratos	totais	e	não	têm	muito	a	oferecer	em	termos	nutricionais.	Embora
também	apresentem	poucos	antinutrientes,	quando	crus	concentram	compostos
potencialmente	mortais.	É	muito	fácil	preparar	inhame-branco	e	mandioca	para
remover	essas	toxinas,	porém	se	você	gosta	de	comer	alimentos	crus,	tenha
cuidado!	É	possível	usar	a	mandioca	para	fazer	um	pão	com	pouquíssimos
carboidratos,	e	esse	é	um	produto	muito	saudável.	Essas	são	fontes	de	amido
resistente.	Experimente	comê-los	com	um	probiótico	à	noite	quando	você	estiver
na	fase	de	manutenção	e	observe	como	se	sente.

MILHO	ORGÂNICO	NA	ESPIGA	(FRESCO	OU	CONGELADO)

O	milho	é	quase	que	universalmente	contaminado,	uma	vez	que	se	desenvolve
com	um	conhecido	fungo	chamado	Fusarium,	formador	de	toxinas.	Quando	o
milho	orgânico	está	na	espiga,	os	fungos	produzem	menos	toxinas,	porque
herbicidas,	como	o	Roundup,	não	foram	pulverizados	no	solo.	O	Roundup	faz
com	que	fungos	de	cultivos	agrícolas	produzam	mais	toxinas.[14]	O	milho	ainda
é	um	alimento	de	alto	risco,	porém	é	melhor	do	que	outros	grãos,	desde	que	seja
orgânico.	Compre-o	congelado	ou,	se	estiver	na	estação,	adquira-o	de	um
produtor	no	mesmo	dia	em	que	for	colhido.

TRIGO-SARRACENO	EM	GRÃOS	DESCASCADOS

O	trigo-sarraceno	é	tecnicamente	uma	fruta.	Algumas	pessoas	conseguem	tolerá-
lo	bem,	enquanto	outras	reagem	muito	mal	a	esse	alimento.	Quem	tem
problemas	intestinais	deve	se	curar	antes	de	experimentá-lo,	pois	as	proteínas	da



casca	podem	causar	reações	cruzadas	com	outros	alérgenos.

AVEIAS

As	aveias	contêm	em	torno	da	mesma	quantidade	do	antinutriente	fitato	que	o
trigo,	mas	sua	fermentação	parece	destruir	a	maior	parte	dessa	substância.
Embora	não	sejam	significativamente	contaminadas	com	fungos	agrícolas,	as
aveias	orgânicas,	segundo	estudos,	apresentam	menos	toxinas	de	fungos	do	que
as	convencionais.[15]	Também	possuem	avenina,	uma	proteína	de	prolamina
similar	ao	glúten	que	pode	ter	uma	reação	cruzada	com	o	glúten	e	provocar
problemas	semelhantes.	Para	pessoas	com	distúrbios	intestinais,	todas	as	aveias
são	criptonita.	Para	todas	as	demais,	elas	continuam	não	sendo	um	bom	alimento
para	o	café	da	manhã.

ARROZ	DOS	TIPOS	INTEGRAL,	PRETO	E	SELVAGEM

Muitas	pessoas	acreditam	que	o	arroz	integral	é	o	melhor	alimento	para	dietas
que	existe	por	aí,	contudo	o	arroz	preto	e	o	selvagem	contêm	grandes
quantidades	de	antinutrientes,	como	o	fitato	e	a	lectina,	além	de	fibras	que
irritam	o	intestino.	Ao	longo	de	anos,	todos	nós	temos	ouvido	que	comer	mais
fibras	é	a	chave	para	a	saúde	do	aparelho	digestório,	todavia	a	verdade	é	que
determinados	tipos	de	fibras	agridem	partes	do	revestimento	do	intestino
chamadas	vilosidades	intestinais.	Quando	essas	áreas	sofrem	lesões,	nossa
habilidade	de	deslocar	nutrientes	através	do	trato	digestório	é	prejudicada.	O
arroz	branco	é	mais	saboroso	do	que	o	arroz	integral,	do	que	o	preto	e	do	que	o
selvagem	e	não	causa	os	mesmos	distúrbios	digestivos,	além	de	conter	poucos
antinutrientes.	Dito	isso,	o	arroz	branco	é	gostoso.	Não	existe	uma	boa	razão
para	se	preferir	o	arroz	integral	ao	branco.

QUINOA



Assim	como	a	soja,	esse	amido	é	moda	nas	comunidades	vegetarianas	e	veganas
por	uma	boa	razão:	não	tem	glúten.	É	superior	a	muitos	outros	grãos,	contudo
ainda	pode	irritar	o	intestino.	De	fato,	apresenta	todos	os	aminoácidos
necessários	ao	crescimento	muscular,	mas	em	quantidades	tão	pequenas	que
seria	difícil	comer	quinoa	suficiente	para	obter	esse	benefício.	Uma	porção	de
quinoa	tem	3	gramas	de	proteína,	enquanto	uma	porção	de	carne	bovina	tem	26
gramas.	Não	pense	na	quinoa	como	uma	fonte	útil	de	proteína	em	sua
alimentação.	Trata-se	de	um	grão	que	contém	amido	e	sofre	das	mesmas
limitações	que	todos	os	grãos	armazenados	–	ela	começa	a	se	deteriorar	no
campo	e	continua	nesse	processo	depois	de	estocada.	Embora	a	quinoa	não	seja
tão	ruim	quanto	o	trigo,	não	é	o	suprassumo	que	algumas	pessoas	gostariam	que
fosse.

FÉCULA	DE	BATATA

Esse	amido	resistente	pode	estimular	as	bactérias	saudáveis	em	algumas	pessoas
quando	consumido	à	noite	com	um	probiótico.	No	caso	de	outras	pessoas,	ele	as
faz	sentir-se	péssimas	e	causa	confusão	mental	e	inchaço.	Você	pode	tirar
vantagem	desse	biohack	avançado	e	experimentar	esse	amido	resistente	apenas	à
noite	quando	estiver	na	fase	de	manutenção.



AMIDOS	CRIPTONITA

MILHO	CULTIVADO	DO	MODO	CONVENCIONAL

A	lavoura	de	milho	é	uma	das	mais	contaminadas	em	termos	de	fungos,	graças	a
OGMs	e	ao	herbicida	Roundup,	que	aumenta	a	toxidade	de	fungos	que	se
desenvolvem	naturalmente	nos	campos.	O	milho	também	contém	zeína,	uma
proteína	rica	em	prolamina	que	pode	ter	uma	reação	cruzada	com	o	glúten	e
irritar	as	pessoas	com	distúrbios	intestinais.	Tudo	bem	se	de	vez	em	quando	você
consumir	milho	orgânico	na	espiga,	seja	bem	fresco,	seja	congelado;	no	entanto,
pão	de	milho,	purê	de	milho,	polenta	e	outros	produtos	de	milho	desidratado	e
processado	são	criptonita.

TRIGO/GRÃOS	QUE	CONTÊM	GLÚTEN

Você	já	leu	que	o	trigo	é	prejudicial	porque	desencadeia	picos	de	açúcar	no
sangue,	irrita	o	intestino,	contém	toxinas	de	fungos,	reduz	o	desempenho	mental
e	vicia.	O	amido	do	trigo	causa	picos	de	açúcar	no	sangue	muito	maiores	do	que
a	glicose	e	a	sacarose,	resultando	em	tremendas	oscilações	na	taxa	de	açúcar	no
sangue.	O	glúten	e	outras	proteínas	do	trigo	podem	provocar	lesões	no
revestimento	do	intestino,	dependendo	da	genética	de	cada	pessoa.	O	glúten	é
conhecido	por	contribuir	para	uma	série	de	doenças	autoimunes,	aquelas	em	que
o	sistema	imunitário	do	corpo	ataca	a	si	mesmo,	e	alguns	desses	distúrbios,
como	a	tireoidite	de	Hashimoto	e	o	lúpus,	podem	levar	anos	para	se	formar,
então	não	sentimos	isso	acontecer	quando	comemos	glúten.	O	trigo	também	é
com	frequência	contaminado	por	toxinas	de	fungos	que	afetam	o	desempenho	e
a	saúde	de	todas	as	formas	que	já	mencionei.	As	proteínas	do	trigo	são
metabolizadas	em	gluteomorfinas,	que	são	opioides.	Essa	é	uma	das	razões	pelas
quais	as	pessoas	acham	tão	difícil	parar	de	comer	pão.	A	compulsão	alimentar



pelo	pão	é	deflagrada	pelo	mesmo	mecanismo	que	faz	viciados	em	opiáceos
quererem	mais	dessas	substâncias.	Outra	ação	do	glúten	é	reduzir	o	fluxo
sanguíneo	cerebral,	o	que	é	ruim	se	você	deseja	que	sua	mente	funcione	bem.

MILHETE	(OU	PAINÇO)

Embora	livre	de	glúten,	o	milhete	contém	proteínas	similares	ao	glúten	e	pode
causar	danos	ao	intestino	e	inflamação.	Assim	como	a	maioria	dos	grãos	que	é
armazenada	por	longos	períodos,	o	milhete	costuma	ser	contaminado	com
toxinas	de	fungos.	Talvez	o	mais	prejudicial	seja	o	fato	de	que,	mais	do	que
qualquer	outro	alimento,	o	milhete	causa	dano	à	tireoide	em	pessoas	suscetíveis
a	problemas	nessa	glândula.[16]	Além	disso,	apresenta	agentes	goitrogênicos,
substâncias	que	inibem	a	função	da	glândula	tireoide,	interferindo	na	absorção
de	iodo.	Isso	pode	causar	um	aumento	da	tireoide,	ou	bócio.	Infelizmente,	os
grãos	não	são	muito	bons	para	os	seres	humanos.

AMIDO	DE	MILHO	(MAISENA)

Ao	contrário	de	quase	todos	os	outros	produtos	de	milho,	o	amido	de	milho	é	tão
intensamente	processado	que	não	apresenta	um	grande	risco	em	relação	a
toxinas	de	fungos.	Contudo,	tende	a	exercer	um	impacto	negativo	no	açúcar	no
sangue	e	não	é	uma	boa	fonte	alimentar	para	as	bactérias	intestinais.	Uma
importante	exceção	nesse	caso	é	o	amido	de	milho	resistente,	que	é	altamente
purificado	e	modificado	e	por	isso	serve	de	alimento	para	tais	bactérias.	Trata-se
de	um	tipo	de	milho	muito	refinado.	Ainda	que	seja	fabricado	com	milho
geneticamente	modificado,	não	contém	mais	proteína.	Já	testei	o	amido	de	milho
resistente	em	laboratório	e	constatei	que	é	notavelmente	livre	de	toxinas	de
fungos.	Apoiar	a	indústria	de	OGMs	não	é	o	ideal,	porém	esse	é	o	único	produto
de	milho	dessa	natureza	que	uso.

O	amido	de	milho	resistente	não	é	uma	boa	ideia	se	você	tem	problemas	com



leveduras	(o	amido	as	alimenta)	ou	se	foi	exposto	a	mofo	tóxico	há	pouco
tempo,	pois	uma	dieta	sem	nenhum	carboidrato	pode	ajudar	pessoas	com
sintomas	causados	por	essa	exposição.	Se	você	está	procurando	por	amido
resistente,	certifique-se	de	comprar	um	produto	que	seja	processado
especificamente	para	ser	amido	de	milho	resistente	e	só	o	consuma	à	noite.	Você
pode	usá-lo	para	cozinhar,	mas,	quando	o	utilizo,	misturo	duas	colheres	de	sopa
do	produto	com	água	e	tomo	com	probióticos	antes	de	dormir.	Fiz	isso	todas	as
noites	durante	um	mês	para	habituar	minha	flora	intestinal	a	esse	alimento,	o	que
melhorou	ligeiramente	a	qualidade	do	meu	sono	sem	causar	ganho	de	peso	nem
problemas	de	saúde.	Seu	tempo	de	adaptação	com	o	amido	resistente	pode
variar,	e	esse	item	não	consta	do	programa	de	14	dias.

Lutei	contra	a	depressão	durante	anos.	Embora	eu	tivesse	alcançado	muito	sucesso	com	terapia	e
suplementos,	continuava	a	apresentar	odiosas	alterações	de	humor.	Poucos	meses	depois	de	parar	de
comer	glúten	e	açúcar	enquanto	seguia	a	Dieta	À	Prova	de	Bala,	percebi	que	não	tinha	mais	aqueles
imensos	descontroles	e	crises	de	choro.	Na	verdade,	já	não	estava	mais	apresentando	nenhuma	alteração
de	humor	extrema.	O	fato	de	me	tornar	À	Prova	de	Bala	me	proporcionou	a	maior	clareza	mental,
estabilidade	e	concentração	que	provavelmente	já	tive	em	toda	a	vida.	Acredito	no	estilo	de	vida	À
Prova	de	Bala,	assim	como	minha	noiva,	que	lida	com	sua	artrite	reumatoide	sem	remédios,	apenas
mantendo-se	distante	de	grãos	e	açúcar.	Obrigado	Bulletproof	Exec!	–	Barry



FRUTAS

Lembre-se	de	que,	de	modo	geral,	o	consumo	de	frutas	deve	se	limitar	ao
período	da	noite	em	razão	do	conteúdo	de	açúcar	desses	alimentos.	As	frutas
relacionadas	a	seguir	estão	classificadas	por	ordem,	começando	com	as	mais
nutritivas	e	pobres	em	antinutrientes	e	frutose	até	aquelas	que	apresentam	alto
conteúdo	de	frutose,	as	mais	comuns	contaminações	por	fungos	e	a	menor
concentração	de	nutrientes.



FRUTAS	À	PROVA	DE	BALA

FRAMBOESAS

As	framboesas	são	pobres	em	açúcar	e	uma	das	frutas	com	maior	densidade	de
nutrientes.	São	muito	ricas	em	antocianinas,	polifenóis	e	outros	antioxidantes,
como	ácido	elágico,	que	pode	de	fato	proteger	contra	a	aflatoxina,	a	mais
perigosa	micotoxina	causadora	de	câncer	encontrada	nos	alimentos	disponíveis
no	mercado.[17]	Não	há	virtualmente	nenhum	antinutriente	nas	framboesas,
embora	elas	tendam	a	apresentar	um	teor	mais	alto	de	pesticidas	do	que	algumas
frutas.	No	entanto,	até	mesmo	as	framboesas	mais	cuidadosamente	colhidas	e
embaladas	resistem	muito	pouco	tempo	nas	prateleiras.	Selecione	as	que
estiverem	bem	frescas,	firmes	e	sem	mofo	e	evite	as	oferecidas	em	promoções,
pois	os	mercados	muitas	vezes	colocam	essas	frutas	em	oferta	quando	elas	estão
perto	de	estragar,	mas	antes	que	possamos	ver	o	mofo.

LIMÃO-SICILIANO	E	LIMÃO

O	limão-siciliano	tem	poucas	toxinas	e	apresenta	antioxidantes	que	podem
ajudar	o	fígado	a	se	desintoxicar.	Para	preparar	um	drinque	À	Prova	de	Bala,
experimente	espremer	limão	ou	limão-siciliano	em	água	com	gás.

À	PROVA	DE
BALA

abacate,	amoras-pretas,	coco,	oxicocos	(cranberries),	limão-
siciliano,	limão,	framboesas

	 mirtilo,	abacaxi,	morangos,	tangerina
	 grapefruit,	romã



	 maçã,	damasco,	cerejas,	figo,	melão	honeydew,	kiwi,	lichia,
nectarina,	laranja,	pêssego,	peras,	ameixas

	 bananas,	tâmaras,	uvas,	goiaba,	manga,	melões,	papaia,
maracujá,	caqui,	banana-da-terra,	melancia

	 melão-cantalupo

CRIPTONITA uvas-passas,	frutas	secas,	“couro”	de	fruta	(fruit	leather),
geleia,	gelatina,	frutas	enlatadas

Faça	o	download	gratuito	da	cópia	colorida	(em	inglês)	em	http://bulletproof.com/roadmap

OXICOCOS	(CRANBERRIES)

Embora	os	oxicocos	sejam	transformados	em	frutas	secas,	suco	e	outros
alimentos	processados	que	não	são	À	Prova	de	Bala,	essas	frutas,	quando
inteiras,	são	uma	boa	opção	se	você	mesmo	as	cozinhar.	Têm	muitas	vitaminas	e
pouco	açúcar,	geralmente	são	pobres	em	antinutrientes	e	(ainda)	não	foram
submetidas	à	modificação	genética.

AMORAS-PRETAS

As	amoras-pretas	contêm	pequenas	quantidades	de	antinutrientes	e	apresentam
perfis	respeitáveis	de	macro	e	micronutrientes.	Têm	os	mesmos	problemas	que
as	framboesas	em	termos	de	frescor	e	deterioração,	portanto,	não	coma	as	que
estiverem	mofadas!

MORANGOS

Os	morangos	são	ricos	em	vitaminas	e	antioxidantes,	porém	seu	lado	negativo	é
que	tendem	a	concentrar	grandes	quantidades	de	pesticidas	e	histaminas.
Compre	sua	versão	orgânica	e	preste	atenção	em	como	se	sente	após	comê-los.
Essas	frutas	também	se	estragam	rápido,	então	corte	imediatamente	manchas	de
mofo.

ABACAXI

http://bulletproof.com/roadmap


Os	abacaxis	têm	quantidades	bastante	pequenas	de	antinutrientes,	incluindo
pesticidas,	e	são	ricos	em	vitaminas	e	antioxidantes.	Guarde-os	para	a
sobremesa,	pois	contêm	muito	açúcar.	Também	concentram	mais	histaminas	do
que	muitas	outras	frutas.

TANGERINAS

As	tangerinas	são	ricas	em	vitaminas	e	em	diversos	antioxidantes	e	tendem	a
conter	poucos	antinutrientes	e	fungos.

MIRTILOS

Os	mirtilos	são	frutas	altamente	nutritivas	que	também	são	ricas	em
antioxidantes	e	polifenóis,	substâncias	a	que	se	atribuem	efeitos	anticancerígenos
e	cardioprotetores.	Costumam	conter	alta	concentração	de	pesticidas,	portanto	as
variedades	orgânicas	são	uma	boa	escolha,	porém	mirtilos	silvestres	são	a
melhor	opção.	Os	polifenóis	dos	mirtilos,	assim	como	os	do	café	e	do	chocolate,
podem	nos	ajudar	a	desenvolver	Bacteroidetes	(as	bactérias	das	pessoas	magras).
Também	a	exemplo	do	café,	os	mirtilos	aumentam	a	quantidade	do	composto
BDNF,	que	é	necessário	no	cérebro	para	a	formação	de	novas	conexões.	Outro
problema	com	os	mirtilos,	além	dos	pesticidas,	é	a	dificuldade	de	encontrá-los
sem	mofo	quando	congelados.	As	empresas	vendem	os	mirtilos	frescos
rapidamente	e	depois	congelam	os	mais	velhos	e	mofados.	Se	você	não	se	sentir
bem	após	comer	essas	frutas	congeladas,	é	porque	provavelmente	ingeriu	toxinas
de	fungos.	Compre	mirtilos	orgânicos,	firmes	e	de	alta	qualidade,	congelados	ou
frescos.	Frutas	de	bagas	mofadas	são	um	problema	muito	maior	do	que	as
pessoas	imaginam.



FRUTAS	SUSPEITAS

ROMÃ

Já	foi	demonstrado	que	o	suco	de	romã	fresco	reduz	a	oxidação	do	colesterol
LDL,	a	agregação	plaquetária	e	outros	marcadores	de	aterosclerose.[18]

Infelizmente,	o	suco	e	até	mesmo	as	sementes	da	romã	contêm	muito	açúcar	para
serem	consumidos	em	grandes	quantidades.

GRAPEFRUIT

Essa	fruta	contém	espermina	e	poliamina,	que	podem	causar	dor	de	cabeça	e
reações	do	tipo	alérgico	em	pessoas	suscetíveis.	A	espermina,	no	entanto,	é
benéfica	para	quem	a	tolera,	pois,	como	mostram	alguns	estudos	com	animais,
ela	tem	condições	de	prevenir	alguns	efeitos	do	envelhecimento.[19]	O	grapefruit
concentra	poucos	antinutrientes	de	modo	geral,	mas	apresenta	um	composto
chamado	naringina,	que	pode	interferir	no	modo	como	o	fígado	realiza	a
desintoxicação	de	substâncias	como	remédios	e	petroquímicos.	É	por	isso	que
alguns	medicamentos	trazem	advertências	para	se	suspender	o	consumo	dessa
fruta.	Dependendo	da	saúde	do	seu	fígado	e	dos	seus	níveis	de	estresse,	o
grapefruit	talvez	não	seja	uma	boa	ideia.	Eu	não	desacelero	intencionalmente	a
atividade	das	minhas	vias	de	desintoxicação.

MELÃO	HONEYDEW	E	MELANCIA

Esses	melões	apresentam	muitas	vitaminas	e	antioxidantes	e	têm	poucos
antinutrientes	e	pesticidas.	Saboreie	porções	moderadas	dessas	bombas	de	açúcar
de	rápida	digestão	como	sobremesa	e	somente	após	o	jantar,	mas	espere	um
pouco	porque	não	é	bom	ter	essas	frutas	no	estômago	junto	com	proteína	e
gordura,	uma	vez	que	são	digeridas	muito	depressa.	Se	elas	se	deslocarem	para	o



intestino	grosso	com	outros	alimentos	e	fermentarem,	isso	pode	causar

desconforto	digestivo.	Você	pode	comê-las	de	estômago	vazio	com	moderação,
contudo	irá	experimentar	grande	liberação	de	açúcar	no	sangue.

MAÇÃS

Algumas	pessoas	são	alérgicas	a	determinadas	proteínas	das	maçãs,	por	isso	é
importante	observar	como	você	se	sentirá	ao	reintroduzir	essas	frutas	na
alimentação	após	as	duas	primeiras	semanas.	As	maçãs	são	ricas	em	muitos
antioxidantes	que	podem	ajudar	a	proteger	contra	o	câncer	e	doença	cardíaca,
mas	seu	maior	problema	é	o	conteúdo	de	pesticidas.	As	maçãs	ocuparam	o
primeiro	lugar	na	lista	das	12	frutas	e	hortaliças	com	maior	grau	de
contaminação,	elaborada	em	2014	pelo	Environmental	Working	Group.	Procure
comprar	maçãs	orgânicas	sempre	que	possível	e	lave	cuidadosamente	as	não
orgânicas	antes	de	consumi-las.

DAMASCOS

Essas	frutas	são	fontes	excelentes	de	carotenoides,	antioxidantes	e
micronutrientes,	com	uma	carga	razoavelmente	baixa	de	antinutrientes.
Infelizmente,	muitas	vezes	estão	contaminadas	com	pesticidas.	Por	esse	motivo,
você	deve	comprar	damascos	orgânicos	sempre	que	possível	e	lavar	muito	bem
as	variedades	não	orgânicas.	Remover	a	pele	também	é	uma	boa	ideia.	Coma-os
como	sobremesa	–	são	ricos	em	frutose.

CEREJAS

As	cerejas	apresentam	grande	concentração	de	nutrientes	e	alta	carga	de	glicose.
Também	costumam	estar	contaminadas	com	uma	quantidade	razoável	de
pesticidas.	Muitos	estudos	mostram	que	suco	de	cereja	azeda	reduz	a
inflamação,	o	colesterol	e	os	triglicerídios,	além	de	diminuir	a	gordura	corporal



quando	administrado	a	camundongos;[20]	[21]	no	entanto,	essas	frutas	contêm

muito	açúcar	e	devem	ser	consumidas	com	moderação.

KIWI

O	kiwi	é	rico	em	nutrientes,	mas	contém	mais	frutose	e	histaminas	do	que	muitas
outras	frutas.	Suas	sementes	atuam	como	suave	afinador	do	sangue	e	podem
proteger	contra	coágulos	sanguíneos.

NECTARINAS

As	nectarinas	são	deliciosas,	contudo	são	principalmente	sacos	de	água
açucarada	ricos	em	frutose.	Também	apresentam	mais	pesticidas	do	que	muitas
frutas.	Para	reduzir	o	risco	dos	pesticidas,	compre	nectarinas	orgânicas	ou	lave
muito	bem	as	convencionais.

LARANJAS

As	laranjas	têm	muito	açúcar.	Na	verdade,	com	50%	mais	frutose	do	que	as
nectarinas,	elas	são	de	fato	doces	aguados.	Além	disso,	os	antioxidantes	que
apresentam	tendem	a	se	deteriorar	depois	que	são	colhidas.	Algo	positivo	sobre
as	laranjas	é	que	elas	quase	não	contêm	antinutrientes	nem	a	carga	média	de
pesticidas,	pois	a	casca	impede	que	uma	boa	parte	deles	atinja	a	fruta.

PÊSSEGOS

Os	pêssegos	devem	ser	mantidos	em	temperatura	ambiente	para	que	não	percam
parte	da	doçura,	porém	assegure-se	de	consumi-los	antes	que	mofem.	Ocupando
o	quinto	lugar	na	lista	dos	alimentos	mais	contaminados	elaborada	pelo
Environmental	Working	Group	em	2014,	essas	frutas	contêm	alto	teor	de
pesticidas.	A	penugem	em	sua	superfície	segura	os	pesticidas,	enquanto	sua
casca	fina	permite	a	absorção	dessas	substâncias.	Compre	pêssegos	orgânicos



sempre	que	puder.

PERAS

As	peras	são	um	dos	alimentos	mais	hipoalergênicos	do	planeta,	por	isso	quase
todas	as	pessoas	têm	tolerância	a	elas.	Apresentam	contaminação	moderada	por
pesticidas	e	são	mais	ricas	em	frutose	do	que	muitas	outras	frutas,	portanto
devem	ser	consumidas	em	pequenas	porções.

AMEIXAS

As	ameixas	têm	muitos	nutrientes	e	fibras,	além	de	conterem	sorbitol,	que	pode
ajudar	com	a	constipação.	Quase	não	apresentam	antinutrientes	endógenos,
porém	são	frequentemente	pulverizadas	com	pesticidas.	Felizmente,	ocupam
apenas	o	17º	lugar	na	lista	de	51	plantas	testadas	para	pesticidas,	segundo	o
Environmental	Working	Group.

FIGOS

Embora	contenham	muito	açúcar,	os	figos	apresentam	substâncias	benéficas	à
saúde,	como	polifenóis	e	até	cálcio.	Têm	poucos	antinutrientes,	mas	apodrecem
depressa	se	deixados	em	temperatura	ambiente.	O	frescor	realmente	faz
diferença	no	caso	dessas	frutas.	Infelizmente,	os	figos	concentram	muito	açúcar
para	serem	consumidos	com	regularidade.

LICHIAS

As	lichias	são	ricas	em	nutrientes	e	antioxidantes,	porém	seus	níveis	de
antioxidantes	caem	com	o	armazenamento	e/ou	escurecimento	da	casca.
Apresentam	também	alto	teor	de	açúcar	e	devem	ser	comidas	com	moderação.

MARACUJÁ



O	maracujá	é	suspeito,	pois	concentra	mais	calorias	e	carboidratos	do	que	muitas
outras	frutas.	A	boa	notícia	é	que	ele	é	relativamente	pobre	em	frutose.	Tem
muito	ferro,	potássio,	fósforo,	folato	e	carotenoides,	além	de	uma	boa	quantidade
de	fibra	solúvel.

PAPAIA

A	papaia	é	rica	em	nutrientes	e	contém	pequenas	quantidades	de	pesticidas,
contudo	costuma	ser	geneticamente	modificada.	Meus	exames	de	sangue
mostram	que	sou	alérgico	a	papaia,	o	que	é	estranho,	considerando	o	fato	de	que
não	gosto	dessa	fruta	e	que	só	a	comi	umas	vinte	vezes	na	vida.	Em	geral,	as
alergias	se	desenvolvem	após	exposições	repetidas	e	frequentes.	Não	há	teste
nem	estudo	que	mostre	isso,	mas	acredito	que	minha	alergia	a	papaia	tenha	se
desenvolvido	pelo	fato	de	ela	ser,	com	frequência,	geneticamente	modificada.
Observe	como	você	se	sente	após	comê-la.	Eu	a	evito	por	completo.

BANANA-DA-TERRA

Por	ser	muito	calórica	e	rica	em	carboidratos	e	açúcar,	a	banana-da-terra	deveria
ser	considerada	mais	um	amido	do	que	uma	fruta.	Sua	alta	carga	de	frutose	a
impede	de	ser	um	alimento	básico,	mas	ela	é	útil	como	uma	forma	de	amido
resistente	e	só	deve	ser	consumida	à	noite	com	probióticos.

BANANA

Fruta	favorita	de	todo	mundo,	a	banana	é	tão	nutritiva	quanto	a	batata-inglesa,
com	um	perfil	nutricional	semelhante.	É	rica	em	carboidratos	e	pobre	em	muitos
nutrientes.	Embora	seja	fácil	de	consumir,	tem	muita	frutose	e	carboidratos	para
ser	À	Prova	de	Bala	e	só	deve	ser	consumida	de	vez	em	quando	após	o	jantar.

TÂMARAS	FRESCAS



As	tâmaras	contêm	grande	quantidade	de	cálcio,	potássio,	magnésio	e
carotenoides,	porém	apresentam	muita	frutose.	Tâmaras	secas	são	uma	fonte
comum	de	mofo.	Não	há	nenhum	grande	benefício	em	seu	consumo,	então	é
melhor	comer	outros	alimentos	que	sejam	mais	À	Prova	de	Bala.

UVAS

A	uva	é	outra	fruta	com	alto	teor	de	frutose	que	proporciona	poucos	benefícios.
Os	supostos	efeitos	positivos	do	resveratrol	e	de	outras	substâncias	que
combatem	o	envelhecimento	presentes	na	uva	são,	em	sua	maior	parte,
extrapolações	do	“paradoxo”	francês	(a	ideia	de	que	os	franceses	apresentam
taxas	baixas	de	doença	cardíaca	porque	tomam	muito	vinho	–	provavelmente,	é
porque	comem	muita	manteiga!).	As	uvas,	e	as	uvas-passas	em	particular,	são
fontes	da	aflatoxina,	uma	toxina	de	fungos.

GOIABA

A	goiaba	é	muito	rica	em	fibra	solúvel,	o	que	pode	ajudar	com	a	constipação,
caso	isso	seja	um	problema	para	você.	A	goiaba	vermelha	tem	duas	vezes	mais
licopeno	do	que	os	tomates.	Essa	é	outra	fruta	que,	infelizmente,	tem	muito
açúcar	para	ser	À	Prova	de	Bala.

MANGA

A	manga	apresenta	alto	teor	de	cálcio,	fósforo,	potássio,	vitamina	C,	fibra,	folato
e	betacaroteno,	além	de	mais	de	25	carotenoides,	alguns	dos	quais	inibem	a
formação	de	câncer	in	vitro.	É	também	uma	fruta	deliciosa,	mas	muito	rica	em
açúcar,	portanto	deve	ser	consumida	com	moderação.	Tem	um	índice	glicêmico
bastante	alto.	Quando	eu	era	gordo,	notava	que	me	sentia	nervoso	e	mal-
humorado	depois	de	comer	manga,	pois	meu	nível	de	açúcar	no	sangue	atingia
picos	e	caía	drasticamente.	Agora	que	sou	À	Prova	de	Bala,	posso	consumir	essa



fruta	de	vez	em	quando,	porém,	se	eu	estivesse	na	fase	de	manutenção,	eu	a

aboliria	completamente.

MELÃO-CANTALUPO

Esse	tipo	de	melão	é	extremamente	rico	em	açúcar	e	é	uma	das	frutas	com	mais
fungos	no	mundo;	portanto,	a	menos	que	você	consiga	uma	porção	fresca,
totalmente	madura	e	sem	imperfeições,	é	melhor	deixá-lo	de	lado.	A	natureza
fúngica	do	melão-cantalupo,	porém,	já	se	revelou	útil	no	passado.	Quando	os
cientistas	estavam	começando	a	desenvolver	o	uso	do	antibiótico	da	penicilina,
realizaram	uma	pesquisa	e	descobriram	que	uma	cepa	de	Penicillium
proveniente	de	um	melão-cantalupo	mofado	de	um	mercado	em	Peoria,	Illinois,
produzia	maior	quantidade	de	penicilina	quando	cultivada	em	um	tanque
profundo	em	processo	submerso.

CAQUI

Contém	grandes	quantidades	de	cálcio,	fósforo,	potássio	e	vitamina	C	e	costuma
ser	razoavelmente	pobre	em	toxinas,	fungos	e	pesticidas,	contudo	apresenta
muito	açúcar	para	que	possamos	comê-lo	todos	os	dias.	O	caqui	é	bastante	rico
em	um	polifenol	chamado	ácido	tânico,	que	é	usado	para	curtir	couro.	Alguns
ácidos	tânicos,	como	o	extrato	das	sementes	de	uva,	sãos	benéficos,	porém	o
excesso	dessas	substâncias	pode	causar	distúrbios	digestivos	e	dormência	na
língua.



FRUTAS	CRIPTONITAS

UVAS-PASSAS,	“COURO”	DE	FRUTA	E	OUTRAS	FRUTAS	SECAS

As	frutas	secas	têm	mais	calorias,	carboidratos,	açúcar	e	frutose	do	que	as
comuns,	além	disso,	são,	muitas	vezes,	esvaziadas	de	seus	compostos	benéficos.
Costumam	também	receber	tratamento	com	conservantes	–	como	benzoato	de
sódio	e	corantes	como	o	Vermelho	40	–	para	se	tornarem	mais	atrativas.	E	o	pior
é	que	as	frutas	secas	contêm	reconhecidamente	níveis	mais	altos	de	toxinas	de
fungos	em	decorrência	do	processo	de	desidratação,	o	que	significa	que	podemos
sentir	o	dobro	de	compulsões	alimentares	enquanto	o	fígado	trabalha	para	fazer	a
desintoxicação	de	fungos	e	frutose	ao	mesmo	tempo.

FRUTAS	ENLATADAS

Essas	frutas	não	são	nem	um	pouco	melhores	do	que	as	hortaliças	em	lata.
Costumam	receber	tratamento	com	corantes	e	conservantes	para	parecerem
frescas,	e	quase	sempre	estão	mergulhadas	em	um	denso	xarope	de	frutose.	As
frutas	usadas	para	enlatamento	são	frequentemente	de	baixa	qualidade	ou	têm
imperfeições,	por	isso	é	mais	provável	que	contenham	toxinas	de	fungos.	Muitos
dos	nutrientes	se	perdem	durante	o	processo	de	enlatamento	convencional,
quando	as	frutas	são	submetidas	à	alta	pressão	e	aquecimento.	As	próprias	latas
apresentam	outro	problema,	uma	vez	que	o	xarope	se	dissolve	e	assimila
substâncias	como	bromo	e	BPA,	que	bloqueiam	a	absorção	de	iodo	pelo	corpo	e
interferem	nos	níveis	hormonais.	Esses	produtos	não	proporcionam	mais
benefícios	do	que	as	frutas	comuns,	e	sua	grande	concentração	de	açúcar	e
toxinas	os	torna	criptonitas.

GELEIAS,	GELATINAS	E	COMPOTAS



Esses	produtos	são	cozidos	em	altas	temperaturas	e	sob	alta	pressão,	o	que
destrói	a	maioria	dos	antioxidantes	e	nutrientes	benéficos	das	frutas.	Após	o
processamento,	o	que	sobra	é	quase	açúcar	puro,	e	muitas	compotas	contêm
imensas	quantidades	de	adoçantes,	estabilizantes	e	conservantes.	Para	coroar
tudo	isso,	as	frutas	usadas	na	fabricação	de	compotas	costumam	ser	as
“banidas”,	aquelas	que	não	puderam	ser	colocadas	à	venda	nos	mercados	porque
estavam	começando	a	se	deteriorar.	Você	pode	fazer	a	própria	geleia	usando
frutas	frescas	e	açúcar	orgânico,	e	eu	noto	uma	diferença	significativa	em	como
me	sinto	após	comer	geleias	feitas	com	ingredientes	de	alta	qualidade.	No
entanto,	até	mesmo	as	geleias	caseiras	concentram	naturalmente	quantidades
muito	grandes	de	açúcar.	Você	pode	dar	uma	escapada	comendo	um	pouco	desse
tipo	de	geleia	no	dia	do	jejum	de	proteína,	caso	não	tenha	um	problema	de	saúde
importante,	porém	não	deve	consumi-la	o	tempo	todo.

Infelizmente,	nozes,	amidos	e	frutas	não	são	alimentos	fundamentais	de	uma
alimentação	saudável.	Com	poucas	exceções,	como	arroz	branco,	amidos
resistentes	e	hortaliças	que	contêm	amido,	a	maioria	dos	amidos	se	compõe
basicamente	de	açúcar	que	alimenta	leveduras	no	nosso	corpo.	Sua	ingestão	deve
ser	cuidadosamente	programada	em	termos	de	horários	e	porções.	As	nozes	são
deliciosas	e	fáceis	de	comer,	mas	a	falta	de	frescor,	as	gorduras	instáveis	e	os
antinutrientes	que	apresentam	são	problemas	mais	importantes.	Em	grande	parte
do	tempo	que	passei	trabalhando	para	me	tornar	À	Prova	de	Bala,	comi	grandes
quantidades	de	nozes,	contudo	achei	que	minha	saúde	e	meu	desempenho
melhoraram	quando	as	eliminei	da	alimentação.	Agora	as	saboreio	de	vez	em
quando	como	guloseimas.	Falando	em	guloseimas,	carboidratos	e	frutas
deveriam	ser	considerados	sobremesas	em	vez	de	fontes	principais	de	nutrição.
Comer	frutas	no	auge	do	verão	é	uma	experiência	maravilhosa,	e	agora	que	estou



feliz	com	meu	peso	comerei	bem	mais	do	que	25	gramas	em	um	festival	de
morangos	sem	o	menor	sentimento	de	culpa,	porém	é	preciso	ter	em	mente	que
as	frutas	estão	mais	para	doces	do	que	para	hortaliças.	Especialmente	durante	as
duas	primeiras	semanas	do	programa	À	Prova	de	Bala,	é	importante	evitá-las	o
máximo	possível.



A

CAPÍTULO	11

O	MAPA	DA	DIETA	À	PROVA	DE	BALA
PARA	ÁREAS	PERIGOSAS

s	categorias	deste	capítulo	–	temperos,	aromatizantes	(que	conferem
aroma	e	sabor),	adoçantes	e	bebidas	–	são	os	lugares	da	Dieta	À	Prova	de

Bala	que	irão	adicionar	sabor	e	estímulo	à	sua	alimentação.	Esses	itens	são
necessários	para	o	prazer	e	a	arte	de	cozinhar,	mas	consumi-los	em	grandes
quantidades	ou	escolher	os	alimentos	errados	pode	fazer	com	que	você	se	sinta
letárgico,	fraco	e	inchado	–	basicamente,	como	se	estivesse	com	uma	ressaca
horrível!	Muitas	pessoas	não	pensam	sobre	os	aromatizantes	que	usam	nem
sobre	o	que	bebem	quando	consideram	sua	alimentação	ou	seu	desempenho,
porém	a	verdade	é	que	muitas	bebidas	comuns	contêm	ingredientes	prejudiciais
que	causam	cansaço,	aumento	de	peso	e	uma	vontade	desesperadora	de	comer
mais	açúcar,	e	até	mesmo	os	temperos	que	usamos	em	casa	podem	ter	uma
interferência	importante	no	modo	como	parecemos,	nos	sentimos	e	atuamos.

Quando	comecei	realmente	a	trabalhar	duro	para	me	tornar	saudável,	parei	de
tomar	refrigerante	comum	e	passei	a	consumir	a	versão	diet	desse	produto.	Em
um	dia	quente,	eu	estava	correndo	para	a	aula	quando	parei	e	bebi	quase	um	litro
de	refrigerante	diet.	Tomei	tudo	aquilo	antes	do	início	da	aula	e,	enquanto	estava
sentado	na	sala,	comecei	a	me	sentir	extremamente	zonzo	e	drogado,	a	ponto	de
babar	um	pouco	em	mim	mesmo.	Eu	estava	confuso.	A	única	coisa	diferente	que
fiz	naquele	dia	foi	tomar	uma	quantidade	enorme	de	refrigerante	diet,	e	isso	me
levou	a	prestar	atenção	no	que	essa	bebida	me	causava.	Depois	que	a	cortei	da



alimentação,	senti	uma	tremenda	redução	nas	compulsões	alimentares.	Percebi
que	isso	se	devia	ao	fato	de	eu	ter	parado	de	permitir	que	as	substâncias
químicas	do	refrigerante	deixassem	meu	cérebro	de	labrador	em	pânico.
Consumir	aquela	imensa	quantidade	de	refrigerante	diet	fez	com	que	eu	sentisse
como	aquele	produto	estava	me	afetando	o	tempo	todo.

Em	minha	pesquisa,	descobri	que	muitos	aromatizantes,	adoçantes	e	bebidas
estavam	fazendo	com	meu	cérebro	exatamente	a	mesma	coisa	que	o	refrigerante
diet.	Realizei	testes	eliminando	temperos	diferentes	da	alimentação	para
determinar	quais	deles	me	ajudavam	a	pensar,	sentir	e	parecer	melhor	e	quais
provocavam	compulsões	alimentares	e	confusão	mental.	Todos	eles	estão
listados	a	seguir	em	ordem,	dos	mais	benéficos	aos	mais	prejudiciais.	Vamos	dar
uma	olhada	em	algumas	das	melhores	e	piores	fontes	de	sabor,	doçura	e
hidratação.



TEMPEROS	E	AROMATIZANTES

A	maioria	das	ervas	e	dos	temperos	proporciona	benefícios	à	saúde	e	tem	função
antioxidante.	Esses	alimentos	também	costumam	causar	um	impacto	positivo	na
flora	intestinal.	No	entanto,	muitos	temperos	e	ervas	de	uso	comum	apresentam
compostos	psicoativos	que	eram	originalmente	empregados	com	propósitos
medicinais.	O	modo	de	apresentação	dos	temperos,	das	ervas	e	de	outros
aromatizantes	neste	capítulo	foi	elaborado	para	maximizar	seus	benefícios	à
saúde,	diminuir	a	exposição	a	antinutrientes	e	fazer	com	que	você	se	mantenha
no	controle	da	própria	biologia.

A	indústria	de	ervas	e	temperos	está	dolorosamente	a	par	dos	problemas	de
deterioração	desses	alimentos,	e	é	por	isso	que	se	tornou	tão	frequente	submetê-
los	à	irradiação.	Esse	processo	os	expõe	à	radiação	ionizante	para	que	sejam
esterilizados.	A	irradiação	destrói	muitos	dos	antioxidantes	e	dos	benefícios	à
saúde	proporcionados	por	ervas	e	temperos;	no	entanto,	submetidos	ou	não	à
radiação,	esses	alimentos	podem	se	estragar	com	facilidade	em	nossa	casa.	As
ervas	muitas	vezes	contêm	naturalmente	potentes	óleos	antifúngicos	e
antibacterianos,	portanto,	as	espécies	que	conseguem	se	desenvolver	nesses
vegetais	costumam	ser	as	toxinas	mais	agressivas.	Quando	você	pega	aquele
potinho	de	páprica	lá	do	fundo	do	armário,	abre	a	tampa	e	despeja	um	pouco
sobre	o	vapor	da	comida	que	está	preparando	no	fogo,	é	provável	que	também
esteja	colocando	uma	quantidade	significativa	de	toxinas	ali.	Sempre	há	novos
esporos	de	fungos	nos	produtos	naturais,	e	o	ambiente	no	seu	armário	de
temperos	acima	do	fogão	é	a	incubadora	ideal	para	esses	microrganismos.	Uma
das	coisas	mais	simples	que	você	pode	fazer	para	melhorar	seu	desempenho	é
jogar	fora	temperos	que	tenham	mais	do	que	alguns	meses	de	fabricação.	Use
somente	ervas	e	temperos	(secos	ou	frescos)	de	alta	qualidade	e	que	estejam



abertos	há	pouco	tempo,	do	contrário	não	os	utilize	de	jeito	nenhum.	Fiz	o

melhor	que	pude	para	indicar	a	lógica	por	trás	da	lista	de	itens	apresentada	nesta
seção,	porém	sempre	há	espaço	para	experiências	individuais.	Fica	a	seu	critério
decidir	aonde	ir	no	mapa	e	como	isso	o	fará	sentir-se	e	atuar.



TEMPEROS	E	AROMATIZANTES	À	PROVA	DE	BALA

VINAGRE	DE	MAÇÃ

Um	estudo	revelou	que	20	miligramas	de	vinagre	de	maçã	após	uma	refeição
reduz	os	níveis	de	glicose	e	de	sensibilidade	à	insulina	tanto	em	pessoas
saudáveis	quanto	em	quem	apresenta	resistência	à	insullina.[1]	Há	também
evidências	de	que	esse	tipo	de	vinagre	pode	melhorar	a	função	cardiovascular,
combater	tumores	e	eliminar	patógenos.[2]	Esse	é	o	único	vinagre	que	uso	além
do	vinagre	branco	destilado.

SAL	MARINHO

Como	você	leu	na	seção	dos	mitos	no	capítulo	2,	quando	na	forma	certa,	o	sal
apresenta	uma	série	de	benefícios	e	pode	nos	ajudar	a	lidar	com	o	estresse.
Consumo	regularmente	5	a	8	gramas	de	sal	marinho	por	dia.

GENGIBRE	FRESCO

O	gengibre	é	um	potente	anti-inflamatório	que	vem	sendo	usado	há	séculos	para
baixar	febres	e	diminuir	inchaços	causados	por	contusões	e	cortes.	Tome
cuidado	com	o	gengibre	em	pó	que	você	provavelmente	encontra	nos	mercados,
sobretudo	nos	potes	grandes,	que,	com	frequência,	estão	expostos	à	umidade
excessiva	e	deterioração.	Fortes	inibidores	do	sistema	imunitário	foram
descobertos	nos	fungos	do	gengibre.[3]



À	PROVA	DE
BALA

Bulletproof	Chocolate	Powder	(chocolate	em	pó),	Bulletproof
Vanillamax	(baunilha	em	pó),	vinagre	de	maçã,	folhas	de
coentro,	café,*	gengibre,*	salsa,	sal	marinho

	 lavanda,	orégano,	alecrim,	tomilho,	açafrão-da-terra

	 pimenta-da-jamaica,	canela,	cravo-da-índia,*	mostarda
orgânica	preparada	sem	aditivos

	 sementes	de	mostarda,	cebola,	sal	comum	(sal	de	mesa)

	 pimenta-do-reino,*	chocolate	convencional,	alho,*	noz-
moscada,*	páprica*

	 miso,	tamari	(molho	de	soja	de	sabor	mais	forte	e	com	pouca
quantidade	de	trigo),	tofu

CRIPTONITA

molhos	industrializados	para	saladas,	extratos	e	misturas	de
temperos,	GMS,	leveduras	(fermentos),	caseinato,	proteína
texturizada,	caldos	e	sopas,	glúten	hidrolisado,	qualquer
produto	que	traga	no	rótulo	tempero	ou	aromatizante	de
enzima	modificada

*	Atenção,	esses	itens	costumam	abrigar	espécies	de	fungos	tóxicos.	Sempre	que	possível,	é	melhor	usá-los
frescos	e	ater-se	a	marcas	de	alta	qualidade.

Faça	o	download	gratuito	da	cópia	colorida	(em	inglês)	em	http://bulletproof.com/roadmap

ORÉGANO

Essa	erva	é	rica	em	antioxidantes	e	compostos	fenólicos	vegetais	e	apresenta
alguns	benefícios	medicinais	quando	se	trata	de	ajudar	o	microbioma	intestinal	e
inibir	leveduras	no	corpo.	Desde	que	você	o	compre	de	fontes	de	alta	qualidade	e
não	agite	o	pote	sobre	o	vapor	(que	retém	água	e	permite	que	fungos	se
desenvolvam	em	qualquer	tempero),	o	orégano	é	uma	erva	maravilhosa.	Eu	o
uso	como	crosta	sobre	a	carne	em	lugar	da	pimenta-do-reino.

AÇAFRÃO-DA-TERRA

O	açafrão-da-terra	contém	um	dos	mais	potentes	anti-inflamatórios	que	podemos
obter	dos	alimentos.	Apresenta	alta	concentração	de	carotenoides,	substâncias
que	lhe	conferem	a	cor	amarela,	e	vem	sendo	usado	há	séculos	na	cura	de

http://bulletproof.com/roadmap


feridas,	no	combate	a	infecções	e	até	mesmo	na	redução	do	risco	de	câncer.

Ainda	há	pesquisas	em	andamento	sobre	seus	efeitos	positivos,	mas	já	está	bem
documentado	que	esse	tempero	é	benéfico	para	o	microbioma	intestinal,	diminui
a	inflamação	e	afina	o	sangue.	O	açafrão-da-terra	pode	até	mesmo	proteger	o
corpo	da	toxina	de	fungos	aflatoxina![4]

ALECRIM

De	acordo	com	estudos,	o	ácido	carnósico,	um	dos	princípios	ativos	do	alecrim,
protege	as	células	cerebrais	da	inflamação	in	vitro,[5]	e	algumas	pessoas
acreditam	que	essa	planta	estimula	a	função	cerebral.	O	ácido	rosmarínico,	outro
importante	princípio	ativo	do	alecrim,	tem	efeitos	protetores	sobre	a	glicose	e	o
metabolismo	lipídico.[6]	Outro	estudo	indica	que	o	alecrim	ajuda	a	combater	a
artrite	reumatoide.[7]	O	alecrim	é	excepcionalmente	pobre	em	toxinas	e	previne	a
oxidação	da	gordura.	Em	uma	marinada,	esse	tempero	protege	os	óleos	instáveis
da	carne	e,	quando	usado	no	preparo	de	alimentos	salteados,	mantém	óleos
delicados	intactos	por	mais	tempo.[8]

TOMILHO

O	tomilho	tem	efeitos	antifúngicos	e	antioxidantes,	impedindo	quase	tão	bem
quanto	o	alecrim	que	as	gorduras	delicadas	dos	alimentos	se	oxidem	durante	o
cozimento.[9]

MOSTARDA	ORGÂNICA	SEM	ADITIVOS

Os	preparados	de	mostarda	que	você	tem	mais	chances	de	encontrar	na	maioria
dos	restaurantes	são	cheios	de	aditivos,	corantes	artificiais,	xarope	de	milho	e,
com	frequência,	óleos	vegetais	e	outros	ingredientes	que	prejudicam	o
desempenho.	Tente	encontrar	mostarda	orgânica	de	alta	qualidade	sem	aditivos
nem	açúcar.



BAUNILHA

Mais	do	que	uma	mera	essência	popular	para	aromatizadores	de	ambientes,	a
verdadeira	baunilha	pode,	sim,	estimular	seu	poder	cerebral!	Essa	planta	contém
compostos	químicos	chamados	vanilinas,	que	ativam	receptores	cerebrais,
reduzem	a	inflamação	e	melhoram	o	desempenho	mental.	Há	séculos	a	baunilha
é	usada	para	acalmar	dores	estomacais,	abrandar	ânsias	de	fome	e	aliviar	o
estresse.	Os	europeus	acreditavam	na	sua	capacidade	de	diminuir	dores	nas
articulações	e	ajudar	na	digestão.	Gestantes	das	ilhas	do	Pacífico	Sul	a
consumiam	para	atenuar	as	náuseas	dos	enjoos	matinais.	Pesquisas	mais	recentes
afirmam	que	a	baunilha	pode	aumentar	o	fluxo	sanguíneo	peniano,	pelo	menos
em	homens	mais	velhos.[10]	Essa	planta	tem	também	as	mais	altas	pontuações	no
teste	de	capacidade	de	absorção	de	radicais	de	oxigênio,	ou	ORAC	[do	inglês
oxygen	radical	absorbance	capacity],	que	mede	o	conteúdo	antioxidante	de	um
alimento.[11]

Hoje	de	manhã	adicionei	meia	colher	de	chá	de	baunilha	ao	meu	Café	À	Prova	de	Bala,	misturando-a
diretamente	no	café	pronto,	e	não	no	pó.	Senti	como	se	um	cobertor	que	eu	nem	sabia	que	estava	sobre
o	meu	cérebro	tivesse	sido	puxado	de	lá.	Se	a	manteiga	e	o	óleo	TCM	são	lubrificantes	e	restauradores,
acrescentar	a	baunilha	pode	ser	descrito	como	algo	capaz	de	purificar/eletrificar.	–	Seth

O	problema	é	que	os	compostos	anti-inflamatórios	da	baunilha	são	destruídos
pelo	excesso	de	aquecimento.	Se	suas	favas	ou	seu	pó	forem	inapropriadamente
processados	e/ou	expostos	a	temperaturas	mais	altas	do	que	o	ideal,	os
benefícios	se	perderão,	e	a	baunilha	aquecida	apresenta	outro	problema:	toxinas
de	fungos.	Os	compostos	químicos	dessa	planta	que	ajudam	a	melhorar	o
desempenho	cognitivo	também	atuam	como	agentes	antifúngicos	naturais.
Quando	esses	compostos	são	destruídos,	esporos	de	mofo	e	fungos	conseguem
se	desenvolver	nas	sementes	secas	durante	o	armazenamento.	A	baunilha	é	um



poderoso	agente	aromatizante	para	os	alimentos	e	o	cérebro,	mas,	se	você	comer
o	tipo	errado	dessa	planta,	isso	pode	lhe	causar	mais	malefícios	do	que
benefícios.[12]

Muitas	pessoas	raramente,	se	é	que	alguma	vez,	tiveram	nas	mãos	a
verdadeira	baunilha	em	pó;	em	vez	disso,	tiveram	vanilina	sintética.

CHOCOLATE

Barras	de	chocolate	comuns	são	criptonita	em	razão	do	açúcar,	dos	produtos
lácteos	e	dos	aromatizantes	artificiais	que	apresentam,	porém	o	chocolate	bem
amargo	é	muito	saudável.	O	chocolate	é	rico	em	polifenóis	e	antioxidantes	que
combatem	os	radicais	livres	e	contém	uma	discreta	quantidade	de	cafeína	para
estimular	o	desempenho.	Pesquisas	mostram	que	o	chocolate	amargo	com	85%
de	cacau	aumenta	os	níveis	do	colesterol	HDL	sem	provocar	resistência	à
insulina,	inflamação	e	ganho	de	peso.[13]	Contudo,	há	riscos.	Todo	chocolate	é
produzido	por	fermentação,	e	80%	dos	chocolates	da	América	Latina	que	foram
testados	apresentavam	contaminação	por	fungos.[14]	Sessenta	e	quatro	por	cento
dos	micróbios	que	fermentam	esse	alimento	criam	micotoxinas.[15]	O	chocolate
europeu	tende	a	ter	menos	toxinas	de	fungos,	uma	vez	que	a	Comunidade
Europeia	impõe	limites	mais	rigorosos.	Escolha	seu	chocolate	com	sabedoria,
certifique-se	de	que	ele	tenha	85%	de	cacau	e	aproveite!	Quando	como
chocolate,	quase	sempre	tomo	cápsulas	de	carvão	vegetal	de	coco	para	eliminar
algumas	das	toxinas	de	fungos	–	fungos	no	chocolate	são	no	mínimo	tão	comuns
quanto	no	café.[16]



TEMPEROS	E	AROMATIZANTES	SUSPEITOS

PIMENTA-DO-REINO

Embora	a	pimenta-do-reino	seja	um	dos	temperos	mais	comuns,	estudos	têm
mostrado	que	ela	tende	a	apresentar	um	teor	especialmente	alto	de	toxinas	de
fungos,[17]	sobretudo	de	aflatoxina	e	ocratoxina	A.[18]	Adoro	seu	sabor,	mas
notei	que,	quando	a	comia	em	grande	quantidade,	eu	acordava	com	dores	nas
articulações,	o	que	para	mim	é	sinal	de	exposição	a	fungos.	Como	o	risco	é
muito	alto,	em	geral	recomendo	evitá-la.	Se	você	continuar	a	comer	essa
pimenta,	livre-se	da	que	vem	moída,	pois	contém	muito	mais	fungos	e	foi
destituída	dos	óleos	essenciais.	O	único	modo	de	obtê-la	é	com	um	bom	moedor
de	pimenta	e	grãos	de	alta	qualidade.	Eu	a	substituo	por	orégano	na	maioria	das
vezes.

NOZ-MOSCADA

Um	percentual	significativo	das	nozes-moscadas	tem	grande	quantidade	de
micotoxinas,	mas	não	precisamos	prestar	atenção	nisso	porque	a	dose	tóxica	da
própria	noz-moscada	é	de	apenas	duas	colheres	de	chá.[19]	Esse	tempero	carrega
as	próprias	toxinas,	e	conseguimos	senti-las	com	até	mesmo	meia	colher	de	chá.
Pequenas	quantidades	têm	poucas	chances	de	causar	grandes	problemas,	porém
é	melhor	procurar	por	marcas	de	alta	qualidade	e	usar	esse	condimento	com
moderação.	Eu	tive	uma	gagueira	digna	de	nota	após	consumir	meia	colher	de
chá	de	noz-moscada	em	uma	gemada.

SAL	COMUM	OU	SAL	DE	MESA	(CLORETO	DE	SÓDIO	PURO)

O	sal	de	mesa	comum	é	refinado	para	que	se	retirem	dele	todos	os	nutrientes,
contudo	o	verdadeiro	problema	com	esse	produto	são	os	aditivos	e	os	agentes



antiaglomerantes.	Para	ter	certeza	de	que	você	não	está	ingerindo	substâncias

químicas	indesejadas	e	que	está	consumindo	minerais-traço,	use	sal	marinho.

TODOS	OS	VINAGRES	(EXCETO	O	VINAGRE	DE	MAÇÃ)

Embora	saborosos,	muitos	vinagres	contêm	quantidades	significativas	de
subprodutos	fúngicos	e	de	leveduras	que	funcionam	como	antinutrientes	e
podem	limitar	nosso	desempenho.	O	vinagre	de	vinho	tinto,	o	vinagre	de	malte	e
o	vinagre	balsâmico	tendem	a	apresentar	as	maiores	concentrações	de
antinutrientes,	incluindo	toxinas	de	fungos,	e,	no	caso	do	balsâmico,	a	mais	alta.
Fiquei	perplexo	ao	sentir	a	diferença	quando	substituí	grandes	quantidades	de
vinagre	balsâmico	por	vinagre	de	maçã	nos	molhos	de	salada.



TEMPEROS	E	AROMATIZANTES	CRIPTONITA

MOLHO	DE	SOJA,	MISO	E	TAMARI	FERMENTADOS

Como	você	já	sabe,	em	quase	todas	as	formas,	exceto	na	lecitina	e	no	natto	(em
que	é	submetida	à	fermentação	bacteriana),	a	soja	apresenta	uma	série	de
problemas.	Até	mesmo	em	pequenas	quantidades,	esse	alimento	atua	como
criptonita,	fornecendo	histaminas	e	desencadeando	inflamação,	alergias,
problemas	de	tireoide,	osteoporose,	distúrbios	hormonais	e	mau	funcionamento
do	cérebro.	Isso	não	é	comida.

MOLHOS	INDUSTRIALIZADOS	PARA	SALADAS

Essas	são	sinfonias	cuidadosamente	compostas	para	causar	compulsões
alimentares,	em	geral	elaboradas	com	óleos	refinados,	sabores	artificiais,
temperos,	GMS	não	listados	no	rótulo	e	conservantes	baratos.	As	versões	com
pouca	gordura	costumam	conter	também	adoçantes,	como	o	aspartame.

LEVEDURAS

Alguns	veganos	usam	leveduras	nutricionais	e	outros	produtos	de	leveduras,
como	substitutos	de	laticínios.	Por	definição,	leveduras	–	que	são	fungos	–	quase
sempre	apresentam	níveis	altos	de	toxinas.	Sua	ingestão	estimula	o	crescimento
de	cândida	no	corpo	e	muda	o	bioma	fúngico	no	intestino.	A	produção	de
toxinas	de	leveduras	é	tão	grande	que	até	mesmo	o	FDA	reconhece	o	problema.
[20]	Quando	comemos	toxinas	de	leveduras	ou,	pior,	quando	as	leveduras	no
nosso	intestino	geram	toxinas,	sentimos	compulsões	alimentares	e	descompassos
de	energia.	Há	também	uma	associação	entre	doenças	cardíacas	e	as	leveduras
usadas	na	fabricação	de	cerveja	e	de	produtos	de	padaria.	Se	você	quer	ser	À
Prova	de	Bala,	é	melhor	evitar	todas	as	leveduras.



GMS

De	todos	os	aditivos,	aromatizantes	e	conservantes	presentes	nos	alimentos
modernos,	o	GMS	talvez	seja	o	pior	em	termos	dos	efeitos	que	causa	ao
desempenho	cognitivo.	Há	alguns	anos,	por	meio	de	uma	sorrateira	decisão
judicial,	a	indústria	alimentícia	conseguiu	isentar-se	de	identificar	no	rótulo
qualquer	substância	com	menos	de	75%	de	GMS	por	peso.	Em	resposta,	os
fabricantes	de	produtos	químicos	agora	produzem	“temperos”	com	74%	de	GMS
por	quilo	que	podem	ser	usados	impunemente	em	alimentos	que	trazem	no
rótulo	a	informação	“sem	GMS”.	Essas	companhias	também	se	certificam	de
que	as	formas	de	GMS	adicionadas	aos	produtos	sejam	obtidas	pela	combinação
de	glutamato	com	sódio,	e	não	do	GMS	sozinho,	pois	dessa	maneira	ele	teria	que
ser	identificado.	Que	dissimulação!	Consulte	o	site	Bulletproof	Web	em
bulletproofexec.com/MSG	para	obter	uma	lista	de	fontes	ocultas	de	GMS.

SABORES	ARTIFICIAIS

Os	sabores	artificiais	muitas	vezes	são	fabricados	com	produtos	petroquímicos	e
costumam	ter	efeitos	imprevisíveis	(mas	nunca	úteis)	sobre	o	fígado	e	o	cérebro.
Muitos	não	são	testados	do	modo	apropriado	e,	com	frequência,	são	encontrados
em	alimentos	que	também	apresentam	xarope	de	milho	de	alta	frutose,	GMS	e
outras	toxinas.	Têm	sido	associados	ao	transtorno	do	déficit	de	atenção	com
hiperatividade	e	a	distúrbios	de	comportamento	em	crianças	e	podem,
igualmente,	desencadear	problemas	cognitivos	em	adultos.

http://bulletproofexec.com/MSG


ADOÇANTES	E	AÇÚCARES

Adoçantes	causam	controvérsias	na	maioria	das	dietas,	pois	há	evidências	de	que
até	mesmo	um	gosto	de	algo	doce	na	boca	que	não	é	engolido	pode	interferir	na
insulina.	No	entanto,	sabores	doces	fazem	parte	de	algumas	receitas	e
proporcionam	uma	experiência	alimentar	completa.	Após	uma	extensa	pesquisa,
organizei	a	lista	de	adoçantes	À	Prova	de	Bala	apresentada	a	seguir,	e	venho
usando	alguns	deles	de	forma	confiável	por	uma	década.	Observe	como	esses
itens	funcionam	para	você.



ADOÇANTES	E	AÇÚCARES	À	PROVA	DE	BALA

XILITOL	FABRICADO	COM	MADEIRA	DE	LEI	NORTE-AMERICANA

Esse	açúcar	de	álcool,	que	pode	ser	comprado	como	extrato,	é	encontrado	em
muitas	frutas	e	hortaliças	e	é	bem	tolerado	por	quase	todas	as	pessoas.	É	mais
doce	do	que	o	açúcar	comum	e	tem	efeito	insignificante	sobre	a	insulina.
Consumi-lo	em	excesso	antes	que	o	corpo	esteja	acostumado	a	digeri-lo	ou
comer	xilitol	à	base	de	OGM	de	milho	fabricado	na	China	pode	provocar	um
“desastre	nas	calças”	ou	um	acidente	próximo,	“o	tornado	de	gases”.	Ingerir	essa
substância	em	pequenas	quantidades	e	com	regularidade	fará	com	que	o	corpo	a
digira	sem	dificuldades.	Mulheres	que	usam	xilitol	têm	menos	osteoporose,	e
esse	açúcar	é	conhecido	por	evitar	problemas	dentários,	como	cáries,	e	até
mesmo	sinusite.[21]	Há	anos	venho	usando	xilitol	para	fazer	sorvetes,	além	disso
aplico	uma	solução	com	essa	substância	nas	narinas	antes	de	viajar	de	avião	para
reduzir	o	risco	de	sinusite	bacteriana.	O	argumento	contrário	à	sua	utilização	é	o
fato	de	que	ele	talvez	cause	efeitos	negativos	à	flora	intestinal,	mas	na	minha
opinião	os	benefícios	compensam	os	riscos.	E	o	xilitol	também	fica	delicioso	no
Café	à	Prova	de	Bala!

À	PROVA	DE
BALA xilitol,	eritritol,	estévia

	 sorbitol,	maltitol	e	outros	açúcares	de	álcoois
	 dextrose	não	derivada	de	OGM,	glicose,	mel	cru
	 maple	syrup	(xarope	de	bordo),	açúcar	de	coco



	 açúcar	branco,	açúcar	mascavo,	agave,	mel	cozido

	 frutose,	suco	de	fruta	concentrado,	xarope	de	milho	de	alta
frutose

CRIPTONITA aspartame	(NutraSweet),	sucralose	(Splenda),	acessulfame	de
potássio

Faça	o	download	gratuito	da	cópia	colorida	(em	inglês)	em	http://bulletproof.com/roadmap

ERITRITOL

Esse	é	outro	açúcar	de	álcool	natural	encontrado	em	frutas	e	hortaliças.	É	60%	a
70%	tão	doce	quanto	o	açúcar	comum,	porém	é	totalmente	livre	de	calorias	e
carboidratos	e	não	causa	nenhum	efeito	nos	níveis	de	insulina	e	glicose.	Tem
menos	chances	de	provocar	desconforto	gástrico	do	que	outros	açúcares	de
álcoois.	Assim	como	no	caso	do	xilitol,	é	melhor	adquirir	uma	versão	que	não	se
origine	de	OGMs.	Sempre	misturo	eritritol	e	xilitol	na	proporção	50:50	para
obter	um	sabor	mais	suave.

ESTÉVIA

Essa	planta	está	ganhando	popularidade	como	substituto	do	açúcar	e	vem	sendo
usada	há	décadas	no	Japão.	Os	agricultores	costumavam	colher	suas	folhas	e
mastigá-las	como	chiclete.	Seu	extrato	tem	um	sabor	um	pouco	amargo,	que
algumas	pessoas	amam	e	outras	odeiam.	A	estévia	é	considerada	um	adoçante
seguro	e	já	demonstrou	que	é	capaz	de	melhorar	o	controle	da	glicose	sanguínea
e	de	ajudar	pacientes	diabéticos	a	lidar	com	seus	níveis	de	açúcar	no	sangue.

SORBITOL,	MALTITOL	E	OUTROS	AÇÚCARES	DE	ÁLCOOIS

Esses	compostos	doces	costumam	ser	de	origem	vegetal.	Têm	efeitos	laxantes	se
consumidos	em	excesso.	Além	disso,	interferem	um	pouco	na	taxa	de	açúcar	no
sangue,	no	entanto,	são	ainda	muito	melhores	do	que	o	açúcar	comum	de	mesa.

DEXTROSE	NÃO	DERIVADA	DE	OGM	E	GLICOSE

http://bulletproof.com/roadmap


A	glicose	é	a	principal	forma	de	açúcar	usada	pelo	corpo	e	a	maior	fonte	de
energia	para	o	cérebro.	Na	verdade,	quando	não	estamos	no	estado	de	cetose,	o
cérebro	funciona	quase	inteiramente	à	base	de	glicose.	A	dextrose	é	uma
molécula	ligeiramente	maior	de	glicose.	Essas	duas	substâncias	são	absorvidas
com	facilidade	pela	corrente	sanguínea,	e	é	por	isso	que	são	usadas	com	tanta
frequência	nos	exames	de	controle	do	açúcar	no	sangue.	Consumi-las	em
excesso	não	é	uma	boa	ideia,	contudo,	quando	em	pequenas	quantidades,	podem
ser	úteis	para	sustentar	a	atividade	cerebral	antes	de	uma	prova,	apresentação	ou
evento	esportivo.	Ambas	são	100%	livres	de	frutose,	o	que	mantém	o	fígado,	o
intestino	e	o	cérebro	felizes.	A	dextrose	é	amplamente	usada	na	fermentação;
portanto,	se	você	tem	problemas	com	leveduras,	ela	o	deixará	com	muita
flatulência	e	deve	ser	evitada.

MEL	CRU

O	mel	cru	contém	antioxidantes,	enzimas	e	nutrientes,	porém	seu	cozimento
destrói	muitas	dessas	substâncias	e	o	transforma	em	algo	grosseiramente
parecido	com	o	xarope	de	milho.	O	mel	cru	também	pode	ser	usado	como
antimicrobiano,	enquanto	sua	versão	cozida	não	tem	o	mesmo	efeito.	A	principal
razão	de	o	mel	cru	estar	na	Dieta	À	Prova	de	Bala	é	o	fato	de	que,	como	você	leu
no	capítulo	5,	o	consumo	de	até	uma	colher	de	sopa	desse	alimento	poder	causar
efeitos	profundamente	positivos	no	sono.	Apenas	um	lembrete:	quando	o	mel	cru
é	adicionado	ao	café	quente,	ele	deixa	de	ser	cru!	Se	você	gosta	de	adoçar	o	café,
use	estévia	ou	xilitol.



ADOÇANTES	E	AÇÚCARES	SUSPEITOS

MAPLE	SYRUP	(XAROPE	DE	BORDO)

O	maple	syrup	puro	(e	não	essas	coisas	falsas	que	são	fabricadas	quase
inteiramente	com	xarope	de	milho)	é	um	adoçante	com	uma	quantidade
razoavelmente	baixa	de	frutose	que	pode	ser	consumido	sem	problemas	em
ocasiões	especiais,	como	nos	dias	em	que	você	for	preparar	panquecas	sem
glúten,	mas	não	deve	ser	usado	todos	os	dias.

AÇÚCAR	DE	COCO

O	açúcar	de	coco	é	quase	inteiramente	sucralose,	com	pequenas	quantidades	de
frutose	e	glicose.	Ele	promove	um	aumento	menor	na	taxa	de	açúcar	no	sangue
do	que	o	açúcar	comum	e	é	muito	rico	em	nutrientes,	como	ferro,	vitaminas	B,
potássio,	zinco	e	magnésio.	No	entanto,	é	açúcar;	por	isso,	use-o	com
moderação.

AÇÚCAR	BRANCO

O	açúcar	comum	de	mesa	(sacarose)	é	uma	mistura	de	partes	iguais	de	glicose	e
frutose.	Quando	ingerido	em	pequenas	quantidades	à	noite,	não	causa	muitos
efeitos	negativos,	mas	seu	consumo	excessivo	contribui	para	cáries	dentárias,
doenças	cardíacas,	diabetes	e	obesidade,	além	de	alimentar	leveduras	no	corpo.
O	americano	médio	come	mais	de	26	quilos	de	açúcar	por	ano,	o	que	é	demais,
obviamente.

AÇÚCAR	MASCAVO

É	quase	igual	ao	açúcar	branco	de	mesa,	a	não	ser	pelo	fato	de	receber	uma
pequena	quantidade	de	melaço,	um	subproduto	da	fabricação	do	açúcar.	Isso



gera	mais	produtos	finais	de	glicação	avançada	que	aceleram	o	envelhecimento	e
contribuem	para	doenças	cardíacas.	Assim,	o	desempenho	pode	ser	prejudicado
em	um	ritmo	diário,	por	isso	o	açúcar	mascavo	só	deve	ser	usado	em	ocasiões
especiais	à	noite.

XAROPE	OU	NÉCTAR	DE	AGAVE

A	despeito	do	que	você	pode	ter	lido	em	sites	sobre	saúde,	o	xarope	de	agave
não	é	mais	saudável	do	que	o	açúcar	branco	comum.	Na	verdade,	é	pior.	O
xarope,	ou	néctar,	de	agave	contém	70%	a	90%	de	frutose.	Em	alguns	aspectos,
o	agave	é	até	pior	do	que	os	refrigerantes	adoçados	com	sacarose,	pois	tem	quase
o	dobro	de	frutose,	substância	que	prejudica	o	desempenho.



ADOÇANTES	E	AÇÚCARES	CRIPTONITA

FRUTOSE

Um	dos	itens	cujo	consumo	é	muito	importante	reduzir	na	Dieta	À	Prova	de
Bala,	a	frutose	causa	danos	ao	fígado,	acúmulo	de	toxinas,	formação	de	produtos
finais	de	glicação	avançada	e	a	doença	do	fígado	gorduroso	(esteatose	hepática);
contribui	para	obesidade,	supercrescimento	bacteriano	no	intestino	delgado,	gota
e	infecções	fúngicas;	além	de	reduzir	a	função	cerebral.	Você	consegue
pronunciar	criptonita?

SUCO	DE	FRUTA	CONCENTRADO

Não	existe	nada	no	suco	de	fruta	concentrado	que	você	não	consiga	obter	de
outros	alimentos,	e	esse	tipo	de	produto	serve	principalmente	como	uma	grande
fonte	indesejada	de	frutose.	Em	sua	fabricação	costumam	ser	usadas	frutas	de
baixa	qualidade	e	com	maior	concentração	de	fungos,	o	que	resulta	na	presença
da	espécie	Alternaria,[22]	aflatoxinas,	ocratoxina	A	e	patulina.

XAROPE	DE	MILHO	DE	ALTA	FRUTOSE

O	xarope	de	milho	de	alta	frutose	é	feito	pela	transformação	(por	meio	do	refino)
do	açúcar	de	milho	de	OGMs	em	um	xarope	concentrado	que	é	posteriormente
adicionado	a	quase	todos	os	alimentos	da	dieta-padrão	americana.	Especialistas
em	saúde,	como	o	dr.	Robert	Lustig	e	Gary	Taubes,	entre	outros,	mostraram	que
o	xarope	de	milho	de	alta	frutose	é	um	dos	itens	que	mais	contribuem	para
obesidade,	diabetes,	hipertensão	e	gota.	Prejudica	o	fígado,	reduz	o	desempenho
mental,	favorece	infecções	fúngicas	e	só	não	promove	o	ganho	de	peso	se
consumido	em	porções	ínfimas.	É	a	principal	causa	das	compulsões	alimentares.

ASPARTAME



Como	você	leu	no	capítulo	3,	esse	adoçante	artificial	tem	sido	associado	a
numerosos	tipos	de	câncer[23]	(embora	esse	debate	ainda	esteja	pegando	fogo)	e
no	corpo	é	metabolizado	em	formaldeído,	que	é	um	carcinógeno	conhecido.	Não
há	nenhum	motivo	para	introduzi-lo	na	máquina	de	alto	desempenho	que	é	o	seu
corpo!	É	um	dos	maiores	criadores	de	compulsões	alimentares.[24]

SUCRALOSE

Comercializado	como	Splenda,	esse	adoçante	artificial	se	parece	mais	com	um
pesticida	do	que	com	açúcar.	É	feito	pela	substituição	de	algumas	moléculas	do
açúcar	comum	por	cloro,	dando	origem	a	uma	molécula	estruturalmente
associada	a	bifenilos	policlorados,	ou	PCBs	[do	inglês	polychlorinated
biphenyls],	carcinógenos	conhecidos.	Cerca	de	15%	da	sucralose	que	ingerimos
são	armazenados	em	nosso	organismo,	e	ninguém	sabe	o	que	ela	faz	nem	para
onde	vai	depois.	Não	foram	realizados	estudos	a	longo	prazo	sobre	a	segurança
dessa	substância,	e	pesquisas	envolvendo	animais	sugerem	que	ela	pode	ser
nociva.	Além	disso,	causa	estragos	em	bactérias	intestinais.[25]

ACESSULFAME	DE	POTÁSSIO	(ACE-K)

Esse	adoçante	artificial	é	encontrado	na	Coca-Cola	Zero,	entre	outros	produtos.
Há	poucos	estudos	sobre	a	segurança	do	ace-k	nos	seres	humanos,	e	os
pesquisadores	estão	preocupados	com	essa	questão.[26]	Isso	é	assustador,	e
minha	experiência	pessoal	com	essa	substância	é	ainda	mais	aterrorizante.
Desenvolvi	nódulos	benignos	na	tireoide	por	consumir	esse	adoçante	em	grandes
quantidades	no	final	da	década	de	1990,	quando	seguia	uma	dieta	no	estilo	da
Atkins.	Isso	é	um	efeito	colateral	relatado	com	frequência,	e	meus	nódulos
desapareceram	quando	parei	de	ingerir	ace-k.



BEBIDAS

Sinto	muito	por	dizer	isto,	mas	não	existem	bebidas	alcoólicas	À	Prova	de	Bala.
Embora	algumas	dessas	bebidas	sejam	melhores	do	que	outras,	elas	com	certeza
causam	compulsões	alimentares,	confusão	mental	e	redução	da	resistência.	Não
gosto	desse	fato,	no	entanto,	é	o	que	mostra	a	pesquisa	e	o	que	meus	clientes
declaram	depois	de	abrirem	mão	de	bebidas	alcoólicas	por	um	mês.	Nas	duas
primeiras	semanas	da	Dieta	À	Prova	de	Bala,	procure	evitar	inteiramente	o
consumo	de	álcool	para	que	você	possa	observar	como	seu	cérebro	atua.	Quando
já	estiver	na	fase	de	manutenção,	você	poderá	consumir	com	moderação	itens	da
lista	de	bebidas	alcoólicas	suspeitas.	O	tipo	de	álcool	escolhido	exerce	um
profundo	efeito	na	saúde	e	no	modo	como	você	se	sentirá	no	dia	seguinte.

À	PROVA	DE
BALA

café	preparado	com	grãos	do	Bulletproof	Coffee,	chá-verde	de
alta	qualidade,	leite	de	coco	diluído,	água	mineral	de	garrafa

	 água	filtrada	com	limão/limão-siciliano,	chá-verde

	 água	com	frutas	socadas,	chá	gelado	preparado	na	hora	e	não
adoçado,	leite	de	nozes	fresco

	
kombucha,	leite	cru,	chá	gelado	engarrafado	(sem	açúcar),
água	de	coco	fresca,	água	de	coco	em	caixa	ou	garrafa,	leites
de	nozes	em	garrafa

	 sucos	de	frutas	preparados	na	hora
	 leite	pasteurizado

CRIPTONITA leite	de	soja,	suco	industrializado,	bebidas	diet,	refrigerantes,
bebidas	adoçadas,	bebidas	com	aspartame,	bebidas	esportivas

Faça	o	download	gratuito	da	cópia	colorida	(em	inglês)	em	http://bulletproof.com/roadmap

http://bulletproof.com/roadmap


BEBIDAS	À	PROVA	DE	BALA

ÁGUA	E	ÁGUA	MINERAL

A	água	é	obviamente	importante	para	nos	manter	hidratados	e	vivos.	O	corpo
precisa	dela	durante	todo	o	dia	e	só	pode	absorvê-la	a	uma	taxa	lenta.	É	muito
melhor	beber	meio	copo	d’água	várias	vezes	ao	dia	do	que	ingerir	uma	grande
quantidade	de	água	de	uma	vez	só.	Não	fique	preocupado	em	beber	oito	copos
d’água	por	dia;	em	vez	disso,	concentre-se	em	satisfazer	sua	sede	e	sempre	beba
um	copo	d’água	após	urinar.	Falando	nisso,	não	é	uma	boa	ideia	observar	a	cor
da	sua	urina	para	determinar	quão	hidratado	você	está.	É	comum	se	pensar	que	a
urina	clara	é	sinal	de	boa	hidratação,	mas	isso	provavelmente	significa	ou	que	a
pessoa	tomou	água	em	excesso,	o	que	desequilibra	os	eletrólitos,	ou	que	comeu
algo	tóxico	que	o	corpo	está	tentando	diluir	para	que	cause	menos	danos	aos	rins
e	à	bexiga.	Se	você	ouvir	seu	corpo	e	beber	água	ao	longo	do	dia,	não	se
preocupe	em	ter	a	urina	amarela.

CAFÉ	À	PROVA	DE	BALA

Quase	nem	é	necessário	dizer	isso,	mas	o	Café	à	Prova	de	Bala	é	a	bebida	mais
À	Prova	de	Bala	que	você	pode	tomar	de	manhã.	Você	já	leu	sobre	como	os
grãos	de	café	comum	não	testados	são	criptonita	por	causa	das	toxinas	de	fungos
e	como	alguns	tipos	especiais	de	grãos	são	suspeitos	porque,	embora	tenham
menos	chances	de	conter	toxinas,	não	são	testados.	Usar	grãos	testados	para
mostrar	que	eles	não	contêm	virtualmente	nenhuma	toxina	é	um	imenso
upgrade.	Adicionar	o	óleo	TCM	e	a	manteiga	fabricada	com	leite	de	vacas	que
se	alimentam	em	pastos	é	como	colocar	a	cereja	em	cima	do	bolo	do	Café	à
Prova	de	Bala.

CHÁ-VERDE	DE	ALTA	QUALIDADE	OU	ERVA-MATE



O	chá-verde	pode	proporcionar	benefícios	antioxidantes	e	anti-inflamatórios,
desde	que	sua	marca	seja	de	qualidade.	Contém	quantidades	substanciais	de
antioxidantes,	mas	pode	causar	a	depleção	dos	níveis	de	folato,	sobretudo	em
gestantes.	Um	estudo[27]	controverso	mostrou	que	o	extrato	de	chá-verde	baixou
a	taxa	de	testosterona,	e	seu	consumo	excessivo	pode	gerar	níveis	não	saudáveis
de	fluoreto.	Essa	é	uma	bebida	saudável	à	qual	você	pode	misturar	manteiga	e
óleo	TCM	se	quiser,	porém	recomendo	que	mantenha	o	consumo	em,	no
máximo,	uma	ou	duas	xícaras	por	dia.

LEITE	DE	COCO

O	leite	de	coco	é	maravilhoso	para	o	corpo	e	para	o	desempenho	pelos	mesmos
motivos	que	o	óleo	de	coco.	Há,	contudo,	duas	questões	com	as	quais	devemos
tomar	cuidado.	Uma	delas	é	o	fato	de	alguns	fabricantes	desse	produto	usarem
carragena	(polissacarídeo	extraído	de	algas	marinhas	vermelhas)	como
emulsificante,	o	que	pode	causar	danos	ao	revestimento	do	intestino.	Outros
fabricantes	utilizam	goma	guar,	que	é	aceitável,	mas	não	tão	saudável	quanto
não	usar	nenhum	emulsificante.	A	segunda	questão	é	o	BPA,	o	plastificante	que
imita	o	hormônio	estrogênio	e	reveste	a	maioria	das	latas.	Procure	na	internet	por
uma	lista	de	marcas	livres	de	BPA.	Se	você	quiser	deixar	o	leite	de	coco	ainda
mais	cremoso,	experimente	acrescentar	um	pouco	de	manteiga	fabricada	com
leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos!	Cuidado:	leite	de	coco	light	é	golpe.
Tudo	o	que	eles	fazem	é	adicionar	água	ao	produto.	O	leite	de	coco	comum	pode
ser	muito	espesso,	então	procure	diluí-lo	em	um	pouco	de	água	você	mesmo.



BEBIDAS	SUSPEITAS

ÁGUA	DE	COCO

Enquanto	o	leite	de	coco	é	rico	em	gorduras	saudáveis,	a	água	de	coco	consiste
basicamente	em	açúcar.	Tem,	de	fato,	benefícios	nutricionais,	mas	ela	nos	faz
parar	de	queimar	gordura	corporal	e	depois	pode	causar	compulsões	alimentares.
Você	obterá	resultados	melhores	se	a	consumir	apenas	de	vez	em	quando	após
uma	sessão	de	exercícios	ou	antes	de	dormir.

CHÁS	DE	ERVAS/CHÁ	GELADO	NÃO	ADOÇADO

Os	chás	de	ervas	são	bons,	no	entanto,	não	proporcionam	os	mesmos	benefícios
à	saúde	que	o	chá-verde,	e	é	importante	prestar	atenção	nas	ervas	usadas.	Muitos
desses	chás	têm	efeitos	medicinais,	por	isso	fique	atento	ao	impacto	que	essas
bebidas	exercem	no	modo	como	você	se	sente.	Até	mesmo	algo	simples	como	o
chá	de	hortelã	pode	melhorar	sua	digestão,	mas	lhe	causar	compulsão	alimentar.
Isso	pode	acontecer	com	qualquer	chá	que	tenha	aditivos	aromatizantes	ou	se
você	for	sensível	a	qualquer	um	dos	ingredientes.	Chás	de	alta	qualidade
apresentam	menos	chances	de	conter	aditivos	que	provocam	compulsões
alimentares.

LEITE	DE	NOZES	EM	GARRAFAS

Os	leites	de	nozes	têm	os	mesmos	problemas	que	as	nozes,	e	os	que	são
engarrafados	costumam	ser	piores	porque	são	elaborados	com	nozes	muito	feias
para	serem	vendidas.	Mas	o	que	as	torna	feias?	Adivinhou:	os	danos	às	nozes,
pois	eles	abrem	uma	porta	para	que	os	fungos	invadam	esses	frutos.	Alguns
fabricantes	também	prensam	os	óleos	das	nozes	e	depois	aproveitam	os	produtos
residuais	desse	processo	para	fazer	“leites	de	nozes”;	portanto,	certifique-se	de



utilizar	marcas	de	alta	qualidade.	Assim	como	ocorre	com	o	leite	de	coco,	evite

marcas	que	usam	carragena,	um	emulsificante	que,	além	de	irritante	e
debilitante,	mina	a	força	de	vontade.

VODCA,	TEQUILA,	GIM	E	UÍSQUE

Essas	bebidas	alcoólicas	são	as	que	apresentam	as	menores	quantidades	de
açúcar	e	antinutrientes,	os	dois	itens	que	tornam	a	maior	parte	dos	drinques
criptonitas.	Mas	não	se	engane	pensando	que	você	pode	ingeri-las	em
quantidades	ilimitadas	e	continuar	mantendo	seu	melhor	desempenho.	Quase
sempre	o	álcool	inibe	a	performance	e	provoca	confusão	mental,	portanto	esse	é
um	caso	em	que	a	moderação	é	extremamente	importante.	É	evidente	que	você
também	deve	ser	consciencioso	em	relação	ao	que	mistura	à	sua	bebida
alcoólica.	Experimente	tomar	vodca	com	água	gaseificada	e	um	pouco	de	suco
de	limão	ou	limão-siciliano	em	vez	de	adicionar	bombas	de	frutose,	como	sucos
feitos	na	hora	ou	bebidas	criptonita	industrializadas.

CHAMPANHE	SECO	E	VINHO	BRANCO	SECO

Essas	bebidas	alcoólicas	são	até	mais	suspeitas	do	que	as	que	mencionei	no
parágrafo	anterior,	pois	não	são	filtradas	e	contêm	mais	metabólitos	fúngicos.
Ainda	assim,	são	mais	seguras	do	que	o	vinho	tinto	e	a	cerveja,	sobre	os	quais
falarei	mais	à	frente.	O	melhor	é	reservá-las	para	uma	ocasião	especial.

SUCOS	DE	FRUTAS	PREPARADOS	NA	HORA

Esses	sucos	contêm	concentrações	muito	altas	da	nociva	frutose	para	que
possam	ser	consumidos	com	regularidade,	ainda	assim	não	atrapalharão	tanto	o
desempenho	se	forem	feitos	na	hora,	não	apresentarem	nenhum	tipo	de	açúcar
adicionado	ou	aditivos	e	forem	ingeridos	apenas	de	vez	quando.	Para	se
certificar	disso,	é	melhor	que	você	mesmo	os	prepare.	Não	se	esqueça,	porém,	de



que	um	copo	de	suco	de	fruta	provavelmente	o	fará	exceder	seu	limite	diário	de

frutose,	que	é	de	25	gramas.



BEBIDAS	CRIPTONITA

LEITE	DE	SOJA

O	leite	de	soja	é	um	alimento	criptonita	pelos	mesmos	motivos	que	os	outros
produtos	de	soja	o	são,	no	entanto,	ele	é	possivelmente	o	pior	de	todos.	Assim
como	ocorre	com	os	leites	de	nozes,	o	leite	de	soja	é	fabricado	com	soja	de	baixa
qualidade,	que	tem	mais	chances	de	conter	fungos	provenientes	das	lavouras	ou
da	armazenagem.	Somente	nos	Estados	Unidos,	há	nove	espécies	de	fungos
formadores	de	toxinas	que	atacam	as	plantações	de	soja.[28]	Tente	substituir	essa
bebida	por	leite	de	coco	diluído.

VINHOS	BRANCO	E	TINTO

Muitas	pessoas	pensam	que	o	vinho	é	um	alimento	saudável,	mas	isso
simplesmente	não	é	verdade.	A	indústria	vinícola	realizou	um	excelente	trabalho
ao	nos	dizer	que	o	resveratrol,	um	composto	encontrado	nas	uvas,	é	bom	para
nós.	Se	isso	é	ou	não	verdade	continua	a	ser	tema	de	debate.	(Eu	acredito	que	se
trate	de	um	suplemento	útil.)	O	que	não	está	em	discussão,	contudo,	é	o	fato	de
que	o	vinho	contém	tão	pouca	quantidade	de	resveratrol	que	não	importa	se	esse
composto	é	ou	não	benéfico.	Teríamos	de	beber	centenas	de	garrafas	de	vinho
para	obter	os	benefícios	de	duas	cápsulas	de	resveratrol.

Na	verdade,	ainda	sabemos	muito	pouco	sobre	os	efeitos	do	resveratrol	nos
seres	humanos;	estudos	mostram	que	esse	composto	pode	desequilibrar	os	níveis
de	hormônios.[29]	Ao	mesmo	tempo,	o	vinho	apresenta	uma	enorme
concentração	de	leveduras	não	filtradas	–	o	crescimento	desses	microrganismos
provoca	confusão	mental	–	e	de	histaminas,	que	causam	dor	de	cabeça,	confusão
mental	e	pneus	em	torno	da	cintura.	Um	dos	principais	problemas	com	o	vinho
tinto	em	particular	é	a	presença	da	micotoxina	ocratoxina	A,	sobretudo	nos



vinhos	fabricados	nos	Estados	Unidos,	que	não	estão	sujeitos	ao	rígido	padrão
europeu	de	duas	partes	por	bilhão.	O	vinho	tinto	tem	níveis	mais	altos	do	que	o
vinho	branco	porque	o	mofo	se	forma	na	parte	externa	da	uva,	e	é	necessário	um
tempo	maior	de	contato	com	a	pele	para	a	extração	dos	pigmentos	e	dos	taninos

do	vinho	tinto	do	que	do	vinho	branco.[30]

Fica	a	seu	critério	decidir	se	os	prazeres	do	vinho	compensam,	tendo	em	vista
a	presença	documentada	de	toxinas	nesses	produtos	e	o	resultante	declínio	do
desempenho.

CERVEJA

Tragicamente,	a	cerveja	tem	mais	toxinas	do	que	qualquer	outra	bebida	alcoólica
comum.	Tomar	cerveja	destrói	o	desempenho,	causa	terríveis	compulsões
alimentares	e	dificulta	extremamente	o	emagrecimento.	Além	disso,	essa	bebida
tem	todas	as	toxinas	dos	grãos	e	mais	ocratoxinas	do	que	o	vinho	e	o	café	não
testado.	Não	é	à	toa	que	existe	a	expressão	“barriga	de	cerveja”.

REFRIGERANTES	E	OUTRAS	BEBIDAS	ADOÇADAS

O	refrigerante	é	uma	fonte	monumental	de	xarope	de	milho	de	alta	frutose,	que
provoca	fortes	compulsões	alimentares,	e	também	de	ácido	fosfórico,	que
enfraquece	os	ossos.	Não	há	lugar	na	sua	alimentação	para	refrigerante	adoçado
naturalmente,	tampouco	para	seu	primo	mais	perigoso,	o	refrigerante	diet,	que
desencadeia	compulsões	alimentares	mais	intensas	por	conta	de	seus	adoçantes
artificiais.	Se	você	gosta	da	sensação	de	beber	algo	gaseificado,	experimente
água	com	gás	acrescida	de	limão	ou	limão-siciliano.	Minha	água	com	gás
favorita	é	a	San	Pellegrino	não	adoçada.

BEBIDAS	ESPORTIVAS

Essas	grandes	fontes	de	xarope	de	milho	de	alta	frutose	são	basicamente



refrigerantes	com	corantes	artificiais	sem	gaseificação.	Bebidas	esportivas

simplesmente	não	têm	lugar	em	uma	alimentação	saudável,	e	elas	mais
prejudicam	do	que	beneficiam	o	desempenho	atlético.	Se	você	pratica	um
esporte	de	alta	resistência,	experimente	beber	água	com	um	pouco	de	sal
marinho	em	lugar	desses	produtos.

É	verdade	que	a	variedade	é	o	tempero	da	vida,	e	dispor	de	sabores	diversos	para
elaborar	suas	refeições	é	importante	não	apenas	para	adicionar	gosto,	mas
também	para	gerar	felicidade.	Ao	escolher	cuidadosamente	os	temperos,	você
pode	criar	uma	diferença	enorme	no	modo	como	se	sente	ao	longo	de	todo	o	dia.
Isso	é	válido	sobretudo	no	caso	das	compulsões	alimentares.	Fiquei	chocado	ao
descobrir	como	a	qualidade	dos	condimentos	que	eu	usava	interferia	no	modo
como	me	sentia,	e	também	me	abalou	saber	que	adoçantes	artificiais	e
realçadores	de	sabor	eram	tão	prejudiciais	ao	meu	desempenho	cognitivo.	A	boa
notícia	é	que	existem	condimentos,	como	o	açafrão-da-terra,	o	orégano	e	até
mesmo	a	baunilha,	que	não	apenas	são	neutros,	como,	de	fato,	também	são
benéficos.	Quando	se	trata	da	obtenção	de	polifenóis	naturais	que	sejam	bons
para	as	bactérias	intestinais,	é	difícil	conseguir	algo	melhor	do	que	ervas	e
temperos.	É	apenas	fundamental	usar	versões	de	alta	qualidade	dos	itens	certos	e
armazená-las	da	forma	adequada.



S

CAPÍTULO	12

O	MODO	COMO	VOCÊ	COZINHA	PODE
TORNAR	A	COMIDA	TÓXICA

eja	você	um	exímio	chef,	seja	alguém	que	está	acostumado	a	pedir
comida	por	telefone	toda	noite,	pode	ser	intimidador	preparar	novas
refeições	no	início	de	uma	dieta.	Acabei	com	as	dúvidas	em	relação	a

isso	criando	receitas	(ver	a	pág.	307)	que	vão	de	combinações	extremamente
simples	de	ingredientes	À	Prova	de	Bala	a	pratos	gourmet	um	pouco	mais
elaborados.	Você	pode	escolher	qualquer	ponto	dentro	desse	espectro	para
preparar	as	refeições	e	saboreá-las,	porém	em	primeiro	lugar	é	importante
entender	o	que	diferentes	métodos	de	cocção	causam	realmente	aos	alimentos.

Como	você	já	leu	neste	livro,	quando	comecei	a	estruturar	a	Dieta	à	Prova	de
Bala,	uma	das	metas	principais	era	eliminar	a	inflamação	causada	por	todas	as
fontes.	Durante	o	tempo	em	que	segui	uma	dieta	vegana	em	que	comia	somente
alimentos	crus,	aprendi	muito	sobre	toxinas	que	se	formam	nos	alimentos
dependendo	do	método	de	cocção.	Quando	juntei	todas	essas	informações,	ficou
dolorosamente	claro	que	a	maneira	como	eu	processava	e	cozinhava	os
alimentos	(em	especial,	proteínas	e	gorduras)	tinha	um	peso	importante	no	nível
de	inflamação	do	meu	corpo.	Passei	a	estudar	a	cozinha	modernista	e	seus
diferentes	métodos	de	cocção	e,	em	vez	de	empregar	sua	precisão	e	suas	medidas
cientificamente	acuradas	para	visar	apenas	ao	sabor,	me	voltei	para	as	refeições
que	me	faziam	sentir	melhor.	Isso	deu	certo	e	revelou	com	muita	clareza	quais
métodos	de	cocção	reduzem	a	inflamação	e	quais	a	causam.



À	PROVA	DE
BALA manter	cru	ou	não	cozinhar,	aquecer	levemente

	
cozinhar	no	vapor	al	dente,	assar	em	forno	com	UV,	assar	em
forno	de	convecção,	assar	a	160	graus	ou	em	temperatura
inferior

	

cozinhar	lentamente	em	líquidos	usando	fogo	baixo	(sem
ferver),	cozinhar	em	fervura,	cozinhar	rapidamente	em	água
fervente	(escaldar,	como	ovo	poché),	grelhar	levemente	(sem
torrar)

	 sous	vide	(cozinhar	em	saco	plástico	selado	a	vácuo	e
submerso	em	água),	cozinhar	em	panela	elétrica

	 assar	usando	a	função	broiler	do	forno,	assar	como	churrasco
(na	grelha	ou	no	espeto),	cozinhar	no	micro-ondas

	 fritar	rapidamente	em	pequena	quantidade	de	óleo

CRIPTONITA

queimar,	enegrecer	com	crosta	de	temperos	(método	típico	da
culinária	cajun	em	que	o	alimento	é	passado	em	manteiga
clarificada	derretida,	depois	em	uma	mistura	em	pó	de	ervas	e
temperos	e,	por	fim,	frito	em	altas	temperaturas	em	frigideira
de	ferro	fundido),	torrar,	fritar	por	imersão	em	grande
quantidade	de	óleo

Faça	o	download	gratuito	da	cópia	colorida	(em	inglês)	em	http://bulletproof.com/roadmap

É	por	esse	motivo	que	na	Dieta	à	Prova	de	Bala	o	modo	como	cozinhamos	os
alimentos	é	tão	importante	quanto	o	que	comemos.	Sempre	que	defumamos,
fritamos	ou	grelhamos	a	carne,	dois	carcinógenos	são	produzidos:	aminas
heterocíclicas	(AHs)	e	hidrocarbonetos	aromáticos	policíclicos	(HAPs).	As	AHs
se	formam	quando	aminoácidos,	açúcares	e	creatina	reagem	em	altas
temperaturas.	Os	HAPs	são	criados	quando	a	gordura	e	os	sucos	da	carne	são
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queimados	nas	chamas	do	fogo	aberto	(como	na	grelha)	e	depois	aderem	à

superfície	da	carne.	Outras	duas	fontes	de	HAPs	são	os	gases	de	escape	dos
automóveis	e	a	fumaça	do	cigarro.	É	isso	mesmo:	comer	carne	grelhada	pode	ser
tão	perigoso	para	o	corpo	quanto	fumar!	Quando	cozidas	em	uma	temperatura
superior	a	160	graus,	todas	as	carnes	produzem	alguns	desses	compostos
carcinogênicos.	A	quantidade	depende	da	temperatura,	do	tempo	de	cozimento,
dos	temperos	usados	e	do	método	de	cocção.

Outro	problema	com	os	métodos	de	cocção	é	o	fato	de	eles	danificarem	as
proteínas.	As	proteínas	desnaturadas,	que	perderam	sua	estrutura	em	decorrência
do	aquecimento,	não	são	tóxicas	por	si	mesmas.	No	entanto,	quanto	mais
aquecida	uma	proteína,	mais	desnaturada	ela	se	torna	e	menor	é	a	chance	de	que
o	corpo	seja	capaz	de	se	beneficiar	de	suas	moléculas	sinalizadoras.	Por
exemplo,	pesquisas	com	camundongos	mostraram	que	apenas	o	whey	protein
não	desnaturado	aumenta	os	níveis	de	glutationa,	o	principal	antioxidante	do
organismo.[1]	É	por	isso	que	cozinho	minhas	proteínas	o	mínimo	possível.

O	problema	final	com	alguns	métodos	de	cocção	é	o	fato	de	eles	oxidarem	as
gorduras.	As	gorduras	são	nossas	amigas,	e	é	importante	sermos	bacanas	com
elas!	Como	você	sabe,	gorduras	poli-insaturadas	são	altamente	reativas	ao	calor
e	a	outros	estressores	químicos.	Quando	aquecidos,	esses	óleos	produzem	os
chamados	compostos	dicarbonílicos,	que	causam	mutações	celulares	e	podem
contribuir	para	o	câncer.[2]

Antes	de	começar	a	preparar	suas	refeições	À	Prova	de	Bala,	você	precisa
saber	quais	desses	métodos	de	cocção	criam	essas	toxinas	nos	alimentos.	Para
simplificar,	veja	a	seguir	uma	lista	de	métodos	de	cocção	À	Prova	de	Bala,
suspeitos	e	criptonita	apresentados	em	uma	ordem	que	vai	do	mais	seguro	ao
mais	perigoso,	para	que	você	evite	estragar	seus	preciosos	alimentos
cozinhando-os	da	maneira	errada.



MÉTODOS	DE	COCÇÃO	À	PROVA	DE	BALA

MANTER	CRU

A	maneira	mais	À	Prova	de	Bala	de	prepararmos	gorduras	e	a	maioria	das
proteínas	é	não	cozinhá-las.	Isso	pode	parecer	um	pouco	estranho	para	você,
uma	vez	que	as	calorias	da	Dieta	à	Prova	de	Bala	são	derivadas	de	produtos
animais,	porém	produtos	provenientes	de	animais	que	se	alimentam	em	pastos
têm	menos	probabilidade	de	conter	parasitas,	patógenos	e	toxinas	do	que	os	que
se	originam	de	animais	alimentados	com	grãos,	portanto,	considero	seguro
consumi-los	malpassados.	Pense	em	adicionar	um	ovo	cru	a	um	smoothie	ou	em
comer	mais	sushi	(sem	molho	de	soja)	ou	carpaccio.	Muitos	métodos	de	cocção
também	oxidam	as	delicadas	gorduras	ômega-3	e	ômega-6.	É	por	isso	que	em
muitas	das	minhas	receitas	a	orientação	é	acrescentar	a	gordura	após	o
cozimento	da	proteína	ou	da	hortaliça,	de	modo	que	as	gorduras	permaneçam
cruas.

Obrigado	por	ter	mudado	profundamente	a	minha	vida.	Tive	ansiedade	crônica	e	depressão	por	quase
toda	a	vida.	Com	toda	a	sinceridade,	você	é	o	motivo	de	eu	ter	sido	capaz	de	reverter	essa	situação.
Dezenas	de	médicos	não	conseguiram	realizar	o	que	você	fez	de	graça.	–	John

AQUECER	LEVEMENTE

Quando	você	estiver	cozinhando	carne,	o	melhor	método	é	colocá-la	firmemente
coberta	em	uma	pequena	quantidade	de	água	(para	protegê-la	da	oxidação	e
preservar	as	gorduras/sucos)	em	fogo	baixo	a	médio	(para	evitar	danos	às
proteínas	e	a	destruição	de	nutrientes)	ou	cozinhá-la	por	um	curto	período	(para
impedir	a	oxidação	das	gorduras).	Seja	qual	for	o	método	que	você	empregue,
certifique-se	de	usar	o	mínimo	possível	de	aquecimento	para	garantir	o



cozimento	e	ainda	fazê-la	ficar	saborosa.

COZINHAR	NO	VAPOR	AL	DENTE

O	cozimento	no	vapor	é	um	dos	métodos	de	cocção	mais	seguros	para	a	carne	e
o	melhor	para	a	maioria	das	hortaliças.	Impede	que	a	maior	parte	dos	nutrientes
do	alimento	sofra	danos,	torna	hortaliças	e	carnes	mais	saborosas	e	permite	a
elaboração	de	uma	variedade	maior	de	pratos.	Deixar	que	as	hortaliças	cozinhem
no	vapor	até	virarem	papa	as	torna	mais	fáceis	de	comer,	mas	destrói	muitos	de
seus	nutrientes.

ASSAR	A	160	GRAUS	OU	EM	TEMPERATURA	INFERIOR

Assar	tende	a	ser	um	método	de	cocção	mais	arriscado	em	razão	das	altas
temperaturas	e	do	oxigênio	disponível.	Aquecer	açúcares	(até	mesmo	os	dos
vegetais)	em	altas	temperaturas	por	muito	tempo	pode	produzir	produtos	finais
de	glicação	avançada	e	radicais	livres,	enquanto	assar	proteínas	pode	danificar	as
suas	ligações	e	promover	a	formação	de	glutamato	tóxico.	Assar	gorduras
provoca	sua	oxidação.	Todas	essas	reações	causam	inflamação,	o	que	prejudica
o	desempenho	mental	e	físico,	contudo	assar	em	temperaturas	inferiores	a	160
graus	reduz	esse	risco.	Experimente	acrescentar	açafrão-da-terra,	chá-verde,
limão-siciliano,	alecrim,	sálvia	ou	orégano	para	proteger	as	gorduras	do	alimento
da	oxidação	também.

COZINHAR	EM	FERVURA	OU	FERVER	RAPIDAMENTE	(ESCALDAR)

A	água	fervente	impede	a	oxidação	das	gorduras	e	da	proteína	porque	desloca	a
maior	parte	do	oxigênio.	A	carne	cozida	por	fervura	não	é	especialmente
saborosa,	mas	serve	para	preparar	sopas	e	pratos	de	carne	desfiada.	Hortaliças
fervidas	são	saudáveis,	e	a	água	escorrida	após	o	cozimento	pode	remover
antinutrientes	indesejados.



MÉTODOS	DE	COCÇÃO	SUSPEITOS

COZINHAR	LENTAMENTE	EM	LÍQUIDOS	USANDO	FOGO	BAIXO	(SEM	FERVER)

Cozinhar	lentamente	sem	ferver	ajuda	a	impedir	a	oxidação	das	gorduras,	mas
tende	a	desnaturar	inteiramente	as	proteínas.	Usar	esse	método	de	cocção	por	um
curto	período	não	causa	problemas,	porém	deixar	um	pedaço	de	carne
cozinhando	por	horas	no	fogão	não	é	uma	boa	ideia.	Essa	também	é	uma	boa
opção	para	o	preparo	de	hortaliças,	desde	que	não	fiquem	excessivamente
cozidas.

SOUS	VIDE

Esse	método	de	cozinhar	alimentos	embalados	a	vácuo	submergindo-os	em	um
recipiente	com	água	quente	pode	fazer	com	que	a	carne	literalmente	derreta	na
boca.	Durante	uma	década	tive	em	minha	cozinha	o	jogo	de	equipamentos
necessários	para	o	sous	vide,	que	é	um	ótimo	método	de	cocção,	mas	tem	seus
aspectos	negativos.	O	risco	principal	é	que	o	BPA	e	outros	compostos	passem
dos	sacos	plásticos	selados	a	vácuo	para	os	alimentos.	A	melhor	maneira	de
evitar	isso	é	substituir	o	saco	plástico	por	um	jarro	de	vidro	e	preenchê-lo
completamente	com	o	alimento.	Todas	as	receitas	disponíveis	com	preparo	por
esse	método	quase	não	levam	em	consideração	os	efeitos	biológicos	desse	tipo
de	cozimento.	Com	toda	a	honestidade,	não	sabemos	o	que	vamos	obter	depois
de	cozinhar	uma	alcachofra	a	70	graus	por	dez	horas.	Será	que	a	teremos	tornado
mais	segura	para	o	consumo	ou	menos	segura?	Será	que	cozinhar	uma	carne	por
12	horas	a	aquece	o	suficiente	para	impedir	sua	deterioração	por	bactérias	e
histamina?	Essa	é	uma	forma	divertida	de	cozinhar	que	produz	resultados
culinários	surpreendentes.	Observe	como	você	se	sente	quando	cozinha	dessa
maneira.



GRELHAR	LEVEMENTE	(SEM	TORRAR)

Esse	método	confere	ao	alimento	um	sabor	e	uma	textura	inconfundíveis	ao
mesmo	tempo	que	mantém	a	formação	de	toxinas	no	nível	mínimo.	A	melhor
maneira	de	grelhar	a	carne	é	fazer	com	que	seu	exterior	fique	ligeiramente
dourado	enquanto	o	interior	se	conserva	meio	malpassado	ou	malpassado.	Isso
reduz	a	formação	de	toxinas	que	ocorre	quando	a	carne	é	torrada,	além	de	deixá-
la	com	o	maravilhoso	sabor	e	a	textura	do	grelhado.

COZINHAR	EM	PANELA	ELÉTRICA

Esse	é	um	método	de	preparo	de	refeições	fácil	e	eficiente	em	termos	de	tempo,
mas	apresenta	alguns	aspectos	negativos.	Cozimentos	lentos	em	fogo	baixo
decompõem	o	colágeno,	proporcionando	pratos	de	carne	macios	e	deliciosos.	No
entanto,	isso	também	pode	produzir	glutamato	e	deixar	a	carne	cozida	demais.
Mantenha	a	panela	firmemente	fechada	e	use	grandes	quantidades	de	temperos
antioxidantes,	como	açafrão-da-terra	e	alecrim.	Quando	estiver	planejando	fazer
cozimentos	por	horas	em	fogo	baixo,	sem	ferver,	pense	em	adicionar	um	pouco
de	ácido	ascórbico	(vitamina	C)	em	pó.

ASSAR	USANDO	A	FUNÇÃO	BROILER	DO	FORNO

Essa	forma	de	cocção	usa	o	forte	calor	proveniente	de	todos	os	lados	para	dourar
a	carne,	o	que	desnatura	as	proteínas	mais	do	que	os	métodos	À	Prova	de	Bala.
Assar	com	broiler	também	oxida	as	gorduras	e	promove	a	formação	de
glutamato	na	parte	externa	da	carne	ao	mesmo	tempo	que	destrói	mais	nutrientes
do	alimento	do	que	qualquer	outro	método	de	cocção.	Não	há	problema	em
preparar	um	prato	desse	modo	uma	vez	ou	outra,	mas	essa	não	deve	ser	sua
maneira	usual	de	cozinhar.



MÉTODOS	DE	COCÇÃO	CRIPTONITA

ASSAR	COMO	CHURRASCO	(SOBRE	GRELHA	OU	NO	ESPETO)

Embora	esse	método	de	cocção	na	grelha	ou	no	espeto	sobre	chama	aberta
garanta	um	ótimo	sabor,	ele	também	desencadeia	alguns	problemas	sérios.
Quando	as	gorduras	pingam	atingindo	o	carvão,	elas	formam	AHs	e	HAPs,
substâncias	causadoras	de	câncer	e	inflamação.	Além	disso,	a	maioria	dos
molhos	para	churrasco	industrializados	contém	açúcar	e	GMS.	Na	maior	parte
do	casos,	conseguimos	obter	o	mesmo	sabor	e	a	mesma	textura	grelhando	a
carne	em	fogo	brando,	o	que	produz	menos	toxinas	que	prejudicam	o
desempenho,	e	elaborando	nosso	próprio	molho	para	o	churrasco	À	Prova	de
Bala.

QUEIMAR,	ENEGRECER	COM	CROSTA	DE	TEMPEROS	OU	TORRAR

Esses	três	métodos	de	cocção	da	carne	oxidam	as	moléculas	de	gordura,
tornando-as	inflamatórias.	Gorduras	oxidadas	também	desorganizam	a
sinalização	hormonal,	o	que	pode	reduzir	a	sensibilidade	à	insulina	e,	portanto,
nos	fazer	engordar.	Além	disso,	esses	métodos	de	cozimento	desnaturam	as
proteínas	–	que	passam	a	irritar	o	sistema	imunitário	e	se	tornam	difíceis	de
digerir	–	e	produzem	agentes	carcinogênicos	e	mutagênicos.	Por	fim,	eles	criam
glutamato,	um	neurotransmissor	que,	em	quantidades	excessivas,	causa	a
superexcitação	das	células	cerebrais,	levando-as	à	morte.	Tudo	isso	prejudica	o
desempenho	físico	e	mental	e	pode	acelerar	nosso	envelhecimento.	Nunca	coma
alimentos	enegrecidos.

FRITAR	POR	IMERSÃO	EM	GRANDE	QUANTIDADE	DE	ÓLEO

Essa	é	uma	das	piores	maneiras	de	se	cozinhar	um	alimento,	pois	banha	o



alimento	em	gordura	oxidada,	proteínas	desnaturadas	e	açúcares	glicados.	As

altas	temperaturas	usadas	nesse	método	de	cocção	produzem	uma	série	de
compostos	tóxicos	que	podem	aumentar	o	risco	de	câncer.

COZINHAR	NO	MICRO-ONDAS

Os	alimentos	cozidos	no	micro-ondas	são	completamente	desnaturados,	e	um
estudo	(embora	controverso)	mostrou	que	as	micro-ondas	causam	alterações	nas
células	brancas	do	sangue	(leucócitos)	e	nos	colesteróis	LDL	e	HDL.[3]	Os
fornos	de	micro-ondas	também	tendem	a	criar	uma	grande	quantidade	de
campos	magnéticos	na	cozinha.	Não	recomendo	sua	utilização.
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CAPÍTULO	13

EMAGREÇA	ATÉ	MEIO	QUILO	POR	DIA
SEM	SENTIR	FOME:	O	PROTOCOLO	DE
DUAS	SEMANAS	DA	DIETA	À	PROVA	DE

BALA

o	longo	do	tempo	em	que	desenvolvi	a	Dieta	À	Prova	de	Bala,	troquei	de
dieta	várias	vezes.	Descobri	que	a	cada	vez	demorava	umas	duas

semanas	para	eu	me	estabelecer	na	nova	rotina	alimentar	e	me	acostumar	à
diferença	que	podemos	sentir	no	corpo	enquanto	ele	se	adapta	à	ingestão	de
alimentos	muito	diferentes.	Nas	próximas	duas	semanas,	seu	cérebro	e	seu	corpo
se	tornarão	À	Prova	de	Bala.	Como	você	irá	remover	antinutrientes	da	dieta	e
começar	a	comer	os	alimentos	mais	nutritivos	que	existem,	e	também	os	mais
capazes	de	proporcionar	saciedade,	sentirá	seu	cérebro	notadamente	mais
aguçado	e	sua	energia	nas	alturas.	Enquanto	estiver	saboreando	uma	farta
quantidade	de	deliciosas	gorduras	saudáveis,	proteínas	e	hortaliças,	perderá	até
meio	quilo	por	dia	sem	ter	a	sensação	de	privação	e	as	compulsões	alimentares
que	você	provavelmente	espera	de	qualquer	dieta.	Sua	pele	vai	brilhar,	seu
cabelo	ficará	mais	forte	e	você	acordará	com	um	caminhar	mais	confiante	e
alegre,	sentindo-se	mais	disposto	do	que	nunca	a	enfrentar	o	dia	e	tudo	o	que	ele
trouxer.

Algumas	pessoas	me	disseram	que	perder	peso	tão	facilmente	enquanto
comiam	alimentos	como	bife	e	manteiga,	que	antes	consideravam	pecaminosos,
parecia	“errado”.	Um	publicitário	conhecido	abandonou	a	Dieta	À	Prova	de	Bala



após	seis	meses	porque	“estava	cansado	de	nunca	sentir	fome”.	Mas	a
combinação	de	melhor	foco	com	emagrecimento	fácil	é	o	que	torna	a	Dieta	À
Prova	de	Bala	tão	certa.	Você	foi	feito	para	se	alimentar	dessa	maneira	e	agora
pode	assumir	o	domínio	de	seu	corpo	e	usufruir	dos	resultados	de	controlar	a
própria	biologia.

O	primeiro	passo	para	seguir	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	é	se	livrar	de	todos	os
alimentos	criptonita	que	estão	em	sua	casa.	Reserve	uma	hora	para	verificar	a
geladeira	e	a	despensa	e	jogue	tudo	o	que	não	presta	–	como	saquinhos	de	batata
frita,	biscoitos	doces	e	salgados,	alimentos	industrializados,	refrigerantes,
margarinas,	adoçantes	artificiais	e	pães	–	no	lugar	apropriado:	a	lata	de	lixo.
Esses	alimentos	não	são	bons	para	você,	e	não	há	necessidade	de	mantê-los	em
casa	sabotando	sua	força	de	vontade.	Manter	essas	coisas	por	perto
simplesmente	tornará	mais	fácil	para	o	seu	cérebro	de	labrador	se	apoderar	do
seu	cérebro	humano	e	fazer	com	que	você	coma	“apenas	um	pedacinho”.	E,
embora	saborear	um	ou	dois	biscoitos	ou	bolinhos	possa	não	parecer	um	grande
problema,	isso	desencadeará	compulsões	alimentares	que	depois	o	farão	acabar
com	todo	o	conteúdo	da	embalagem.

Você	se	lembra	do	anúncio	de	um	salgadinho	que	dizia	“Impossível	comer
um	só”?	Bem,	seus	criadores	estavam	certos.	Aquele	anúncio	era	completamente
verdadeiro.	Não	conseguimos	comer	um	só	porque	esses	produtos	são
elaborados	para	nos	causar	dependência.	Limpar	os	armários	da	cozinha	evitará
que	você	precise	esgotar	sua	força	de	vontade	dizendo	não	a	toda	criptonita	que
estiver	à	espreita	pelos	cantos	e	lhe	dará	um	novo	ponto	de	partida	para	se	tornar
À	Prova	de	Bala.	Vamos	acabar	com	as	compulsões	alimentares	por	meio	da
eliminação	das	toxinas	e	do	aumento	da	gordura	em	sua	dieta,	porém	remover	a
tentação	tornará	os	primeiros	dias	muito	mais	fáceis.

Assim	que	sua	casa	estiver	livre	dos	alimentos	criptonita	que	o	tornam	fraco	e
gordo	e	limitam	seu	desempenho,	será	hora	de	renovar	o	estoque	de	sua	cozinha,



mas	agora	com	deliciosos	alimentos	À	Prova	de	Bala,	que	lhe	proporcionarão
saciedade.	Use	o	Mapa	da	Dieta	À	Prova	de	Bala	como	guia,	concentrando-se
nos	itens	À	Prova	de	Bala	e	evitando	os	ingredientes	suspeitos	e	criptonita	que
tentam	atraí-lo	nos	corredores	centrais	dos	supermercados.	Você	pode	também
fazer	o	download	gratuito	de	um	guia	de	compras	no	site	da	Bulletproof
Executive.	É	suficiente	dizer	que	seu	carrinho	de	compras	deve	estar	cheio	de
hortaliças,	de	muitas	gorduras	saudáveis	e	proteínas.	Em	seguida,	acrescente
amidos	À	Prova	de	Bala,	frutas	e	seus	temperos	favoritos.	Se	o	carrinho	não
estiver	quase	todo	verde,	você	não	comprou	hortaliças	na	quantidade	necessária
–	volte	e	pegue	mais.

Como	atleta	profissional	que	também	trabalha	na	área	de	saúde,	adotei	o	estilo	de	vida	À	Prova	de	Bala
e	senti	quase	imediatamente	seus	efeitos	físicos,	psicológicos	e	espirituais.	Sou	tão	passional	em	relação
aos	benefícios	desse	estilo	de	vida	que	me	sinto	na	obrigação	de	falar	a	respeito	desse	assunto	com
meus	companheiros	atletas,	colegas	de	trabalho,	amigos	e	familiares,	para	que	eles	também	possam
aumentar	o	desempenho.	–	Josh	Binstock,	atleta	olímpico	de	vôlei	de	praia	e	quiroprático

A	grande	mudança	com	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	não	foi	o	que	cortei,	mas	o	que	acrescentei.	Gordura!
Isso,	é	claro,	começou	com	o	Café	À	Prova	de	Bala	e	o	Jejum	Intermitente.	Em	uma	semana,	notei	a
ausência	de	inchaço	e	a	diminuição	da	fome.	Agora,	após	dez	semanas,	perdi	nove	quilos,	minha
criatividade	está	além	das	expectativas	e	tenho	energia	de	verdade	para	assumir	o	controle	das
atividades	da	minha	vida.	–	Laura

Muitas	pessoas	não	consideram	a	opção	de	adquirir	alimentos	pela	internet,
mas	na	minha	opinião	esse	é	um	ótimo	meio	de	pesquisarmos	marcas	diferentes
e	os	ingredientes	ideais	antes	de	realizarmos	uma	compra.	Mercados	de
produtores	locais	ou	grupos	de	agricultores	financiados	pela	comunidade[*]	são

as	melhores	fontes	de	hortaliças	orgânicas	e	sustentáveis,	e	eles	costumam
oferecer	também	ótimas	opções	de	produtos	animais.	Se	você	não	tem	essas



opções	por	perto,	tente	uma	combinação	de	compras	pela	internet	e	os	melhores
itens	que	conseguir	encontrar	nos	mercados	locais.	Apenas	assegure-se	de
abastecer	a	cozinha	com	o	máximo	possível	de	alimentos	À	Prova	de	Bala	para
evitar	a	tentação	de	usar	itens	fáceis	de	comer	e	fast-food.



RASTREANDO	AS	CRIPTONITAS

A	sensibilidade	alimentar	é	o	resultado	tanto	de	uma	reação	do	sistema
imunitário	a	determinados	alimentos	quanto	da	ausência	das	enzimas
apropriadas	para	digeri-los.	Quando	o	corpo	reage	a	um	alimento,	ele	libera
proteínas	inflamatórias	e	cortisol,	que	criam	inflamação	crônica	de	baixo	grau.
Esse	tipo	de	inflamação	crônica	pode	prejudicar	a	digestão	e	causar	dor	nas
articulações,	dores	de	cabeça,	compulsões	alimentares	e	confusão	mental.	A
inflamação	também	promove	o	ganho	de	peso,	pois	afeta	uma	parte	específica
do	cérebro	(o	hipotálamo),	tornando-a	resistente	à	insulina	e	à	leptina.	Reduzir	a
inflamação	é	crucial	em	qualquer	protocolo	de	emagrecimento	efetivo,	incluindo
a	Dieta	À	Prova	de	Bala.	Infelizmente,	muitas	pessoas	com	inflamação	crônica
de	baixo	grau	não	vinculam	os	sintomas	aos	alimentos	que	os	desencadeiam.

Em	razão	de	sua	bioquímica	individual,	você	reage	a	cada	alimento	que
ingere	de	modo	diferente,	e	não	como	a	mítica	“pessoa	comum”.	Alguns
alimentos,	como	glúten	e	margarina,	são	criptonitas	para	todos	nós,	mas	mesmo
esses	itens	causam	um	impacto	maior	em	determinados	indivíduos	do	que	em
outros.	Os	alimentos	suspeitos	irão	funcionar	ou	não	no	seu	caso	e,	se	não
funcionarem,	serão	criptonita	para	você.	O	pimentão	vermelho,	por	exemplo,	é
um	alimento	suspeito	que	faz	com	que	algumas	pessoas	se	sintam	ótimas;
porém,	no	caso	de	outras,	desencadeia	as	dores	da	artrite.	Quando	um	alimento
específico	é	criptonita	para	você,	mas	não	para	outras	pessoas,	isso	significa	que
você	tem	sensibilidade	ou	alergia	a	esse	item	em	particular.

A	maneira	mais	rápida	de	obter	uma	lista	completa	de	suas	sensibilidades
alimentares	é	solicitar	ao	seu	médico	a	requisição	para	um	exame	de	sangue	com
testes	de	IgG	e	IgE,	para	verificar	alergias	alimentares,	o	que	talvez	vá	lhe	custar
algum	dinheiro.	Você	receberá	um	relatório	com	a	relação	dos	alimentos	aos



quais	tem	sensibilidade	–	a	lista	de	suas	criptonitas	pessoais.	A	única	limitação	é

que	existem	sensibilidades	alimentares	de	fundo	imunitário	que	causam	a
proliferação	de	células	brancas	mesmo	quando	não	há	anticorpos	para	um
alimento,	e	os	exames	de	sangue	para	alergias	não	detectam	essas	sensibilidades.
Ainda	assim,	se	você	tiver	condições	financeiras	de	realizar	esse	exame	de
sangue,	as	informações	serão	preciosas.

Você	pode,	no	entanto,	obter	a	lista	completa	de	seus	alimentos	criptonita
usando	um	aplicativo	para	celular	que	lancei	gratuitamente	na	esperança	de	que,
se	mais	pessoas	aprenderem	a	evitar	os	alimentos	criptonita	que	colocam	seu
cérebro	de	labrador	no	comando,	seremos	mais	felizes	e	melhores.	Até	o
momento,	esse	aplicativo	gratuito	ajudou	mais	de	50	mil	pessoas,	então	deixe
que	esse	programa	auxilie	você	também.	O	aplicativo	Bulletproof	Food
Detective	(Detetive	de	Alimentos	À	Prova	de	Bala)	disponibiliza	um	teste	de
sensibilidade	alimentar	utilizando	a	metodologia	baseada	na	pesquisa	do	médico
Arthur	F.	Coca,	que	mostrou	que	a	frequência	cardíaca	chega	a	16	batimentos
por	minuto	em	um	padrão	previsível	após	ingerirmos	alimentos	aos	quais	somos
sensíveis.[1]	Podemos	não	sentir	nenhum	sintoma	na	hora,	mas	o	corpo	reage
elevando	a	frequência	cardíaca	por	até	uma	hora	e	meia.	É	por	isso	que	o
aplicativo	Food	Detective,	simples	de	usar,	é	tão	prático.

A	versão	desse	aplicativo	para	o	iPhone	usa	o	sensor	da	câmera	para	realizar
medições	rápidas	e	fáceis	da	frequência	cardíaca	em	horários	específicos	do	dia,
enquanto	o	aplicativo	para	Android	lembra	o	usuário	de	digitar	sua	frequência
cardíaca	nos	mesmos	horários.	Com	esse	aplicativo	você	pode	usar	um
transmissor	(faixa)	do	monitor	de	frequência	cardíaca	Polar,	de	preço	acessível,
ou	o	monitor	cardíaco	adesivo	da	VitalConnect	ou	simplesmente	utilizar	o
sensor	da	câmera	como	um	meio	simples	de	incorporar	o	teste	de	sensibilidade
alimentar	ao	seu	dia.	Para	usar	o	sensor	da	câmera,	basta	manter	a	ponta	do	dedo
sobre	as	lentes	e	o	flash.	Nada	de	agulhas	nem	de	sangue.



Sua	primeira	tarefa	de	manhã	será	utilizar	o	aplicativo	para	medir	sua
pulsação,	pois	isso	fornecerá	uma	taxa	da	frequência	cardíaca	em	repouso	como
base.	Em	seguida,	antes	de	fazer	uma	refeição,	você	anotará	o	que	está	no	prato	e
realizará	outro	teste	de	pulsação.	O	aplicativo,	então,	o	lembrará	de	aferir	sua
frequência	cardíaca	a	cada	trinta	minutos	durante	uma	hora	e	meia	após	a
refeição.	Quando	o	teste	é	concluído,	o	aplicativo	determina	se	a	refeição
desencadeou	sensibilidade	alimentar,	o	que	é	indicado	por	um	X	vermelho.	Se
você	não	tiver	comido	nada	a	que	tenha	sensibilidade,	verá	um	X	verde.

Quinze	anos	atrás,	a	única	maneira	de	identificar	alergias	alimentares	era
realizar	uma	árdua	dieta	de	eliminação	de	alimentos	durante	seis	meses,	e	por
isso	quase	ninguém	a	fazia.	Naquela	época,	as	pessoas	também	não	percebiam
que	poderiam	ser	praticamente	saudáveis	e,	ainda	assim,	ter	sensibilidades
alimentares	que	causavam	sintomas	aparentemente	aleatórios,	compulsões
alimentares	e	ganho	de	peso.	De	volta	ao	presente,	você	agora	está	equipado
com	a	tecnologia	do	seu	telefone	para	fazer	o	biohacking.	O	aplicativo	Food
Detective	simplifica	o	processo	de	identificação	das	criptonitas	pessoais	e	é
gratuito.	Se	você	não	possui	um	smartphone	ou	prefere	fazer	isso	à	moda	antiga,
pode	tentar	aferir	sua	frequência	cardíaca	e	anotá-la	para	ver	se	descobre	um
padrão	após	ingerir	alimentos	diferentes.

http://bulletproofexec.com/food-detective-ios 	 http://bulletproofexec.com/food-detective-android

Um	ótimo	momento	para	começar	a	usar	o	aplicativo	Food	Detective	é

http://bulletproofexec.com/food-detective-ios
http://bulletproofexec.com/food-detective-android


durante	o	Protocolo	de	Duas	Semanas,	pois	a	cada	refeição	você	comerá
alimentos	puros,	com	baixo	risco	de	causar	reações.	Se	você	começasse	a
rastrear	sua	frequência	cardíaca	antes	e	após	as	refeições	enquanto	adotava	uma
alimentação	ocidental	comum,	não	teria	ideia	de	quais	ingredientes	estariam	lhe
causando	reações,	uma	vez	que	a	comida	provavelmente	conteria	muitos
alimentos	criptonita	e	suspeitos	diferentes.	Seguindo	o	plano	de	duas	semanas	e
consumindo	apenas	alimentos	À	Prova	de	Bala,	você	será	capaz	de	saber
rapidamente	se	alguns	dos	itens	À	Prova	de	Bala	são,	de	fato,	criptonitas	para
você.

Caso	você	apresente	reação	a	qualquer	um	dos	alimentos	da	Dieta	À	Prova	de
Bala,	experimente	substituí-lo	por	um	item	que	contenha	os	mesmos
macronutrientes.	Por	exemplo,	se	a	sua	frequência	cardíaca	sobe	toda	vez	que
você	come	ovos,	que	são	ricos	em	proteínas	e	gorduras	saudáveis,	substitua-os
por	salmão	defumado	e	abacate	e	observe	se	há	diferença.	Na	fase	de
manutenção,	você	continuará	a	usar	o	aplicativo	Food	Detective	para	rastrear	sua
reação	a	todos	os	alimentos	do	Mapa	da	Dieta	à	Prova	de	Bala,	incluindo	os	que
estão	nas	listas	dos	suspeitos.	Isso	é	importante	porque	a	elevação	da	frequência
cardíaca	indica	que	um	alimento	acionou	sua	reação	de	luta	ou	fuga.	Seu	corpo
está	agora	em	pânico,	em	vez	de	estar	funcionando	no	máximo	de	sua
capacidade	para	queimar	gordura	e	raciocinar,	que	é	como	deve	se	manter
durante	todo	o	tempo	em	que	você	estiver	na	Dieta	À	Prova	de	Bala.

Faz	pouco	tempo,	eu	estava	com	mais	de	cem	quilos,	não	me	encontrava	nada	saudável	em	termos
físicos	e	mentais	e	não	tinha	praticamente	nenhuma	motivação.	Agora	estou	mais	leve,	mais	no	controle
das	coisas	e	sóbrio,	e	meus	níveis	de	produtividade	estão	mais	altos	do	que	nunca.	A	mudança	ocorreu
quando	ouvi	pela	primeira	vez	o	podcast	Bulletproof	e	fui	inspirado	e	encorajado	por	muitos	indivíduos
inteligentes	que	fornecem	insights	sobre	como	aperfeiçoar	a	arte	da	vida.	–	Mark	Heylmun,	guitarrista
do	Suicide	Silence



OBTENDO	O	MÁXIMO	DE	SUAS	DUAS	REFEIÇÕES
DIÁRIAS

Como	você	fará	o	Jejum	Intermitente	À	Prova	de	Bala	durante	o	Protocolo	de
Duas	Semanas,	todos	os	dias	o	seu	café	da	manhã	será	o	delicioso	Café	À	Prova
de	Bala,	que	lhe	proporcionará	saciedade.	Isso	acabará	com	a	fome	e	as
compulsões	alimentares,	lhe	dará	um	imenso	estímulo	energético	de	manhã	e
abastecerá	seu	cérebro	e	seu	corpo.	Se	ele	for	preparado	com	o	óleo	Brain
Octane	TCM	C8,	que	é	18	vezes	mais	concentrado	do	que	o	óleo	de	coco
comum,	poderá	ajudá-lo	a	entrar	mais	rápido	no	estado	de	cetose	e	queimar
gordura,	permitindo	que	você	trabalhe	com	muito	mais	concentração	e	atenção
até	o	almoço.

Se	você	é	uma	mulher	com	mais	de	quarenta	anos	ou	precisa	perder	bastante
peso	e/ou	não	fica	satisfeita	apenas	com	o	Café	À	Prova	de	Bala,	é	uma	boa
ideia	acrescentar	25	a	30	gramas	de	proteína	a	essa	bebida.	Recomendo	tomar	o
Café	À	Prova	de	Bala	com	proteína	de	colágeno	proveniente	de	gado	que	se
alimenta	em	pastos.	Quando	você	usa	o	óleo	Brain	Octane,	torna	possível	a
presença	de	cetonas	para	abastecer	o	cérebro,	enquanto	a	proteína	ajuda	a
estabilizar	os	níveis	de	leptina,	assegurando	o	sucesso	a	longo	prazo.	Se	você
utilizar	o	óleo	de	coco	comum,	o	café	ficará	saboroso,	porém	não	será
inteiramente	À	Prova	de	Bala,	pois	você	terá	menos	cetonas	e	poderá	se	sentir
com	menos	energia	–	ainda	assim,	não	sentirá	fome.

No	restante	do	dia,	você	se	concentrará	em	fazer	duas	refeições	com	grandes
quantidades	de	hortaliças,	muitas	gorduras	saudáveis,	porções	moderadas	de
proteína	e,	durante	e	após	o	jantar,	pequenas	quantidades	de	amidos.	Lembre-se
de	que,	para	obter	os	melhores	resultados	com	o	Jejum	Intermitente	À	Prova	de
Bala,	as	duas	refeições	devem	acontecer	dentro	de	um	período	de	seis	horas



(para	que	você	fique	em	jejum	por	18	horas).	Isso	significa	que,	se	jantar	às	19

horas,	não	deverá	almoçar	no	dia	seguinte	antes	das	13	horas.	Se	você	costuma
jantar	mais	tarde,	deverá	almoçar	mais	tarde	também.	Não	há	necessidade	de
seguir	isso	à	risca	para	colher	os	benefícios;	no	entanto,	quanto	mais	você
mantiver	o	período	de	alimentação	dentro	do	limite	de	seis	horas	ou	menos,	mais
efeitos	positivos	obterá.	Conseguirá	mais	redução	da	inflamação	e	até	mesmo
um	estímulo	energético	maior	e	mais	capacidade	mental.	Ainda	assim,	não	pule
uma	refeição	apenas	porque	perdeu	o	limite	das	seis	horas.

Uma	vez	por	semana	(no	sexto	e	no	13º	dia),	você	deverá	fazer	o	Jejum	de
Proteína	À	Prova	de	Bala.	Para	promover	uma	completa	limpeza	de	suas	células
que	seja	capaz	de	ajudá-lo	a	se	sentir,	parecer	e	pensar	como	uma	pessoa	muito
mais	jovem,	é	importante	ater-se	ao	programa	nesses	dias	e	limitar	a	ingestão	de
proteína	fazendo	apenas	as	refeições	recomendadas.	Essa	é	também	sua
oportunidade	de	retomar	o	consumo	de	carboidratos,	e	eu	fiz	com	que	o
planejamento	alimentar	para	esses	dias	incluísse	as	mais	benéficas	refeições
ricas	em	carboidratos	e	pobres	em	proteína.

Talvez	você	esteja	acostumado	a	beliscar	para	satisfazer	temporariamente	a
fome	porque	está	comendo	alimentos	que	proporcionam	menos	sensação	de
saciedade	na	hora	das	refeições,	contudo	isso	é	um	tiro	pela	culatra,	porque
estimula	o	apetite.	Fazer	duas	ou	três	boas	refeições,	em	vez	de	beliscar	durante
todo	o	dia,	reduz	a	liberação	de	hormônios	que	estimulam	a	fome	e	o	mantém
saciado,	em	vez	de	prolongar	o	apetite,	como	acontece	quando	você	come	um
pouquinho	aqui	e	ali.	Essa	é	uma	das	maneiras	como	a	Dieta	À	Prova	de	Bala
reprograma	a	fome,	e	o	resultado	é	que	os	lanches	deixam	de	ser	uma	tentação.
Você	simplesmente	não	ligará	mais	para	eles	porque	seu	cérebro	de	labrador
agora	saberá	que	não	está	morrendo	de	inanição.

Há	muitos	anos,	Dave	Asprey	me	ajudou	a	me	recuperar	de	hipotireoidismo	mudando	minha



alimentação.	Com	essa	ajuda,	perdi	sem	esforço	22,7	quilos	em	três	meses	e	me	tornei	muito	mais
saudável.	Ele	é	um	extraordinário	hacker	do	corpo	e	da	mente.	–	Steve

Se	você	seguir	à	risca	o	planejamento	alimentar,	não	necessitará	de	lanches
porque	terá	resistência	suficiente	para	atravessar	intervalos	de	mais	de	cinco
horas	entre	as	refeições	sem	perder	energia.	Agora	interpreto	a	compulsão	por
lanches	como	um	sinal	de	que	estou	fazendo	algo	errado.	Uma	das	lições	mais
importantes	que	aprendi	como	biohacker	é	que	a	fome	é	quase	totalmente
controlável.	Na	Dieta	À	Prova	de	Bala,	você	não	terá	o	mesmo	tipo	de	fome
desesperadora	que	tinha	antes.	Perceberá	o	momento	de	fazer	uma	refeição	e
saberá	que	pode	comer,	no	entanto,	não	se	sentirá	nem	um	pouco	tão	esfomeado
quanto	antes.

Se	você	sentir	mesmo	vontade	de	lanchar	entre	as	refeições	enquanto	estiver
seguindo	o	plano	de	duas	semanas,	talvez	seja	porque	está	habituado	a	fazer	uma
pausa	para	comer,	e	não	porque	esteja	fisicamente	com	fome.	Se	isso	acontecer,
experimente	dar	um	tempo	no	trabalho.	Faça	respirações	profundas	ou	caminhe
por	uns	dez	minutos.	Se	isso	não	funcionar,	tudo	bem,	coma	alguma	coisa,	mas
assegure-se	de	que	seja	um	alimento	rico	em	gordura	capaz	de	deixá-lo	saciado,
e	não	um	típico	lanche	com	alto	teor	de	carboidrato.	Isso	também	pode	acontecer
caso	a	refeição	anterior	não	tenha	sido	farta	o	suficiente.	Tudo	bem.	Veja	a
seguir	algumas	ideias	para	Lanches	À	Prova	de	Bala:

Mais	Café	À	Prova	de	Bala	(desde	que	seja	antes	das	14	horas).
1	colher	de	sopa	de	manteiga	misturada	com	chocolate	em	pó.
Guacamole	aprimorado	com	aipo	e/ou	fatias	de	pepino.
Chocolate	de	alta	qualidade	e	muito	amargo	–	com	90%	de	cacau	–,
proveniente	da	Europa.
Manteiga	de	amêndoa	(se	você	não	tiver	sensibilidade	a	esse	alimento)
passada	em	palitinhos	de	aipo.
Partes	iguais	de	manteiga	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se
alimentam	em	pastos	e	de	manteiga	de	amêndoa	(se	você	não	tiver



sensibilidade	a	esse	alimento)	misturadas	com	cacau	em	pó,	para	um
sabor	achocolatado	–	espalhe	em	hortaliças	ou	simplesmente	coma	a
colheradas!	A	mistura	de	manteiga	de	amêndoa	com	o	cacau	em	pó	já	é
por	si	mesma	uma	combinação	de	sabor	maravilhosa,	mas	não	contém
o	suficiente	de	gordura	saturada.	Adicionar	a	outra	manteiga	resolve
muito	bem	esse	problema.	Você	pode	até	mesmo	juntar	a	manteiga
fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos	à	manteiga	de
amêndoa	quando	for	comê-la	com	os	espetinhos	de	aipo	para
acrescentar	uma	gordura	saudável	e	aumentar	a	quantidade	de
nutrientes.



O	PROTOCOLO	DE	DUAS	SEMANAS

Eu	livrei	as	suas	duas	primeiras	semanas	na	Dieta	À	Prova	de	Bala	de	todas	as
dúvidas	sobre	o	que	comer	a	cada	dia.	Com	isso	será	mais	fácil	para	você
realizar	essas	importantes	mudanças	em	sua	alimentação	enquanto	se	concentra
em	quão	maravilhoso	se	sente	e	nas	incríveis	diferenças	em	sua	aparência!	Basta
escolher	uma	refeição	da	lista	e	ver	a	receita	no	apêndice	para	obter	as	instruções
detalhadas	do	preparo.

Tenha	em	mente	que	estou	deixando	intencionalmente	de	fora	a	especificação
dos	tamanhos	das	porções.	As	porções	devem	se	basear	no	que	o	seu	corpo	quer,
e	isso	se	autorregulará	dependendo	de	como	você	dorme,	do	clima,	das	suas
atividades	naquele	dia	e	do	seu	metabolismo.	Coma	até	se	sentir	saciado.	É	hora
de	confiar	em	seu	corpo	para	regular	a	própria	energia.

Nas	próximas	duas	semanas,	você	deverá	desfrutar	da	sua	primeira	sensação
de	alto	desempenho	e	poder.	Sentirá	uma	enorme	diferença	à	medida	que	seu
corpo	for	se	livrando	de	toxinas	e	peso,	e	deverá	emagrecer	até	meio	quilo	por
dia	seguindo	o	plano	alimentar.	A	cada	dia,	você	escolherá	um	item	das	listas	de
almoço,	jantar	e	sobremesa	apresentadas	a	seguir.	Sim,	você	comerá	sobremesa
–	todos	os	dias	se	quiser,	embora	essas	não	sejam	sobremesas	compradas
prontas.	Há	opções	suficientes	para	que	você	disponha	de	uma	grande	variedade
e	nunca	se	sinta	privado	de	nada.	Algumas	dessas	refeições	são	de	preparo
extremamente	rápido	e	fácil,	como	o	“Não	Sushi”	de	Salmão	Defumado	com
Abacate	e	os	Enroladinhos	de	Salmão	Defumado	com	Manteiga,	enquanto	outras
demandam	um	pouco	mais	de	tempo	e	esforço.	Dê	uma	boa	olhada	nas	receitas
do	Apêndice	antes	de	escolher	as	refeições	para	as	suas	duas	primeiras	semanas,
de	modo	que	possa	saber	do	que	vai	precisar	para	prepará-las.

O	sexto	e	o	13º	dias	das	duas	primeiras	semanas	serão	os	de	jejum	de



proteína.	Nesses	dias,	simplesmente	escolha	refeições	da	lista	do	Jejum	de

Proteína	À	Prova	de	Bala	e	não	da	lista	comum.	É	verdade,	isso	exigirá	um
pouco	de	esforço	e	planejamento,	mas	os	maravilhosos	resultados	anti--
inflamatórios	e	de	aumento	de	seus	níveis	de	energia	valerão	muito	a	pena!



PLANEJAMENTO	ALIMENTAR	À	PROVA	DE	BALA

Veja	a	seguir	as	deliciosas	refeições	que	você	irá	saborear	pelas	próximas	duas
semanas.	A	cada	dia,	simplesmente	escolha	uma	refeição	de	cada	categoria	para
começar	a	se	sentir,	parecer	e	atuar	melhor	do	que	nunca.

Cafés	da	Manhã	À	Prova	de	Bala

(Escolha	uma	opção	para	comer	assim	que	acordar	ou	no	horário	em	que
estiver	acostumado	a	tomar	o	café	da	manhã.)

Café	À	Prova	de	Bala	(pág.	307)
(Atenção:	se	você	é	uma	mulher	de	mais	de	quarenta	anos	ou	está
significativamente	acima	do	peso,	experimente	acrescentar	ao	Café	da
Manhã	À	Prova	de	Bala	colágeno	proveniente	de	gado	que	se	alimenta
em	pastos	ou	até	mesmo	comer	um	pouco	de	proteína	após	o	café.)
Latte	de	Baunilha	sem	Café	(para	quem	não	gosta	de	café	ou	não	pode
consumir	essa	bebida;	pág.	308)
Chá-verde	misturado	com	manteiga	e	óleo	TCM	(Essa	opção,	porém,
não	é	tão	poderosa	quanto	o	Café	À	Prova	de	Bala!)

Almoços	À	Prova	de	Bala

(Escolha	uma	opção	para	comer	15	a	18	horas	após	o	jantar	da	véspera.)

“Não	Sushis”	de	Salmão	Defumado	com	Abacate	(pág.	309)
Enroladinhos	de	Salmão	Defumado	com	Manteiga	(pág.	309)
Ovos	Pochés	com	Verduras	Salteadas	À	Prova	de	Bala	(pág.	310)
Salada	de	Taco	À	Prova	de	Bala	(pág.	311)
Almôndegas	À	Prova	de	Bala	(pág.	312)
Potão	de	Sopa	À	Prova	de	Bala	(pág.	312)
Omelete	À	Prova	de	Bala	(pág.	313)
Shake	(ou	Caldo)	de	Couve-Crespa	Aprimorado	(pág.	314)
Ovos	Benedict	À	Prova	de	Bala	(pág.	315)



Jantares	À	Prova	de	Bala

(Escolha	uma	opção	para	comer	cinco	a	seis	horas	após	o	almoço.)

Batata	Dourada	À	Prova	de	Bala	(pág.	316)
Barriga	de	Porco	Assada	com	Hortaliças	(pág.	317)
Assado	À	Prova	de	Bala	com	Couve-de-Bruxelas	(pág.	318)
Ensopado	À	Prova	de	Bala	(pág.	319)
Costeleta	de	Cordeiro	Assada	com	Hortaliças	(pág.	320)
Alguma	Coisa	Desfiada	À	Prova	de	Bala!	(pág.	321)	com	um
acompanhamento	da	lista	a	seguir
Hambúrguer	Assado	com	Bacon	(pág.	321)	com	um	acompanhamento
da	lista	a	seguir
Peixe	Assado	À	Prova	de	Bala	(pág.	322)	com	um	acompanhamento	da
lista	a	seguir

Acompanhamentos	com	Hortaliças	À	Prova	de	Bala

Verduras	Salteadas	(pág.	310)
Purê	de	Couve-Flor	com	Bacon	(pág.	322)
“Requeijão”	de	Abóbora-Cheirosa	(pág.	323)
Hortaliças	Cremosas	(pág.	323)
Brócolis	Assado	com	Açafrão-da-Terra	+	Gengibre	(pág.	324)
“Não	Arroz”	de	Couve-flor	com	Limão	e	Coentro	(pág.	324)

Sobremesas	À	Prova	de	Bala

(Escolha	uma	opção	para	comer	logo	após	o	jantar.)

Pudim	Trufado	Intensamente	Rico	em	Chocolate	(pág.	334)
Forminhas	de	Trufa	com	Amêndoa	(pág.	334)
Panna	Cotta	Supercremosa	de	Mirtilo	e	Coco	(pág.	335)
Sorvete	Cremoso	de	Coco	“Pegue	um	Pouco”	(pág.	336)
Cupcakes	À	Prova	de	Bala	(pág.	337)



PLANO	ALIMENTAR	DO	JEJUM	DE	PROTEÍNA	À	PROVA
DE	BALA

No	sexto	e	no	13º	dias,	as	refeições	apresentadas	a	seguir	ajudarão	seu	corpo	a	se
desintoxicar	com	mais	eficiência	ao	mesmo	tempo	que	darão	a	você	um	estímulo
extra	de	energia.

Cafés	da	Manhã	do	Jejum	de	Proteína	À	Prova	de	Bala

(Escolha	uma	opção	para	comer	assim	que	acordar	ou	no	horário	em	que
estiver	acostumado	a	tomar	o	café	da	manhã.)

Café	da	Manhã	À	Prova	de	Bala	(sem	nenhuma	proteína	adicionada;
pág.	307)
Latte	de	Baunilha	sem	Café	(para	quem	não	gosta	de	café	ou	não	pode
consumir	essa	bebida;	pág.	308)
Chá-verde	misturado	com	manteiga	e	óleo	TCM	(Essa	opção,	porém,
não	é	tão	poderosa	quanto	o	Café	À	Prova	de	Bala!)

Almoços	do	Jejum	de	Proteína	À	Prova	de	Bala

(Escolha	uma	opção	para	comer	15	a	18	horas	após	o	jantar	da	véspera.)

Shake	(ou	Caldo)	de	Couve-Crespa	Aprimorado	(pág.	314)
Guacamole	Aprimorado	(pág.	332)	com	aipo	e/ou	fatias	de	pepino
Sopa	de	Batata-Doce	com	Gengibre	À	Prova	de	Bala	(pág.	325)
Salada	Americana	Aprimorada	(pág.	326)	com	Palitinhos	de	Cenoura
Assados	(pág.	328)

Jantares	do	Jejum	de	Proteína	À	Prova	de	Bala

(Escolha	uma	opção	para	comer	cinco	a	seis	horas	após	o	almoço.)

Salada	Americana	Aprimorada	(pág.	326)	com	Arroz	de	Limão--
Siciliano	(pág.	330)
Dahl	sem	Grãos	com	Arroz	À	Prova	de	Bala	(pág.	329)



Sopa	de	Cenoura	e	Erva-Doce	com	Arroz	(pág.	330)
Batatas-Doces	Assadas	(pág.	331)	com	Guacamole	Aprimorado	(pág.
332)

Sobremesas	do	Jejum	de	Proteína	À	Prova	de	Bala

(Escolha	uma	opção	para	comer	logo	após	o	jantar.)

Panna	Cotta	Supercremosa	de	Mirtilo	e	Coco	(pág.	335)
Tigela	de	Frutas	Vermelhas	À	Prova	de	Bala	(pág.	338)



SOLUCIONANDO	PROBLEMAS	NA	DIETA	À	PROVA	DE
BALA

Seguindo	rigorosamente	o	planejamento	alimentar,	você	se	sentirá	fantástico
pelas	próximas	duas	semanas,	mas	se	esse	processo	se	tornar	difícil,	há	dois
culpados	prováveis.	Se	antes	você	vinha	seguindo	uma	dieta	pobre	em	calorias	e
em	gorduras	ou	adotando	uma	alimentação	“vegana”,	seu	cérebro	de	labrador
sabe	que	seu	corpo	está	tão	faminto	das	preciosas	gorduras	saudáveis	que	lhe
fará	sentir	vontade	de	comê-las	em	excesso.	O	problema	é	que	isso	faz	com	que
o	corpo	leve	de	uma	semana	a	um	mês	para	acionar	inteiramente	os	sistemas	de
digestão	de	gordura,	caso	eles	tenham	ficado	inativos.	Quando	você	come	muita
gordura	antes	que	o	corpo	esteja	pronto	para	usá-la,	o	resultado	é	aquilo	que	os
fãs	À	Prova	de	Bala	chamam	de	“desastre	nas	calças”	–	que	não	é	exatamente	o
estímulo	no	desempenho	que	você	está	buscando!	O	óleo	TCM	é	o	que	tem	a
maior	influência	no	desastre	nas	calças;	é	um	produto	poderoso.	Vá	devagar
quando	adicioná-lo	ao	café.	O	óleo	TCM	C8,	de	cadeia	mais	curta,	provoca
menos	desastres	nas	calças	e	proporciona	mais	energia	ao	cérebro.	Comece	com
nada	mais	do	que	uma	colher	de	sopa	de	óleo	TCM	e	depois	vá	aumentando.
Nem	sempre	mais	é	melhor!

Passando	ou	não	pela	experiência	do	desastre	nas	calças,	você	obterá	os
melhores	resultados	quando	ensinar	seu	corpo	a	usar	a	gordura	como
combustível.	Um	meio	de	fazer	isso	é	consumindo	enzimas	digestivas	que
contêm	lipase	e	betaína	HCL	(que	digerem	gordura),	pois	essas	substâncias
ajudarão	o	corpo	a	ter	ácido	estomacal	suficiente	para	utilizar	gordura	e	proteína.
Muitos	adultos	apresentam	certa	deficiência	de	ácido	estomacal.	Para	um	grande
número	de	pessoas,	tomar	esses	suplementos	antes	de	uma	refeição	ou	durante
(mas	não	depois)	soluciona	o	problema	da	digestão	da	gordura.	Talvez	leve



algumas	semanas,	porém	seu	corpo	vai	se	acostumar	a	usar	a	gordura	como

combustível,	e	você	não	precisará	desses	suplementos	para	sempre.	Eles
realmente	proporcionam	benefícios	contínuos,	então	pode	ser	que	queira	mantê-
los.	Há	pessoas,	entretanto,	que	não	necessitam	deles	de	modo	algum.

Outro	problema	possível	é	o	refluxo	ácido,	que	ocorre	quando	a	válvula
acima	do	estômago	se	fecha	da	forma	errada	por	não	ter	recebido	o	sinal	certo.
Tenha	em	mente	que	o	sinal	para	o	fechamento	da	válvula	é	o	ácido	estomacal!
Muitas	pessoas	pensam	que	esse	ácido	causa	indigestão,	mas	na	verdade
acontece	o	contrário.	É	o	ácido	estomacal	insuficiente	que	deixa	a	válvula	aberta,
levando	à	indigestão.	Isso	é	algo	que	praticantes	da	medicina	integrativa	sabem
há	anos.	Certa	vez,	tive	uma	azia	grave	que	um	médico	tratou	com	um	inibidor
da	bomba	de	prótons,	que	deve	ter	contribuído	para	as	alergias	alimentares	que
desenvolvi	depois.	Com	toda	a	certeza,	a	azia	desapareceu	quando	tomei	betaína
HCL.	Ocorre	que	esse	suplemento,	usado	para	solucionar	o	problema	da
digestão	da	gordura	pelo	aumento	do	ácido	estomacal,	pode	sanar	também	o
refluxo	ácido.	Se	você	tentar	essa	opção	e	a	dor	piorar,	não	se	preocupe	–	ingira
uma	pequena	quantidade	de	bicarbonato	de	sódio	para	neutralizar	o	ácido
estomacal.	Não	é	uma	boa	ideia	usar	sempre	o	bicarbonato	de	sódio	porque	o
ácido	estomacal	é	necessário	para	a	boa	digestão,	contudo	ajudará	quando
preciso,	de	modo	que	você	possa	obter	todos	os	benefícios	da	Dieta	À	Prova	de
Bala.

[*]	“O	modelo	de	CSA	(Community	Supported	Agriculture),	que	significa	Agricultura	Sustentada	pela
Comunidade,	elimina	os	canais	intermediários	como	feiras	e	supermercados,	passando	a	distribuí-los
diretamente	ao	grupo	de	membros	consumidores,	que	financiam	o	seu	trabalho.	Todos	os	custos	com
marketing	são	eliminados,	acaba	o	desperdício	da	produção	que	ocorre	quando	ela	é	levada	à	feira	(que	gira
em	torno	de	50%)	e	o	custo	com	a	logística	diminui	drasticamente.”	(Por	que	não?	Conhecendo	o	CSA	–
Agricultura	Sustentada	pela	Comunidade.	Disponível	em:



http://www.porquenao.org/blog/2014/6/13/conhecendo-o-csa-agricultura-sustentada-pela-comunidade).	(N.
da	T.)

http://www.porquenao.org/blog/2014/6/13/conhecendo-o-csa-agricultura-sustentada-pela-comunidade


D

CAPÍTULO	14

A	DIETA	À	PROVA	DE	BALA	PARA	TODA	A
VIDA

epois	que	você	tiver	seguido	o	plano	de	duas	semanas,	espero	–	e	tenho
confiança	nisso	–	que	você	comece	a	ver	os	quilos	desaparecendo	ao

mesmo	tempo	que	perceba	a	diferença	em	seus	níveis	de	energia,	foco	e
desempenho.	A	primeira	coisa	que	lhe	sugiro	fazer	após	duas	semanas	na	Dieta
À	Prova	de	Bala	é	sair	e	comer	uma	enorme	pizza,	comida	chinesa	ou	qualquer
que	seja	a	criptonita	nutricional	que	você	mais	tenha	desejado	ao	longo	desse
período.	Saboreie-a	com	um	pouco	de	cerveja	ou	vinho	tinto.	Isso	parece
loucura,	não	é?	Mas	agora	que	você	já	tem	uma	ideia	de	como	é	a	sensação	de
ser	À	Prova	de	Bala,	é	hora	de	mostrar	a	si	mesmo	a	diferença	no	modo	como	se
sente,	parece	e	atua	quando	volta	a	consumir	criptonita.	Isso	o	faz	sentir-se
letárgico,	cansado,	inchado	e	desconcentrado?	Suas	calças	estão	parecendo	um
pouco	mais	apertadas	por	causa	da	inflamação?	Você	é	tomado	repentinamente
por	uma	vontade	louca	de	comer	açúcar	embora	tenha	acabado	de	fazer	isso?	Na
verdade,	era	isso	o	que	a	sua	alimentação	vinha	lhe	causando	antes	de	você
começar	a	se	tornar	À	Prova	de	Bala,	porém	era	algo	quase	imperceptível	porque
você	se	sentia	assim	o	tempo	todo.	A	única	diferença	é	que	agora	você	sabe	que
pode	se	sentir	de	outra	maneira.

Quando	comecei	a	trilhar	esse	caminho,	eu	me	permitia	trapacear	na	dieta	um
dia	na	semana,	mas	logo	descobri	que	o	custo	disso	no	modo	como	eu	me	sentia



pelo	resto	da	semana	não	valia	a	pena.	Por	que	gastar	metade	da	semana	me
recuperando	de	um	dia	de	trapaça	se	eu	podia	fazer	escolhas	melhores	e	passar	a
semana	inteira	me	sentindo	maravilhoso?	Quando	eu	comia	criptonita	nos	fins
de	semana,	as	segundas	e	as	terças-feiras	não	eram	dias	bons	para	mim,	e	por
fim	compreendi	que	a	vida	é	muito	preciosa	para	que	eu	passasse	dois	dias	com
menos	energia	apenas	para	poder	saborear	alguns	alimentos.	O	melhor	a	fazer	é
descobrir	quais	são	os	alimentos	de	que	você	gosta	e	que	também	o	fazem	sentir-
se	ótimo.	É	disso	que	se	trata	toda	essa	história.

Você	tem	a	opção	de	voltar	para	esse	nível	precário	de	desempenho	ou	tornar
o	estilo	À	Prova	de	Bala	seu	novo	padrão,	para	que	possa	atuar	da	melhor	forma
ao	longo	de	todo	o	dia	todos	os	dias.	Se	escolher	esse	caminho,	isso	será	apenas
o	começo.	Você	continuará	a	perder	peso	e	a	se	sentir	bem	enquanto	desfruta	de
ricos	e	nutritivos	alimentos	À	Prova	de	Bala.	Ao	aprender	a	se	guiar	pelo	Mapa
da	Dieta	À	Prova	de	Bala,	você	encontrará	outros	alimentos	que	são	compatíveis
com	seu	organismo	e	os	adicionará	ao	cardápio.	Não	importa	o	que	você	escolha
para	comer,	esse	alimento	se	encontra	em	algum	lugar	no	mapa.	Onde	você	quer
estar?

Ser	À	Prova	de	Bala	por	toda	a	vida	não	significa	se	manter	limitado	para
sempre	ao	plano	alimentar	de	duas	semanas	nem	mesmo	às	listas	de	alimentos	À
Prova	de	Bala.	Trata-se	de	preservar	seus	resultados	realizando	escolhas
melhores,	mas	não	perfeitas,	na	maior	parte	do	tempo.	Neste	livro	há	todas	as
informações	de	que	você	precisa	para	obter	os	resultados	que	deseja.	Toda	vez
que	escolhe	o	que	comer,	você	pode	decidir	se	quer	algo	que	impulsione	seu
desempenho	ou	algo	que	o	deixará	fraco	e	minará	sua	força	de	vontade.	Ser	À
Prova	de	Bala	não	é	ter	preto	no	branco,	e	sim	dispor	de	um	amplo	espectro.
Quanto	mais	alimentos	À	Prova	de	Bala	você	comer,	melhor	parecerá	e	se
sentirá;	por	outro	lado,	quanto	mais	criptonitas	você	consumir,	maior	será	sua
tendência	a	engordar,	a	se	descontrolar	e	a	ter	confusão	mental.	É	simples	assim.



Pode	ser	que	você	não	saiba,	mas	você	sempre	esteve	na	Dieta	À	Prova	de
Bala.	Talvez	apenas	tenha	feito	escolhas	piores	no	passado	e	comido	mais
criptonitas	do	que	consumiu	nas	últimas	duas	semanas,	porém	isso	aconteceu
porque	você	não	dispunha	de	um	mapa	nem	de	uma	ferramenta	que	o	ajudasse	a
se	guiar.	A	partir	de	agora,	toda	refeição	será	uma	oportunidade	de	realizar
escolhas	melhores	que	estimularão	seu	desempenho	e	o	tornarão	mais	À	Prova
de	Bala.

Na	fase	de	manutenção,	as	três	variáveis	com	as	quais	você	poderá	brincar
são	quantos	alimentos	suspeitos	você	come,	com	que	frequência	visita	as	áreas
suspeitas	no	mapa	(amidos,	nozes	e	frutas)	e	com	que	regularidade	faz	o	Jejum
Intermitente	À	Prova	de	Bala.	Se	quiser,	experimente	comer	um	pouco	mais	de
carboidratos	à	noite,	e,	se	suas	calças	ficarem	apertadas,	simplesmente	reduza	a
quantidade.	Talvez	você	possa	até	comer	amido	de	manhã	algumas	vezes	caso
realmente	deseje,	desde	que	saiba	que	seu	corpo	é	resiliente	e	pode	lidar	com
isso.	Eu	não	tenho	acesso	a	muitas	frutas	frescas	onde	moro;	por	isso,	quando
viajo	no	auge	do	verão	para	um	lugar	onde	há	cultivo	de	frutas,	com	certeza
ultrapasso	a	medida	de	25	gramas	de	frutose	por	dia,	e	não	me	sinto	mal	por	agir
assim.	Isso	pode	resultar	em	compulsões	alimentares	extras,	no	entanto,	entendo
os	riscos	e	faço	minhas	escolhas	de	acordo	com	eles.	Quando	começo	a	ganhar
uns	quilinhos	e	quero	me	livrar	deles,	reduzo	a	ingestão	de	frutas	e	as	reservo
para	a	sobremesa.

Quando	você	estiver	na	fase	de	manutenção,	pode	ser	que	lhe	faça	bem
comer	algo	no	café	da	manhã	além	do	Café	À	Prova	de	Bala	e	realizar	o	Jejum
Intermitente	À	Prova	de	Bala	apenas	ocasionalmente.	No	entanto,	esse	jejum	não
causa	sofrimento	e	é	tão	mais	fácil	de	fazer	do	que	cozinhar	e	tomar	café	da
manhã	que	talvez	você	prefira	se	ater	a	ele	sete	dias	na	semana.	Francamente,	eu
não	curto	café	da	manhã	a	não	ser	que	seja	algo	maravilhoso	como	bacon	de	alta
qualidade	e	ovos	de	pato.	De	outro	modo,	me	sinto	melhor	quando	bebo	apenas



o	Café	À	Prova	de	Bala.	Depois	de	tomar	o	Café	À	Prova	de	Bala	por	duas
semanas,	compare	como	se	sente	quando	o	substitui	por	um	café	da	manhã	e
prossiga	adotando	a	opção	que	o	fizer	se	sentir	melhor	e	lhe	proporcionar	os
resultados	que	deseja.

A	dieta	é	ótima.	Eu	a	venho	fazendo	há	oito	meses.	Com	1,60	metro,	eu	pesava	81,6	quilos	e	queria
apenas	remover	aqueles	pneuzinhos	da	meia-idade	e	perder	4,5	quilos.	Faço	exercícios	cinco	dias	por
semana	há	quatro	anos	e	ainda	não	tinha	conseguido	me	livrar	daquelas	coisas.	Há	cerca	de	três	meses,
os	pneuzinhos	se	foram	e	meu	abdômen	tem	grande	potencial	de	se	tornar	definido.	Agora	peso	cerca
de	73	quilos	e	tenho	uma	meta	de	75.	Não	poderia	estar	mais	feliz	com	as	mudanças.	–	Jim

Embora	eu	não	tenha	mais	um	“dia	da	trapaça”,	há	ocasiões	em	que	como
conscientemente	algumas	criptonitas	porque	estou	disposto	a	suportar	o	modo
como	me	sinto.	Na	noite	em	que	assisto	à	televisão	com	minha	família,	algumas
vezes	como	pipoca	borrifada	com	manteiga	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se
alimentam	em	pastos.	No	dia	seguinte,	geralmente	não	estou	tão	concentrado,
mas...	era	noite	de	ver	televisão.	É	evidente	que	não	faço	isso	quando	tenho	um
compromisso	importante	em	que	terei	de	falar	no	dia	seguinte.	Você	pode	fazer
escolhas	desse	tipo	com	base	no	que	é	mais	relevante	–	comer	a	pipoca	(ou	outra
forma	de	criptonita)	ou	ter	o	máximo	desempenho	no	dia	seguinte.	Se	você	tiver
que	consumir	algum	tipo	de	alimento	“fora	da	lei”,	então	faça	isso,	e	não	fique
pensando	que	teve	uma	recaída.	Lembre-se,	você	continua	na	dieta	–	apenas
escolheu	algo	da	outra	extremidade	do	espectro.	Pequenas	variações	não	causam
problemas	e	não	constituem	fracasso,	mas	é	claro	que	será	melhor	puxar	as
rédeas	e	se	limitar	aos	alimentos	À	Prova	de	Bala	se	vir	que	seu	peso	e	seu
desempenho	estão	começando	a	sofrer.	Caso	isso	aconteça,	volte	ao	plano	de
duas	semanas	para	fazer	um	curso	de	reciclagem	dos	princípios	À	Prova	de	Bala.

Na	fase	de	manutenção,	você	obterá	os	melhores	resultados	se	aderir	com	o



maior	rigor	possível	aos	princípios	da	Dieta	À	Prova	de	Bala	–	começar	o	dia
com	o	Café	À	Prova	de	Bala,	fazer	o	Jejum	Intermitente	À	Prova	de	Bala	na
maioria	dos	dias,	realizar	o	Jejum	de	Proteína	uma	vez	por	semana	e	evitar	os
alimentos	criptonita	na	maior	parte	do	tempo.	Agora	que	você	está	na	fase	de
manutenção,	a	principal	variável	é	se	começará	a	comer	mais	alimentos
suspeitos.	Pessoas	diferentes	reagem	de	maneiras	bem	diversas	aos	alimentos	do
Mapa	da	Dieta	À	Prova	de	Bala.	Dependendo	do	local	de	origem	de	seus
ancestrais,	alguns	indivíduos	têm	a	capacidade	genética	de	decompor	melhor	as
toxinas	do	que	outros.	Se	seus	antepassados	forem	procedentes	de	uma	área
produtora	de	batata,	como	a	Irlanda,	você	pode	ser	mais	capaz	de	decompor	as
lectinas	dessas	hortaliças	do	que	alguém	cujos	ancestrais	vieram	da	Ásia.	Mas
nem	sempre	isso	acontece.	Nossas	linhagens	costumam	ser	misturadas,	e	muitos
de	nós	nem	sequer	têm	ideia	de	onde	são	seus	antepassados.

Talvez	haja	cinco	alimentos	suspeitos	que	podem	prejudicar	seu	desempenho,
e,	se	você	eliminar	apenas	dois	ou	três	deles,	não	se	sentirá	nem	parecerá	um
pouco	diferente.	Isso	pode	fazê-lo	pensar	que	a	alimentação	não	é	a	variável	que
o	está	deixando	fraco	e	assim	seguir	comendo	algo	que	está,	de	fato,	impedindo-
o	de	avançar	todos	os	dias.	Para	complicar	ainda	mais	a	situação,	se	você	tem
sensibilidade	a	determinados	alimentos,	talvez	não	perceba	os	sintomas	de
imediato.	Embora	o	corpo	reaja	aumentando	a	frequência	cardíaca	por	até	uma
hora	e	meia	após	a	ingestão	do	alimento	prejudicial,	costuma	levar	muitos	dias
antes	que	se	notem	diferenças	físicas.	Lembre-se,	no	meu	caso	houve	uma
defasagem	de	48	a	72	horas	entre	o	momento	em	que	comi	glúten	e	a	hora	em
que	comecei	a	sentir	os	efeitos.	A	exata	extensão	do	tempo	varia	de	pessoa	para
pessoa,	porém	é	frequente	haver	um	intervalo	entre	a	ingestão	da	criptonita	e	a
percepção	de	seus	efeitos.

Você	tem	que	tolerar	muito	bem	certos	alimentos	suspeitos	ou	seu
desempenho	pode	sofrer.	Talvez	você	seja	aquela	pessoa	sortuda	que	se	mantém



superativa	mesmo	comendo	montanhas	de	batatas,	mas	como	pode	ter	certeza?
O	melhor	momento	para	determinar	quais	alimentos	suspeitos	são	culpados	de
arruinar	seu	desempenho	é	logo	após	a	conclusão	do	plano	de	duas	semanas.
Você	não	terá	consumido	alimentos	suspeitos	e	criptonita	durante	esse	período,	e
seu	corpo	será	essencialmente	uma	página	em	branco.	Comece	a	reintroduzir	um
a	um	os	alimentos	suspeitos	à	sua	dieta	depois	de	completar	o	plano	de	duas
semanas.	Verifique	sua	frequência	cardíaca	usando	o	aplicativo	Food	Detective
antes	e	depois	de	cada	refeição	que	contenha	um	novo	alimento	suspeito.	Isso
lhe	dirá	exatamente	a	quais	itens	você	é	sensível	e	lhe	permitirá	personalizar	a
Dieta	À	Prova	de	Bala	para	obter	resultados	ainda	melhores.

Sabendo	a	quais	alimentos	é	sensível,	você	estará	livre	para	sair	pelo	mundo
fazendo	as	melhores	escolhas	para	o	seu	corpo	e	o	seu	desempenho.	Um	dos
lugares	mais	difíceis	de	colocar	isso	em	prática	é	em	um	restaurante.	Gorduras
de	boa	qualidade	são	caras,	por	isso	a	maioria	desses	estabelecimentos	não	está
equipada	para	lhe	servir	uma	refeição	elaborada	com	50%	de	gorduras
saudáveis!	Seu	dever	é	comer	como	um	rei	e	consumir	o	máximo	possível	de
gorduras	saudáveis.	Contudo,	isso	não	significa	deixar	de	sair	e	se	tornar	um
pária	social	exatamente	quando	você	está	começando	a	querer	exibir	seu	corpo
tonificado	e	musculoso.	É	fácil	fazer	de	qualquer	prato	de	restaurante	uma
refeição	À	Prova	de	Bala	se	você	estiver	disposto	a	levar	os	próprios	“upgrades”
e	chamar	um	pouco	de	atenção	para	si	mesmo.

Toda	vez	que	vou	a	um	restaurante,	levo	três	coisas	comigo:	um	tablete	de
manteiga	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos,	um	pequeno
frasco	de	óleo	TCM	C8	e	sal	marinho	de	boa	qualidade.	Algumas	vezes,	levo	um
abacate	também,	caso	o	restaurante	não	sirva	essa	fruta.	Munido	desses	três	ou
quatro	itens,	é	fácil	pedir	uma	refeição	básica	e	turbiná-la	para	satisfazer	seus
novos	padrões.	Para	o	café	da	manhã,	caso	eu	não	esteja	fazendo	o	Jejum
Intermitente	À	Prova	de	Bala,	posso	pedir	ovos	pochés	e	depois	derreter	minha



manteiga	sobre	eles	e	despejar	o	óleo	Brain	Octane.	Já	fiz	isso	até	em
restaurantes	de	hotéis	quatro	estrelas.	Quando	o	chef	percebe,	sempre	temos	uma
conversa	interessante.

Quando	estou	viajando,	sempre	faço	o	Jejum	Intermitente	À	Prova	de	Bala
porque	isso	me	permite	passar	o	maior	tempo	possível	na	parte	da	manhã	sem
pensar	em	comida.	Para	fazer	isso,	levo	meus	próprios	grãos,	que	trituro	em	casa
antes	de	uma	viagem	de	negócios.	Depois,	peço	uma	grande	xícara	de	água
quente	e	adiciono	um	pouco	do	pó	de	café.	Mexo	rapidamente	a	mistura,
aguardo	alguns	minutos	e	deixo	que	o	pó	se	acomode	no	fundo	da	xícara.	Em
seguida,	decanto	o	café	preto	em	outra	xícara	ou	em	minha	caneca	de	viagem,
que	pode	ser	lacrada,	acrescento	a	manteiga	e	o	óleo	e,	por	fim,	ou	agito	a	bebida
ou	uso	um	pequeno	mixer	à	bateria	para	criar	minha	obra-prima.	Quando	faço
isso	em	cafeterias,	as	pessoas	costumam	parar	e	me	fazer	perguntas,	e	fico	mais
do	que	feliz	em	lhes	contar	o	que	estou	fazendo	e	lhes	dar	uma	provinha	do	café!

Isto	é	importante:	sempre	dê	gorjeta	ao	funcionário	que	lhe	levar	a	água
quente.	Pequenas	cafeterias	não	são	altamente	lucrativas,	e	as	pessoas	que
trabalham	nesses	estabelecimentos	não	ganham	uma	fortuna.	Você	não	está
usando	os	próprios	grãos	de	café	ali	para	economizar	dinheiro;	está	fazendo	isso
porque	os	grãos	que	eles	oferecem	podem	ser	saborosos,	mas	não	são	testados
para	o	desempenho	humano.	Nunca	deixe	de	gratificar	um	barista!

Quando	almoço	ou	janto	fora,	escolho	no	cardápio	um	peixe	capturado	na
natureza	e	peço	um	acompanhamento	de	hortaliças	cozidas	no	vapor	sem	molho.
Em	seguida,	adiciono	um	generoso	pedaço	de	manteiga	ao	peixe	e	um	abacate
inteiro	às	hortaliças.	Isso	ajuda	a	me	sentir	satisfeito	e	acrescenta	calorias	à
comida	sem	nenhuma	criptonita.	Sim,	seus	amigos	poderão	rir	de	você	ao	vê-lo
fazer	isso,	porém	eles	é	que	serão	a	piada	quando	virem	como	suas	calças	estão
começando	a	lhe	cair	bem.	Lembre-se	de	que	você	comerá	apenas	duas	refeições
por	dia,	por	isso	elas	precisam	ser	fartas	e	nutritivas.



Não	quero	exagerar,	mas	o	estilo	À	Prova	de	Bala	está	salvando	minha	vida!	Depois	de	um	mês
seguindo	a	Dieta	À	Prova	de	Bala,	me	sinto	maravilhoso!	Meus	níveis	de	energia	e	minha	produtividade
estão	nas	alturas,	meu	humor	está	ótimo,	enquanto	a	fome	e	as	compulsões	alimentares	desapareceram.
Passei	três	anos	praticando	triatlo	de	longas	distâncias	(modalidade	Ironman)	e	nunca	vi	meus	músculos
abdominais.	Tomando	o	Café	À	Prova	de	Bala	por	um	mês,	com	um	mínimo	de	treino	e	uma	corrida
por	semana,	já	vejo	alguma	definição	e	me	sinto	melhor	do	que	nunca!	–	Ben

Quando	não	há	proteína	de	alta	qualidade	no	cardápio,	algumas	vezes	faço
opções	vegetarianas	e	peço	arroz	e	hortaliças	no	vapor,	adiciono	manteiga,	óleo
Brain	Octane	e	um	abacate	inteiro.	Em	outras	ocasiões,	acrescento	abacate	e	óleo
Brain	Octane	a	uma	grande	salada.	O	mais	importante	é	evitar	todos	os	tipos	de
molhos	de	restaurantes,	pois	costumam	conter	xarope	de	milho	de	alta	frutose,
gorduras	prejudiciais	e/ou	GMS.	Eu	sei	que	se	não	comer	proteína	em	uma
refeição	não	morrerei	de	fome,	mas	se	acidentalmente	ingerir	GMS	meu
desempenho	certamente	sofrerá.

Fazer	escolhas	similares	e	priorizar	seu	desempenho	em	vez	da	conveniência
é	o	segredo	para	se	tornar	À	Prova	de	Bala	por	toda	a	vida.	Do	que	você	será
capaz	quando	estiver	pleno	de	energia,	determinação	e	concentração	como	nunca
antes?



S

CONCLUSÃO

O	QUE	FAZER	COM	A	VERSÃO	APRIMORADA	DA	SUA
VIDA

eguindo	rigorosamente	o	plano	de	duas	semanas,	você	se	sentirá	bem	–
possivelmente	melhor	do	que	jamais	sentiu	antes	–	e	poderá	começar	a

fazer	as	melhores	escolhas	disponíveis,	de	modo	que	isso	se	torne	seu	novo
ponto	de	partida.	Você	tem	todas	as	informações	necessárias	para	se	sentir	bem	o
tempo	todo	ou	para	descobrir	por	que	não	está	e	assumir	o	controle	e	retornar
àquele	estado.	Isso	significa	não	apenas	ter	um	desempenho	de	alto	nível	e	exibir
um	corpo	mais	atraente,	como	também	ser	mais	forte	e	mais	resiliente	do	que
jamais	imaginou.

A	maioria	das	pessoas	se	esquece	de	que	pode	se	sentir	desse	jeito	ou	nunca
chega	a	ter	essa	experiência.	Seguem	por	toda	a	vida	sem	jamais	conhecerem	o
nível	de	concentração	que	poderiam	alcançar	com	essa	dieta.	Não	sabem	a
diferença,	mas	agora	você	sabe,	e	isso	é	um	presente.	Você	deve	a	si	mesmo
fazer	algo	valioso	com	seu	tempo	agora	que	dispõe	de	níveis	elevados	de	energia
e	resistência.	Não	desperdice	esse	poder	recém-conquistado	permanecendo
sentado	no	sofá	ou	até	mesmo	admirando	seu	novo	corpo.	(Tudo	bem,	pode
dedicar	alguns	minutos	por	dia	a	essa	atividade.)	Em	vez	disso,	use-o	para
realizar	algo	significativo,	transformar	o	mundo	ou	mudar	sua	vida	para	melhor.

É	por	esse	motivo	que	disponibilizo	tantas	informações	gratuitamente	em
meu	site.	Passei	muitos	anos	me	sentindo	doente	e	cansado,	com	um	cérebro	que
não	fazia	o	que	eu	queria	que	ele	fizesse,	e	agora	sou	muito	grato	por	estar	livre



do	peso	e	da	letargia	que	me	puxavam	para	baixo.	Não	quero	que	ninguém	mais
tenha	que	enfrentar	o	que	enfrentei,	e	quanto	maior	for	o	número	de	pessoas	com
quem	eu	puder	compartilhar	essas	informações,	mais	feliz	serei.	É	uma	pena	que
eu	tenha	tido	que	dedicar	tantos	anos	e	tanto	dinheiro	a	“hackear”	a	mim	mesmo
para	descobrir	a	Dieta	À	Prova	de	Bala	e	por	que	ela	funciona,	porém	fiz	isso
para	que	você	não	precise	fazê-lo,	e	você	pode	pagar	por	isso	transmitindo	essas
informações	a	seus	amigos	e	usando	seu	corpo	e	sua	mente	À	Prova	de	Bala	para
realizar	algo	positivo.

Você	acabou	de	ler	um	livro	inteiro	sobre	alimentação,	mas	a	verdade	é	que	a
Dieta	À	Prova	de	Bala	não	é	realmente	sobre	isso.	O	alimento	que	comemos	é
apenas	um	meio	para	um	fim,	e	na	Dieta	À	Prova	de	Bala	esse	fim	é	ser	um	pai
ou	mãe	melhor,	um	artista	mais	criativo,	um	CEO	mais	eficiente	ou	um
professor	com	mais	energia.	É	um	modo	de	acionar	nosso	cérebro	humano	e	nos
permitir	passar	mais	tempo	em	um	estado	de	poder,	em	que	o	estresse	não	é	um
fator	e	o	desempenho	acontece	sem	esforço.	Mal	posso	esperar	para	ouvir	sobre
as	coisas	maravilhosas	que	você	realizará	quando	for	À	Prova	de	Bala.	Agora	vá
e	comece	a	agir!
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RECEITAS	À	PROVA	DE	BALA

gora	que	você	está	por	dentro	de	todos	os	detalhes	de	como	a	Dieta	À
Prova	de	Bala	vai	ajudá-lo	a	ter	uma	aparência	maravilhosa	e	agir	com

dinamismo	em	todas	as	áreas	da	vida,	é	hora	de	começar	a	cozinhar	alimentos
deliciosos	e	energéticos.	Veja	a	seguir	algumas	das	minhas	receitas	mais	fáceis	e
que	também	são	capazes	de	estimular	o	desempenho	de	forma	impressionante.	É
evidente	que,	de	certo	modo,	a	eficácia	dos	resultados	depende	da	qualidade	dos
ingredientes.	Essas	receitas	funcionam	melhor	quando	se	utilizam	ingredientes
da	mais	alta	qualidade	possível,	incluindo	produtos	provenientes	de	animais	que
se	alimentam	em	pastos	e	artigos	orgânicos.

CAFÉ	À	PROVA	DE	BALA
Prepare-se	para	desfrutar	de	uma	vibração	de	alto	desempenho	proporcionada	por	sua	cremosa	caneca	de
Café	À	Prova	de	Bala	enquanto	você	vê	seus	colegas	de	trabalho,	gordinhos	e	cansados,	comendo	iogurte
light	e	cereal	no	café	da	manhã.	É	quase	injusto.

A	RECEITA	OFICIAL	DO	CAFÉ	À	PROVA	DE	BALA

2	xícaras	de	café	bem	quente,	recém-feito	com	grãos	Upgraded	Coffee
Até	2	colheres	de	sopa	de	manteiga	sem	sal	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos
(use	a	fome	como	guia)
Até	2	colheres	de	sopa	de	óleo	Brain	Octane	TCM	C8	(use	a	fome	como	guia)

RECEITA	BÁSICA	DE	CAFÉ	COM	MANTEIGA



2	xícaras	de	café	bem	quente,	recém-feito	com	grãos	com	baixo	teor	de	toxinas
Até	2	colheres	de	sopa	de	manteiga	sem	sal	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos
(use	a	fome	como	guia)
Até	2	colheres	de	sopa	de	óleo	de	coco	(use	a	fome	como	guia)

ITENS	OPCIONAIS:

Canela	(apenas	de	alta	qualidade)
Baunilha	em	pó
Chocolate	em	pó
Estévia,	eritritol	ou	xilitol,	a	gosto

Prepare	o	café	como	você	está	habituado	a	fazer,	mas	use	um	filtro	de	tela	metálica	se	possível.	Uma
cafeteira	francesa	funciona	bem.	Enquanto	passa	o	café,	despeje	água	morna	no	liquidificador	para
preaquecê-lo.	Quando	o	café	estiver	pronto,	descarte	a	água	morna	do	liquidificador.	Junte	o	café,	a
manteiga	e	o	óleo	TCM	ou	o	óleo	de	coco	no	liquidificador.	Feche-o	e	cubra	a	tampa	com	um	pano,	caso
haja	vazamento.	(Você	não	quer	ver	café	quente	espirrando	no	teto!)	Bata	a	mistura	no	liquidificador	até
que	se	forme	uma	densa	camada	de	espuma	sobre	ela,	como	um	latte.	Se	desejar,	adicione	canela,	baunilha,
chocolate	amargo	ou	adoçante.

Dica:	Se	você	não	tiver	liquidificador,	um	batedor	manual	(de	imersão)	funcionará	bem,	embora	não
crie	tanta	espuma	quanto	um	aparelho	elétrico.

LATTE	DE	BAUNILHA	SEM	CAFÉ
Esta	bebida	cremosa	e	quente	é	o	substituto	perfeito	para	o	café,	caso	você	esteja	grávida	ou	não	tome	café
por	alguma	razão.	A	baunilha	era	usada	originalmente	como	erva	curativa	e	tem	mais	antioxidantes	do	que
qualquer	outro	alimento.

2	xícaras	de	água	quente
Até	2	colheres	de	sopa	de	manteiga	sem	sal	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos
(use	a	fome	como	guia)
1	colher	de	chá	de	baunilha	em	pó
1	a	2	colheres	de	sopa	de	óleo	de	coco,	óleo	TCM	ou	TCM	C8	(use	a	fome	como	guia)
Estévia	ou	xilitol,	a	gosto

Junte	todos	os	ingredientes	em	um	liquidificador	e	bata-os	até	obter	uma	bebida	cremosa	com	uma	bela



camada	de	espuma	por	cima.	Assim	como	no	caso	do	Café	À	Prova	de	Bala,	um	batedor	manual	de	imersão

funcionará	bem,	caso	você	não	disponha	de	um	aparelho	elétrico.

“NÃO	SUSHIS”	DE	SALMÃO
DEFUMADO	COM	ABACATE
Esta	versão	À	Prova	de	Bala	de	um	de	fast-food	leva	somente	alguns	minutos	para	ser	preparada	e
proporciona	grandes	quantidades	de	proteína	e	gorduras	saudáveis	que	manterão	você	na	velocidade	da	luz
durante	horas.	É	a	minha	opção	rápida	de	almoço	quando	estou	com	pressa	e	preciso	de	algo	que	me
sustente.

1	abacate	Hass[*]

Salmão	vermelho	defumado	capturado	na	natureza,	frio
Sal	marinho

Fatie	o	abacate	em	lâminas	de	1,3	cm	e	corte	o	salmão	defumado	em	tiras.	Enrole	cada	fatia	de	abacate	em
um	pedaço	do	salmão	e	polvilhe	com	o	sal	marinho.

ENROLADINHOS	DE	SALMÃO
DEFUMADO	COM	MANTEIGA
Este	é	outro	fast-food	À	Prova	de	Bala	que	você	pode	comer	quando	estiver	com	pressa.	Experimente
prepará-lo	para	o	almoço	na	cozinha	do	seu	local	de	trabalho	e	observe	a	expressão	confusa	de	seus	colegas
ao	verem	que	você	está	emagrecendo	e	parecendo	ótimo	depois	de	comer	manteiga	no	almoço!

Manteiga	composta	de	sua	escolha	(ver	as	receitas	de	manteigas	compostas	na	pág.	338)
Salmão	defumado	capturado	na	natureza	(procure	por	salmão	do	Alasca	ou	salmão	vermelho)
1	pepino	cortado	em	fatias
Sal	marinho

Corte	a	manteiga	composta	de	sua	escolha	em	pedaços	do	tamanho	de	uma	colher	de	chá	e	enrole	uma	tira



de	salmão	em	torno	de	cada	um	deles.	Acomode	cada	um	dos	enroladinhos	de	salmão	com	manteiga	sobre
uma	fatia	de	pepino.	Polvilhe	a	gosto	com	o	sal	marinho	e	aproveite!	Este	prato	se	parece	com	os	rolinhos
aperitivos	de	salmão	recheados	com	cream	cheese,	mas	sem	os	ingredientes	inflamatórios.

OVOS	POCHÉS	COM	VERDURAS
SALTEADAS	À	PROVA	DE	BALA
Preparar	ovos	no	estilo	poché	é	um	ótimo	método	de	cocção	À	Prova	de	Bala,	pois	retém	seus	nutrientes	e
evita	danos	às	proteínas.	Esta	é	uma	excelente	opção	de	almoço	de	fim	de	semana	que	pode	facilmente
substituir	um	jantar.	Experimente	comprar	uma	boa	variedade	de	verduras	orgânicas	frescas	e	lave-as
quando	chegar	em	casa,	para	que	já	estejam	prontas	no	momento	em	que	você	for	prepará-las.

2	a	3	xícaras	de	verduras	de	sua	escolha	(couve-crespa,	couve-galega,	acelga	etc.)
2	colheres	de	sopa	de	manteiga	ou	ghee	sem	sal	fabricado	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em
pastos
Sal	marinho
2	colheres	de	sopa	de	amêndoas	ou	castanhas-de-caju	cruas,	picadas
2	ovos	pochés

Despeje	até	5	cm	de	água	em	uma	frigideira	e	adicione	as	verduras	para	que	cozinhem.	Quando	estiverem
tenras,	escorra	a	água	e	acrescente	a	manteiga	ou	o	ghee.	Salteie	as	verduras	até	cobri-las	com	a	manteiga
ou	o	ghee.	Retire-as	do	fogo	e	polvilhe-as	com	o	sal	marinho,	as	amêndoas	e	as	castanhas-de-caju.	Você
deve	preparar	os	ovos	pelo	método	poché	para	que	as	gemas	fiquem	líquidas	e	seu	conteúdo	nutricional	se
mantenha	intacto.	Os	truques	que	os	restaurantes	usam	no	preparo	de	ovos	pochés	são	acrescentar	2
colheres	de	sopa	de	vinagre	de	maçã	à	água	e	depois	girá-la	em	torno	dos	ovos	antes	de	quebrá-los,	para	que
permaneçam	no	centro	do	redemoinho.	Cubra	os	ovos	pochés	com	as	verduras.

SALADA	DE	TACO	À	PROVA	DE
BALA



Quando	faço	este	prato,	gosto	de	preparar	uma	porção	extra	de	carne	e	reservá-la	para	outra	refeição	ou	até
mesmo	comê-la	sem	acompanhamento	como	almoço	rápido	no	dia	seguinte.	Esta	salada	proporciona
saciedade	e	pode	ser	consumida	no	jantar	também.

TACO

450	g	de	carne	moída	orgânica	com	gordura	e	proveniente	de	gado	que	se	alimenta	em	pastos
2	colheres	de	sopa	de	manteiga	ou	ghee	sem	sal	fabricado	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em
pastos
1/2	limão	fresco,	espremido
1	a	2	colheres	de	sopa	de	pimenta-de-caiena	em	pó	(atenção:	alimento	suspeito,	não	use	se	você	tiver
sensibilidade	a	esse	item)
1	colher	de	sopa	de	orégano	seco
Sal	marinho	a	gosto

SALADA

1	xícara	de	alface	(qualquer	variedade	de	folha	verde-escura)
1/4	de	repolho-roxo	picado
2	cenouras	picadas
1	pepino,	cortado	em	fatias
1/2	abacate,	cortado	em	fatias
Molho	“Cremoso”	de	Abacate	(pág.	326)

Preparo	do	taco:	Em	uma	frigideira	média,	salteie	a	carne	moída	em	fogo	de	intensidade	média	a	baixa	até
que	esteja	moderadamente	cozida,	mas	não	totalmente.	O	objetivo	não	é	dourar	a	carne,	e	sim	aquecê-la	o
suficiente	para	que	cozinhe	de	forma	satisfatória.	A	carne	tostada	e	caramelizada	é	saborosa,	mas	provoca
compulsões	alimentares.	Escorra	o	excesso	de	líquido.	Adicione	a	manteiga	ou	o	ghee,	o	suco	de	limão,	a
pimenta-de-caiena,	o	orégano	e	o	sal	marinho.	Acrescente	mais	temperos	se	desejar	e	divirta-se	com	os
sabores!
Preparo	da	salada:	Faça	um	leito	com	todos	os	ingredientes	da	salada,	começando	com	a	alface.	Cubra

com	uma	boa	porção	da	carne	e	depois	regue	com	o	molho.

ALMÔNDEGAS	À	PROVA	DE	BALA
Estas	bolinhas	de	carne	são	ótimas	opções	de	almoço	ou	jantar	acompanhadas	de	um	prato	de	hortaliças	à
sua	escolha.	Divirta-se	adicionando	ervas	frescas	picadinhas	(manjericão,	salsa,	hortelã,	orégano,	sálvia	ou



alecrim)	para	ver	de	qual	delas	você	gosta	mais.

1	ovo	caipira
1/4	de	xícara	de	amêndoa	moída	ou	de	manteiga	de	amêndoa
Sal	marinho
1	colher	de	sopa	de	óleo	TCM	C8
1	colher	de	chá	de	açafrão-da-terra	moído
1	colher	de	chá	de	pimenta	chili	em	pó
450	g	de	carne	orgânica	moída	–	de	vaca,	cordeiro	ou	bisão	que	se	alimentam	em	pastos

Preaqueça	o	forno	a	160ºC.
Junte	o	ovo,	a	amêndoa,	1/2	colher	de	chá	de	sal	marinho,	o	óleo	TCM	C8,	o	açafrão-da-terra	e	a	pimenta

chili	e	misture	com	a	carne,	usando	as	mãos	para	que	se	misturem	completamente.	Forme	bolinhas	de	carne
do	tamanho	de	uma	bola	de	pingue-pongue	e	acomode-as	em	uma	assadeira	de	borda	alta	forrada	com
papel-alumínio.	Polvilhe	as	almôndegas	com	sal	antes	de	levá-las	ao	forno.	Asse	por	20	a	25	minutos,
dependendo	do	tamanho	das	almôndegas.

POTÃO	DE	SOPA	À	PROVA	DE	BALA
Esta	é	uma	ótima	maneira	de	usar	quaisquer	hortaliças	da	estação	que	estejam	disponíveis	no	mercado
produtor	local	ou	na	sua	geladeira.	Prepare	um	potão	de	sopa	e	leve-o	para	o	trabalho	como	almoço.

4	xícaras	de	hortaliças	À	Prova	de	Bala	de	sua	preferência,	lavadas	e	grosseiramente	picadas	(aipo,	erva-
doce,	couve-flor,	brócolis,	espinafre	etc.)
8	xícaras	de	água	filtrada	ou	de	Caldo	de	Ossos	Aprimorado	(pág.	333)
1	cubo	(2,5	cm)	de	gengibre	fresco,	descascado	e	picado
Sal	marinho	a	gosto
Bouquet	garni	de	orégano	fresco	e/ou	tomilho
450	g	de	carne	moída	orgânica	proveniente	de	gado	que	se	alimenta	em	pastos

Lave	e	pique	todas	as	hortaliças	e	leve-as	ao	fogo	na	água	ou	no	caldo	junto	com	o	gengibre,	1/2	colher	de
chá	de	sal	marinho,	o	orégano	e	o	tomilho.	Assim	que	a	água	começar	a	ferver,	adicione	diretamente	a	carne
moída	à	fervura.	Quando	as	hortaliças	estiverem	tenras	e	a	carne	estiver	inteiramente	cozida,	retire	a	sopa
do	fogo,	tempere	com	sal	marinho	e	sirva.



OMELETE	À	PROVA	DE	BALA
Esta	é	uma	refeição	maravilhosa	para	qualquer	hora	do	dia,	mas	eu	gosto	de	saboreá-la	como	um	almoço
rápido.	Durante	a	fase	de	manutenção,	será	um	ótimo	café	da	manhã	nos	dias	em	que	você	não	estiver
fazendo	o	Jejum	Intermitente	À	Prova	de	Bala.

1	brócolis	de	cabeça	grande	e	partido	por	botões	florais,	ou	2	bulbos	de	erva-doce	picados,	ou	3	xícaras
de	vagens	(ou	qualquer	combinação	desses	três	ingredientes)
1	colher	de	sopa	de	óleo	TCM	C8
1	colher	de	sopa	de	suco	de	limão-siciliano	ou	de	vinagre	de	maçã
1	ou	2	gemas	de	ovos	caipiras	crus	(de	pato,	se	possível)
Alecrim	fresco,	orégano	ou	tomilho
Sal	marinho

Cozinhe	as	hortaliças	no	vapor.	Enquanto	isso,	despeje	água	quente	no	liquidificador	para	preaquecê-lo.
Quando	as	hortaliças	estiverem	prontas,	escorra-as	e	descarte	a	água	do	liquidificador.	Coloque	2/3	das
hortaliças	ainda	bem	quentes	no	liquidificador	junto	com	o	óleo	TCM	C8	e	o	suco	de	limão-siciliano	ou
vinagre	de	maçã.	Adicione	imediatamente	as	gemas.	Deixe	que	as	hortaliças	quentes	“cozinhem”
suavemente	as	gemas	enquanto	você	as	processa	em	uma	velocidade	baixa	até	obter	um	caldo	cremoso.
Junte	o	caldo	cremoso	às	hortaliças	restantes.	Polvilhe	a	gosto	com	as	ervas	e	o	sal	marinho.

SHAKE	(OU	CALDO)	DE	COUVE-
CRESPA	APRIMORADO
Não	há	necessidade	de	adicionar	açúcar,	fruta	ou	qualquer	carboidrato	para	que	esta	receita	aprimorada	de
couve-crespa	tenha	um	sabor	maravilhoso	e	faça	você	se	sentir	ainda	melhor	do	que	o	faria	um	smoothie
comum	de	frutas	ou	de	couve-crespa.	Lembre-se	de	não	incluir	colágeno	e	nenhuma	outra	proteína	quando
estiver	comendo	este	“shake”	quente	nos	dias	de	jejum	de	proteína!

1	maço	de	couve-crespa
500	mg	de	carbonato	de	cálcio
Sal	marinho	a	gosto
Ervas	de	sua	preferência	(orégano	é	ótimo!)



1	a	4	colheres	de	chá	de	vinagre	de	maçã,	a	gosto
2	a	4	colheres	de	chá	de	manteiga	sem	sal	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos
1	a	2	colheres	de	óleo	TCM	C8
2	colheres	de	sopa	de	proteína	de	alta	qualidade,	que	se	mantém	estável	quando	aquecida	(recomendo	o
Upgraded	Collagen)

Cozinhe	a	couve-crespa	no	vapor	com	mais	ou	menos	uma	xícara	de	água	até	estar	pronta	(de	5	a	7
minutos).	Escorra	a	água.	Adicione	mais	água	fresca	se	quiser	uma	consistência	mais	rala.	Em	um
liquidificador,	junte	a	couve-crespa	escorrida,	o	carbonato	de	cálcio,	o	sal	marinho,	as	ervas,	o	vinagre	de
maçã,	a	manteiga	e	o	óleo	TCM	C8	e	bata	até	obter	uma	mistura	supercremosa.	Por	fim,	como	proteína
extra,	adicione	o	Upgraded	Collagen	ou	outra	proteína	que	se	mantenha	estável	quando	aquecida	e	bata
levemente	até	que	a	proteína	se	incorpore	à	mistura.	Ou	simplesmente	acrescente	ovos	caipiras	crus!

Atenção:	Não	tome	este	shake	nos	dias	de	jejum	de	proteína	e	lembre-se	de	adicionar	a	proteína	por
último	e	de	batê-la	no	liquidificador	apenas	levemente	–	o	objetivo	não	é	estragar	mecanicamente
essa	cara	proteína.	Você	a	destruirá!

OVOS	BENEDICT	À	PROVA	DE	BALA
Seu	brunch	favorito	agora	é	À	Prova	de	Bala.

2	ou	3	punhados	de	espinafre,	lavado
1	colher	de	sopa	de	manteiga	sem	sal	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos
Sal	marinho	a	gosto
2	ovos	caipiras	cozidos	levemente	no	método	poché
Molho	holandês	À	Prova	de	Bala	(receita	a	seguir)
1	abacate	maduro

Em	uma	frigideira	de	borda	reta,	junte	o	espinafre	e	uma	ou	duas	colheres	de	sopa	de	água	e	salteie	até	que
esteja	murcho.	Escorra	a	água	e	adicione	a	manteiga	e	uma	pitada	de	sal	marinho.	Mexa	até	a	manteiga
derreter.	Transfira	o	espinafre	salteado	para	um	prato.	Acomode	os	ovos	pochés	sobre	o	espinafre	e	regue
com	o	molho	holandês.	Divida	o	abacate	em	duas	partes,	fatie	e	arrume	em	um	prato.	Aproveite!



MOLHO	HOLANDÊS	À	PROVA	DE
BALA
Este	delicioso	molho	cremoso	fica	perfeito	com	ovos,	mas	também	satisfaz	com	qualquer	proteína	ou
hortaliça	de	sua	escolha.

2	gemas	de	ovos	caipiras
1	colher	de	sopa	de	suco	de	limão-siciliano
1	pitada	de	sal	marinho
2	pitadas	de	pimenta-de-caiena	em	pó	(opcional);	(atenção:	alimento	suspeito,	não	use	se	você	tiver
sensibilidade	a	esse	item)
1/2	xícara	de	manteiga	ou	ghee	sem	sal	derretido,	fabricado	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em
pastos
Ramos	de	salsa	fresca	(opcional)

Em	um	liquidificador	de	alta	potência,	junte	as	gemas,	o	suco	do	limão-siciliano,	o	sal	marinho	e	a	pimenta-
de-caiena	(se	for	usar).	Ligue	o	liquidificador	em	velocidade	lenta	e	depois	processe	a	mistura	por	30
segundos.	Despeje	devagar	a	manteiga	derretida	ou	o	ghee	no	copo	do	liquidificador.	Você	deve	despejar
lentamente	para	ajudar	na	emulsão.	Assim	que	toda	a	manteiga	ou	ghee	tiver	sido	adicionado	e	o	molho
estiver	denso,	está	pronto.	Finalize	com	a	salsa	se	desejar.

BATATA	DOURADA	À	PROVA	DE
BALA
Esta	batata	é	ótima	como	almoço	ou	jantar	para	os	dias	de	alto	consumo	de	carboidratos.	Para	um	estímulo
extra,	adicione	espinafre	cozido	picado	e/ou	meio	abacate	fatiado	como	cobertura.

1	a	3	colheres	de	sopa	de	banha	de	porco,	gordura	de	bacon	ou	similar	proveniente	de	animais	criados
livremente	na	natureza
1	batata-doce	pequena,	cortada	em	cubinhos
1	colher	de	chá	de	açafrão-da-terra	moído	ou	de	raiz	de	açafrão-da-terra	ralada



1/2	colher	de	chá	de	sal	marinho
1/2	colher	de	chá	de	gengibre	moído	ou	de	gengibre	fresco	ralado
1	a	2	colheres	de	sopa	de	manteiga	ou	ghee	sem	sal	fabricado	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em
pastos
2	ou	3	ovos	caipiras

Em	uma	frigideira,	aqueça	a	banha	em	fogo	médio	e	adicione	a	batata-doce,	o	sal	marinho,	o	açafrão-da-
terra	e	o	gengibre.	Cozinhe	até	que	a	batata-doce	esteja	macia.	Em	outra	frigideira,	derreta	a	manteiga	em
fogo	médio	e	frite	os	ovos	dos	dois	lados	(sem	deixar	que	as	gemas	endureçam)	ou	com	as	gemas	para
cima.	Sirva	os	ovos	sobre	a	batata	dourada	e	deixe	as	gemas	escorrerem	sobre	ela.

BARRIGA	DE	PORCO	ASSADA	COM
HORTALIÇAS
Esta	receita	requer	um	pouco	mais	de	tempo,	mas	vale	a	pena!	Experimente	prepará-la	para	o	jantar	de
domingo	e	coma	o	que	sobrar	ao	longo	da	semana.	Certifique-se	de	usar	a	melhor	carne	de	porco	que
encontrar,	preferencialmente	em	um	mercado	produtor	local.	Se	você	não	conseguir	adquirir	carne	de	porco
de	boa	qualidade,	este	prato	ficará	ótimo	com	qualquer	carne	bovina	gordurosa	proveniente	de	gado	que	se
alimenta	em	pastos.

1	pedaço	(de	450	g	a	900	g)	de	barriga	de	porco	criado	livremente	na	natureza
2	colheres	de	sopa	de	ghee	(fabricado	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos)	em	temperatura
ambiente,	separadas
3	a	4	cenouras	descascadas,	cortadas	em	pedaços	de	5	cm
3	talos	de	aipo,	cortados	em	pedaços	de	5	cm
1	bulbo	de	erva-doce,	cortado	em	fatias	de	6	mm
1	colher	de	sopa	de	tomilho	fresco	picado
1	colher	de	sopa	de	sálvia	fresca	picada
1	colher	de	sopa	de	açafrão-da-terra	moído	(opcional)
Sal	marinho
3/4	de	xícara	de	água
1	colher	de	sopa	de	vinagre	de	maçã
2	colheres	de	sopa	de	óleo	TCM	C8



Preaqueça	o	forno	a	160ºC.
Faça	sulcos	na	pele	e	na	gordura	do	porco,	mas	sem	cortar	a	carne.	Esfregue	1	colher	de	sopa	de	ghee	na

parte	externa	da	pele.	Em	uma	assadeira,	misture	levemente	a	cenoura,	o	aipo,	a	erva-doce,	o	restante	do
ghee	(que	irá	derreter	espontaneamente),	o	tomilho,	a	sálvia	e	o	açafrão-da-terra	(se	for	usar)	e	polvilhe	com
o	sal	marinho.	Acomode	a	barriga	de	porco	sobre	as	hortaliças	mantendo	a	parte	da	carne	virada	para	baixo
e	polvilhe	com	sal	marinho.
Leve	a	barriga	de	porco	ao	forno	e	asse	por	uma	hora	e	30	minutos.	Misture	a	água	e	o	vinagre	de	maçã	e

despeje	na	assadeira.	Asse	por	mais	uma	hora	ou	até	que	a	carne	esteja	se	desfiando.	Após	o	cozimento,
adicione	o	óleo	TCM	C8	às	hortaliças.

Opcional:	Acione	a	função	broil	do	forno	nos	últimos	10	minutos	para	criar	um	efeito	craquelê	na
pele,	mas	tenha	cuidado	para	não	torrar	a	carne.

ASSADO	À	PROVA	DE	BALA	COM
COUVE-DE-BRUXELAS
Para	esta	receita,	você	precisará	de	uma	panela	elétrica,	que	está	na	lista	dos	suspeitos	porque	as	pessoas
tendem	a	usá-la	para	cozinhar	demasiadamente	os	alimentos.	Desde	que	você	não	faça	isso,	essa	é	uma
ótima	ferramenta	que	permite	elaborar	muitos	pratos	À	Prova	de	Bala	com	o	mínimo	de	esforço.

CARNE

450	g	de	maminha	ou	fraldinha	orgânicas,	provenientes	de	gado	que	se	alimenta	em	pastos
2	colheres	de	sopa	de	sal	marinho
1	colher	de	sopa	de	açafrão-da-terra	moído
1	colher	de	chá	de	orégano	seco
2	colheres	de	sopa	de	óleo	TCM	C8
3	colheres	de	sopa	de	manteiga	sem	sal	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos
11/2	colher	de	sopa	de	vinagre	de	maçã

COUVE-DE-BRUXELAS

450	g	de	couve-de-bruxelas	(cortadas	ao	meio)
2	colheres	de	sopa	de	manteiga	sem	sal	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos
2	colheres	de	chá	de	sal	marinho



2	colheres	de	chá	e	açafrão-da-terra	moído

Preparo	da	carne:	Envolva	a	carne	com	o	sal	marinho,	o	açafrão-da-terra	e	o	orégano.	Acomode	a	carne
temperada	na	panela	elétrica	e	despeje	sobre	ela	o	óleo	TCM	C8.	Adicione	a	manteiga	e	deixe	cozinhar	por
6	a	8	horas	ou	até	que	a	carne	possa	ser	desfiada.	Após	o	cozimento,	acrescente	o	vinagre	de	maçã.
Preparo	da	couve-de-bruxelas:	Preaqueça	o	forno	a	150ºC.	Acomode	as	couves-de-bruxelas	com	a

manteiga	em	uma	travessa	refratária.	Polvilhe	com	o	sal	marinho	e	o	açafrão-da-terra.	Asse	por	30	a	45
minutos.

ENSOPADO	À	PROVA	DE	BALA
Esta	versão	À	Prova	de	Bala	de	um	prato	clássico	e	substancioso	vai	satisfazer	seu	corpo,	sua	mente	e	sua
alma.

450	g	a	900	g	de	carne	bovina	orgânica	para	ensopado	(acém)	proveniente	de	gado	que	se	alimenta	em
pastos,	cortada	em	cubos	de	2,5	cm
Sal	marinho
3	colheres	de	sopa	de	ghee,	separadas
1	cubo	(1,5	cm)	de	gengibre	fresco,	descascado	e	cortado	em	fatias	finas
1	colher	de	sopa	de	açafrão-da-terra	moído
3	xícaras	de	Caldo	de	Ossos	Aprimorado	(pág.	333)	ou	3	xícaras	de	água	+	3	colheres	de	sopa	de
Upgraded	Collagen
230	g	de	cenouras,	descascadas	e	cortadas	em	pedaços	de	2,5	cm
230	g	de	batatas-doces,	descascadas	e	cortadas	em	cubos
1	abobrinha	grande,	cortada	em	meias-luas
2	xícaras	de	óleo	de	coco	sem	açúcar
1	colher	de	sopa	de	azeite	de	oliva	de	alta	qualidade
Coentro	fresco,	picado

Salpique	suavemente	os	cubos	de	carne	com	o	sal	marinho.	Em	uma	panela,	aqueça	1	a	2	colheres	de	sopa
de	ghee	em	fogo	de	intensidade	média	a	alta.	Quando	começar	a	borbulhar	ligeiramente,	doure	todos	os
lados	dos	cubos	de	carne	fritando-os	em	camadas	únicas.	Tenha	cuidado	para	não	queimá-los!	A	ideia	é
selar	a	carne	para	evitar	a	perda	de	seus	sucos,	mas	não	cozinhá-la.	Adicione	o	restante	do	ghee	e	o
gengibre	e	mexa	com	frequência	até	sentir	o	aroma,	por	cerca	de	dois	minutos.	Acrescente	o	açafrão-da-
terra	e	continue	mexendo	por	mais	um	minuto.	Junte	o	caldo	ou	a	água	com	colágeno	e	deixe	ferver,
mexendo	nos	lados	e	no	fundo	da	panela	para	evitar	que	a	carne	grude.	Reduza	o	fogo	para	a	intensidade



média	à	baixa,	tampe	e	deixe	cozinhar	lentamente,	mexendo	de	vez	em	quando	por	45	minutos	a	uma	hora

ou	até	que	a	carne	esteja	tenra.	Adicione	as	cenouras	e	as	batatas-doces	e	cozinhe	em	fogo	baixo	por	mais
15	minutos.	Acrescente	a	abobrinha	e	cozinhe	por	mais	5	ou	10	minutos,	sempre	em	fogo	brando.	Junte	o
óleo	de	coco	e	o	azeite	de	oliva	e	mexa.	Guarneça	com	o	coentro	e	sirva.

COSTELA	DE	CORDEIRO	ASSADA
COM	HORTALIÇAS
A	carne	de	cordeiros	que	se	alimentam	em	pastos	é	uma	das	proteínas	mais	À	Prova	de	Bala	do	planeta,	e
ela	brilha	aqui	neste	prato	simples	e	clássico.

1	colher	de	sopa	de	ghee
1	peça	de	costela	de	cordeiro	americana	(com	8	costeletas)	ou	2	peças	de	costela	de	carneiro
neozelandesas	(com	16	costeletas	no	total),	com	cerca	de	700g,	orgânicas	e	provenientes	de	animais	que
se	alimentam	em	pastos
1	colher	de	sopa	de	cada	uma	das	seguintes	ervas	frescas	picadas:	sálvia,	tomilho,	orégano	e	alecrim
Açafrão-da-terra	moído,	a	gosto
Sal	marinho
2	xícaras	de	erva-doce,	cortada	em	fatias
2	xícaras	de	aipo,	cortado	em	fatias
2	xícaras	de	couve-flor,	cortada	em	fatias

Preaqueça	o	forno	a	177ºC.
Esfregue	o	ghee	na	costela	de	carneiro.	Em	seguida,	faça	sulcos	diagonais	na	gordura	localizada	na	parte

superior	da	peça.	Adicione	as	ervas	picadas,	o	açafrão-da-terra	e	o	sal	marinho.	Acomode	as	hortaliças	em
uma	assadeira	e	sobre	elas	disponha	a	costela	com	a	parte	da	gordura	voltada	para	cima.	Asse	até	que	um
termômetro	de	cozinha	introduzido	na	carne	de	cordeiro	registre	52º	a	55ºC,	cerca	de	45	minutos.	No	final,
ajuste	o	forno	para	assar	na	função	broil	em	temperatura	baixa	por	alguns	minutos	para	deixar	a	pele
crocante.	Evite	dourar	demais	ou	torrar.

ALGUMA	COISA	DESFIADA	À	PROVA



DE	BALA!
Esta	é	outra	receita	que	requer	uma	panela	elétrica	–	e	você	ficará	muito	feliz	por	ter	uma	assim	que
experimentar	este	prato!	Use	paleta	de	porco	criado	livremente	na	natureza,	caso	consiga	encontrar	essa
carne	em	um	bom	fornecedor,	ou	carne	bovina	adequada	para	assados,	proveniente	de	gado	que	se	alimenta
em	pastos.

6	tiras	de	bacon	cru	de	alta	qualidade	proveniente	de	animais	criados	livremente	na	natureza
Sal	marinho	a	gosto
1,8	kg	de	paleta	de	porco	ou	carne	bovina,	adequada	para	assados,	proveniente	de	gado	orgânico
2	colheres	de	sopa	de	orégano	seco
1	colher	de	sopa	de	açafrão-da-terra	moído

Arrume	as	tiras	de	bacon	no	fundo	da	panela	elétrica.	Salgue	a	carne,	esfregue	o	orégano	e	o	açafrão-da-
terra	e	acomode-a	na	panela	elétrica.	Cozinhe	em	temperatura	baixa	por	14	a	16	horas,	até	que	fique
crocante	a	gosto.	Desfie	a	carne	com	um	garfo.	Você	pode	comê-la	sem	acompanhamento,	mas	se	quiser
adicionar	um	sabor	maravilhoso,	picante	e	agridoce	de	churrasco,	misture	o	suco	da	carne	com	cerca	de	1/2
xícara	de	xilitol	e	1/2	xícara	de	vinagre	de	maçã	e	use	como	molho.

HAMBÚRGUER	ASSADO	COM
BACON
Carne	sobre	carne	–	preciso	dizer	mais?

900	g	de	carne	bovina	ou	de	cordeiro	moída,	orgânica.
2	colheres	de	sopa	de	orégano	seco
1	colher	de	sopa	de	alecrim	seco
2	colheres	de	chá	de	açafrão-da-terra	moído
Sal	marinho
4	fatias	grandes	de	bacon	sem	conservantes,	proveniente	de	porcos	criados	livremente	na	natureza

Preaqueça	o	forno	a	163ºC.
Modele	a	carne	em	8	bifes.	Esfregue	diretamente	as	ervas	e	o	sal	em	cada	um	deles.	Disponha	1/2	fatia	de



bacon	sobre	cada	bife.	Asse	por	15	a	20	minutos	ou	até	que	o	bacon	esteja	dourado	por	fora	e	o	bife	esteja
completamente	cozido.

PEIXE	ASSADO	À	PROVA	DE	BALA
A	mistura	de	ingredientes	usados	para	temperar	o	peixe	nesta	receita	pode	ser	usada	em	carne	de	porco	e	em
carne	bovina,	mas	eu	a	prefiro	em	um	belo	pedaço	de	peixe	capturado	na	natureza	e	assado.

1/4	de	xícara	de	grãos	de	café	moídos
1/4	de	colher	de	chá	de	baunilha	em	pó
Xilitol	de	madeira	de	lei	a	gosto	(cerca	de	3	colheres	de	sopa)
1	colher	de	sopa	de	açafrão-da-terra	moído
1	colher	de	sopa	de	orégano	seco
2	colheres	de	sopa	de	sal	marinho
450	g	de	tilápia,	truta	ou	de	qualquer	outra	proteína	À	Prova	de	Bala	de	sua	preferência

Misture	os	ingredientes	para	o	tempero	e	esfregue	generosamente	no	peixe.	Asse	a	160ºC	até	estar
inteiramente	cozido.

PURÊ	DE	COUVE-FLOR	COM	BACON
Você	jamais	sentirá	falta	de	comer	purê	de	batata	quando	souber	que	pode	saborear	este	delicioso	purê
cremoso	de	couve-flor	com	sabor	de	bacon!

1	cabeça	de	couve-flor	grande,	cortada	nos	botões	florais
4	colheres	de	sopa	de	manteiga	sem	sal	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos
2	colheres	de	sopa	de	óleo	TCM	C8
1/2	colher	de	sopa	de	vinagre	de	maçã
Sal	marinho	a	gosto
230	g	de	bacon	sem	conservantes,	proveniente	de	porcos	orgânicos,	cortado	em	cubos	e	levemente
cozido	em	temperatura	média	à	baixa	(sem	estar	crocante	–	mantenha	essa	gordura	intacta!)

Cozinhe	a	couve-flor	no	vapor	até	que	esteja	tenra,	escorra	e	misture	3/4	dessa	hortaliça	com	todos	os



outros	ingredientes,	exceto	o	bacon,	em	um	liquidificador	de	alta	potência.	Adicione	o	bacon	e	bata.
Processe	até	obter	uma	mistura	densa.	Para	conseguir	um	sabor	maravilhoso,	adicione	1	a	2	colheres	de
sopa	da	gordura	do	bacon	(desde	que	ela	não	tenha	liberado	fumaça	enquanto	você	a	cozinhava	em	fogo
baixo).

“REQUEIJÃO”	DE	ABÓBORA-
CHEIROSA
Este	é	um	ótimo	acompanhamento	que	você	pode	até	comer	em	grande	quantidade	como	prato	principal	nos
dias	de	retomada	de	consumo	de	carboidratos.	A	textura	cremosa	garante	a	este	prato	a	consistência	de
requeijão	sem	nenhum	laticínio!

1	abóbora-cheirosa	média,	sem	sementes	e	cortada	em	cubos	de	2,5	cm
3	ou	4	cenouras	médias,	descascadas	e	cortadas	em	pedaços	de	2,5	cm
4	colheres	de	sopa	de	manteiga	sem	sal	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos
1/2	colher	de	sopa	de	vinagre	de	maçã
1	cebolinha	verde,	cortada	em	4	pedaços
2	a	3	colheres	de	sopa	de	óleo	TCM	C8
Sal	marinho	a	gosto

Cozinhe	a	abóbora-cheirosa	e	as	cenouras	no	vapor	até	que	estejam	tenras	e,	em	seguida,	escorra
completamente.	Certifique-se	de	remover	o	máximo	de	água	possível.	Em	um	liquidificador,	junte	a
abóbora-cheirosa	e	as	cenouras	cozidas	com	o	restante	dos	ingredientes	e	processe	até	obter	uma	textura
aveludada.

HORTALIÇAS	CREMOSAS
A	manteiga	e	o	método	de	cocção	usados	nesta	receita	conferem	às	hortaliças	uma	consistência	cremosa
sem	que	seja	necessário	usar	nenhum	laticínio.	Experimente	esse	mesmo	método	com	quaisquer	outras
hortaliças	À	Prova	de	Bala	de	sua	preferência.

1	maço	de	aspargos,	brócolis	e/ou	vagens



3	colheres	de	sopa	de	manteiga	sem	sal	fabricada	com	leite	de	vaca	orgânico
2	colheres	de	sopa	de	óleo	TCM	C8
1/2	colher	de	sopa	de	vinagre	de	maçã
1	maço	com	ervas	frescas	de	sua	preferência	(salsa,	coentro,	orégano,	endro,	sálvia	e/ou	tomilho)
Sal	marinho	a	gosto

Cozinhe	as	hortaliças	no	vapor	até	que	estejam	tenras.	Retire	1/3	delas	ainda	quente	e	coloque	em	um
liquidificador.	Adicione	os	demais	ingredientes	(exceto	as	hortaliças	restantes)	e	processe	até	que	a	mistura
esteja	aveludada	e	cremosa.	Use-a	para	regar	as	hortaliças	reservadas.

BRÓCOLIS	ASSADO	COM	AÇAFRÃO-
DA-TERRA	+	GENGIBRE
O	açafrão-da-terra	e	o	gengibre	conferem	a	este	acompanhamento	um	estímulo	anti-inflamatório	extra!
Experimente	comer	uma	tigela	grande	deste	brócolis	no	almoço	ou	no	jantar	depois	de	ter	ingerido
alimentos	criptonita	na	refeição	anterior.

1/2	colher	de	sopa	de	manteiga	ou	ghee	sem	sal	fabricado	com	leite	de	vacas	orgânico
1	talo	de	capim-limão
2,5	cm	de	gengibre	fresco,	descascado	e	picado
1	colher	de	sopa	de	açafrão-da-terra	moído
2	colheres	de	sopa	de	óleo	TCM	C8
1	brócolis-de-cabeça,	cortado	nos	botões	florais
Sal	marinho	a	gosto

Preaqueça	o	forno	a	160ºC.
Junte	a	manteiga	ou	o	ghee,	o	capim-limão	e	o	gengibre	em	uma	panela	funda	de	tamanho	médio.	Ligue	o

fogo	em	temperatura	baixa	e	mexa	com	frequência	por	20	a	30	minutos	até	que	os	sabores	se	liberem.
Atenção	para	não	deixar	ferver!	Em	seguida,	adicione	o	açafrão-da-terra	e	mexa.	Esfregue	o	óleo	TCM	C8
nos	botões	florais	do	brócolis,	polvilhe	com	o	sal	marinho	e	leve	ao	forno.	Asse	por	30	minutos,	mexendo	a
cada	10	minutos.	Coe	o	conteúdo	da	panela	e	use	o	líquido	para	regar	o	brócolis.	Polvilhe	com	sal	marinho
a	gosto.



“NÃO	ARROZ”	DE	COUVE-FLOR	COM
LIMÃO	E	COENTRO
Pode	ser	um	pouco	complicado	obter	a	textura	certa	nesta	receita,	por	isso	use	à	vontade	um	ralador	e/ou
um	processador	de	alimentos	até	que	a	couve-flor	adquira	mais	ou	menos	o	tamanho	e	a	forma	de	arroz.
Este	é	um	ótimo	acompanhamento	com	uma	surpreendente	intensidade	de	sabor	que	combina	muito	bem
com	peixe	e	carne.

1	cabeça	de	couve-flor
2	colheres	de	sopa	de	manteiga	sem	sal	fabricada	com	leite	orgânico	de	vaca
Suco	de	1	limão
2	colheres	de	sopa	de	óleo	TCM	C8
1/2	xícara	de	coentro	fresco	picado
Sal	marinho	a	gosto
1	cebolinha	verde,	picada	(opcional)

Rale	a	couve-flor	ou	use	um	processador	de	alimentos	para	deixá-la	com	a	textura	adequada.
Aqueça	uma	frigideira	grande	de	bordas	retas	em	fogo	médio	e	derreta	a	manteiga.	Em	seguida,	adicione

a	couve-flor	ralada	ou	processada.	Não	tenha	medo	de	encher	muito	a	frigideira,	pois	isso	ajudará	no
processo	de	cozimento,	criando	um	efeito	de	vapor.	Atenção:	não	é	para	dourar	a	couve-flor.	Cozinhe-a
levemente	por	5	a	10	minutos,	mexendo	e	virando	com	frequência.	Quando	a	couve-flor	estiver	cozida,
desligue	o	fogo	e	acrescente	o	suco	de	limão,	o	óleo	TCM	C8,	o	coentro	e	o	sal	marinho.	Misture
uniformemente	na	frigideira	e	depois	transfira	para	um	prato.	Guarneça	com	a	cebolinha	verde	(se	for	usar).

SOPA	DE	BATATA-DOCE	COM
GENGIBRE	À	PROVA	DE	BALA
Esta	sopa,	que	proporciona	a	sensação	de	saciedade,	é	uma	ótima	opção	de	almoço	ou	jantar	para	os	seus
dias	de	jejum	de	proteína.	Embora	esta	receita	crie	uma	sopa	cremosa	e	aveludada,	você	pode	personalizá-la
pulando	o	passo	final	no	liquidificador,	caso	prefira	deixar	as	hortaliças	em	pedaços.



2	colheres	de	sopa	de	óleo	TCM	C8
3	xícaras	de	batatas-doces,	descascadas	e	cortadas	em	cubos	de	1,30	cm
11/2	xícara	de	cenouras,	descascadas	e	cortadas	em	fatias	de	6	mm
1	colher	de	sopa	de	gengibre	fresco	ralado
3	xícaras	de	água
1/2	colher	de	chá	de	sal	marinho
2	colheres	de	sopa	de	manteiga	orgânica	sem	sal

Em	uma	caçarola	grande,	aqueça	o	óleo	TCM	C8	em	fogo	de	intensidade	média	à	baixa.	Adicione	as
batatas-doces,	as	cenouras	e	o	gengibre	e	refogue	por	2	minutos.	Acrescente	a	água,	tampe	e	cozinhe	em
fogo	baixo	por	30	minutos	ou	até	que	as	hortaliças	estejam	tenras.	Junte	o	sal	marinho	e	mexa.	Transfira
para	um	liquidificador	ou	processador	de	alimentos	ou	use	um	mixer	manual	e	bata	até	obter	uma	mistura
cremosa.	Adicione	a	manteiga	e	bata	novamente.

SALADA	AMERICANA	APRIMORADA
Além	de	ser	mais	pobre	em	nutrientes	do	que	qualquer	outra	alface,	a	alface-americana	(também	chamada
de	alface-iceberg)	apresenta	pouca	quantidade	de	proteína.	Como	este	prato	está	entre	as	refeições	para	os
dias	de	jejum	de	proteína,	essa	variedade	de	alface	é	a	melhor	opção.	Você	pode	adicionar	outras	hortaliças
a	esta	salada.	Apenas	seja	cauteloso,	pois	algumas	hortaliças	contêm	mais	proteína	do	que	outras.	As	que
constam	como	ingredientes	desta	receita	foram	escolhidas	especificamente	por	terem	pouca	proteína.

1	pé	de	alface-americana,	picado
1	pequeno	maço	de	rabanetes,	cortado	em	fatias	finas
1/2	abacate,	cortado	em	fatias
1/2	xícara	de	azeitonas,	sem	caroço	e	picadas
1/2	pepino,	cortado	em	fatias	finas

Utilize	quantidades	maiores	ou	menores	desses	ingredientes	de	acordo	com	a	sua	preferência	e	tempere	com
o	molho	À	Prova	de	Bala	de	sua	escolha	(veja	as	receitas	a	seguir).

MOLHOS	DE	SALADA	À	PROVA	DE



BALA
Para	preparar	os	molhos	apresentados	a	seguir,	junte	todos	os	ingredientes	de	cada	receita	em	um
liquidificador	e	processe	até	obter	uma	mistura	aveludada	e	cremosa.	Use	com	saladas,	hortaliças	cozidas	e
até	com	batatas-doces	assadas.

MOLHO	“CREMOSO”	DE	ABACATE

1/2	abacate
1	a	2	colheres	de	sopa	de	óleo	TCM	C8
1	colher	de	sopa	de	vinagre	de	maçã
1	colher	de	sopa	de	suco	de	limão-siciliano	fresco
1	xícara	de	pepino,	cortado	em	fatias
1/4	de	xícara	de	coentro	fresco	picado
1	cebolinha	verde	(opcional)
Sal	marinho	a	gosto

VINAGRETE	DE	MEL	COM	MOSTARDA	À	PROVA	DE	BALA

1/4	de	xícara	de	vinagre	de	maçã
1/8	de	xícara	de	azeite	de	oliva	extravirgem
1/8	de	xícara	de	óleo	TCM	C8
1	colher	de	sopa	de	mostarda
2	colheres	de	sopa	de	mel	cru	(ou	xilitol)

VINAGRETE	CREMOSO	DE	MANJERICÃO	À	PROVA	DE	BALA

1/2	abacate
1/4	de	xícara	de	azeite	de	oliva	extravirgem
2	colheres	de	sopa	de	óleo	TCM	C8
1/4	de	xícara	de	vinagre	de	maçã
Folhas	frescas	de	manjericão

MOLHO	RANCH	À	PROVA	DE	BALA

1	xícara	de	Maionese	À	Prova	de	Bala	(pág.	328)
2	colheres	de	sopa	de	endro	fresco	picado
1	colher	de	sopa	de	vinagre	de	maçã
2	dentes	de	alho,	picados	e	misturados	com	sal	marinho



Sal	marinho	a	gosto

Mantenha	os	molhos	na	geladeira	por	algumas	horas	após	o	processamento	no	liquidificador.

PALITINHOS	DE	CENOURA	ASSADOS
Esta	receita	proporciona	um	ótimo	acompanhamento	para	qualquer	refeição	nos	dias	de	jejum	de	proteína,
inclusive	no	jantar	a	qualquer	hora.

6	a	8	cenouras	médias,	descascadas	e	cortadas	em	palitinhos
3	a	4	colheres	de	sopa	de	manteiga	orgânica	ou	qualquer	manteiga	composta	de	sua	preferência
Sal	marinho	a	gosto

Preaqueça	o	forno	a	160ºC.	Disponha	os	palitinhos	de	cenoura	em	uma	assadeira	e	asse	até	que	atinjam	a
consistência	desejada.	Retire	do	forno,	adicione	manteiga	e	polvilhe	com	sal	marinho.	Nos	dias	em	que
você	não	estiver	fazendo	o	Jejum	de	Proteína	À	Prova	de	Bala,	saboreie	este	prato	com	a	Maionese	À	Prova
de	Bala	(receita	a	seguir)!

MAIONESE	À	PROVA	DE	BALA
Esta	maionese	fica	deliciosa	com	os	Palitinhos	de	Cenoura	Assados,	sobre	batatas-doces	ou	acompanhando
qualquer	proteína	de	sua	preferência.	Se	você	não	conseguir	que	sua	maionese	adquira	a	consistência	de
emulsão,	adicione	um	pedaço	de	abacate,	outra	gema	ou	um	pouco	de	lecitina	de	soja.	Eu	gosto	também	de
usar	ervas	para	dar	sabor	à	maionese!	Infelizmente,	esta	receita	contém	muita	proteína	para	ser	usada	nos
dias	de	jejum	de	proteína.

1	ovo	grande
3/4	de	xícara	de	azeite	de	oliva	extralight
1/4	de	xícara	de	óleo	TCM	C8
2	a	3	colheres	de	sopa	de	suco	de	limão	ou	de	limão-siciliano	(espremido	na	hora)
1	pitada	de	sal	marinho

Junte	todos	os	ingredientes	em	uma	tigela	e	deixe	o	ovo	afundar.	Usando	um	mixer	manual	de	imersão
(com	motor),	misture	os	ingredientes	até	que	a	maionese	atinja	a	consistência	desejada.	O	rendimento	desta



receita	é	de	até	1	1/2	xícara.	Se	a	maionese	não	se	gelificar,	apenas	acrescente	1/2	abacate	e	ela	ficará
maravilhosa.

DAHL	SEM	GRÃOS	COM	ARROZ	À
PROVA	DE	BALA
Esta	é	uma	deliciosa	opção	de	refeição	vegetariana	para	os	dias	de	jejum	de	proteína	ou	para	quando	você
não	conseguir	colocar	as	mãos	em	carne	proveniente	de	animais	que	se	alimentam	em	pastos	ou	criados
livremente	na	natureza.

2	xícaras	de	arroz	branco	basmati
4	cenouras	médias
1	beterraba
1	xícara	(ou	5	folhas)	de	acelga	de	hastes	coloridas
2	xícaras	(ou	1	grande	botão	floral)	de	brócolis	(sem	as	hastes)
2	fatias	finas	de	raiz	de	açafrão-da-terra
2	fatias	finas	de	gengibre	fresco
4	colheres	de	sopa	de	manteiga	ou	ghee	fabricado	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos
2	colheres	de	sopa	de	óleo	TCM	C8
1/2	colher	de	sopa	de	vinagre	de	maçã
Sal	marinho
Pimenta-de-caiena	em	pó	(atenção:	alimento	suspeito,	não	use	se	você	tiver	sensibilidade	a	esse	item)
Coentro	fresco	lavado,	picado

Lave	o	arroz	cinco	ou	seis	vezes.	Continue	a	lavá-lo	na	água	da	torneira	até	que	as	partículas	e	a	espuma
branca	tenham	sido	eliminadas.	Escorra	a	água	e	volte	a	encher	a	panela	com	água	filtrada	na	quantidade
adequada	à	porção	de	arroz	que	você	vai	cozinhar.	Leve	a	panela	ao	fogo	médio	e	comece	o	cozimento	(ou
use	uma	panela	elétrica	para	arroz).
Lave	as	cenouras,	a	beterraba,	a	acelga	e	os	brócolis	cuidadosamente	e	corte-os	em	pedaços	de	2,5	cm.	Se

você	tiver	um	liquidificador	grande,	pode	cortar	as	hortaliças	em	pedaços	bem	maiores;	se	seu
liquidificador	for	pequeno,	porém,	é	mais	conveniente	deixá-las	no	tamanho	de	um	dado.	Cozinhe	as
hortaliças,	o	açafrão-da-terra	e	o	gengibre	no	vapor,	usando	água	filtrada,	por	7	a	10	minutos.	A	ideia	é
manter	as	hortaliças	firmes,	mas	tenras	o	suficiente	para	se	partirem	com	o	garfo.	Cozinhá-las	em	excesso
reduz	seus	nutrientes.	Junte	as	hortaliças	no	liquidificador	e	acrescente	a	manteiga	ou	o	ghee,	o	óleo	TCM



C8,	o	vinagre	de	maçã	e	1/2	colher	de	chá	de	sal	marinho.	Processe	por	1	a	2	minutos	até	obter	uma	mistura

cremosa.
Encha	cada	prato	de	sopa	até	a	metade	com	arroz	e	cubra	com	uma	generosa	concha	da	sopa	de

hortaliças.	Salpique	um	pouco	da	pimenta-de-caiena.	Adicione	sal	marinho	a	gosto.	Decore	com	o	coentro
picado.

SOPA	DE	CENOURA	E	ERVA-DOCE
COM	ARROZ
Esta	é	uma	sopa	leve,	deliciosa	e	perfeita	para	os	dias	de	jejum	de	proteína.	Se	desejar,	adicione	arroz	ao
preparo	e	coma-a	no	jantar	–	é	uma	refeição	que	proporciona	saciedade.	Brinque	com	a	textura,	deixando-a
de	acordo	com	a	sua	preferência:	ou	mais	cremosa	ou	com	alguns	pedaços	de	hortaliças.

2	talos	de	aipo
900	g	de	cenouras
2	bulbos	de	erva-doce	médios
2	colheres	de	sopa	de	óleo	TCM	C8
5	cm	de	gengibre	fresco,	descascado	e	picado	em	pedacinhos
2	colheres	de	sopa	de	manteiga	sem	sal	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos
1	xícara	de	arroz	branco	cozido

Pique	o	aipo	em	pedacinhos	e	corte	as	cenouras	e	os	bulbos	de	erva-doce	em	pedaços	de	2,5	cm.	Em	uma
panela	funda	para	sopa,	aqueça	o	óleo	TCM	C8	em	fogo	médio.	Adicione	o	aipo,	as	cenouras,	a	erva-doce	e
o	gengibre	e	cozinhe	até	que	todos	os	ingredientes	estejam	misturados	e	macios.	Acrescente	4	xícaras	de
água,	mexa	bem,	tampe	e	cozinhe	por	40	minutos	a	1	hora	em	fogo	médio.	Misture	usando	um	mixer
manual	de	imersão	(com	motor)	ou	um	liquidificador	comum.	Junte	a	manteiga	e	processe	novamente.	Se
desejar,	encha	um	prato	fundo	até	a	metade	com	arroz	branco	antes	de	colocar	a	sopa.

ARROZ	DE	LIMÃO-SICILIANO
Esta	simples	e	deliciosa	versão	do	arroz	branco	é	o	acompanhamento	perfeito	para	se	consumir	nos	dias	de



jejum	de	proteína	ou	com	um	belo	pedaço	de	carne	À	Prova	de	Bala	uma	ou	duas	vezes	por	semana	no
jantar.

4	colheres	de	sopa	(1/2	tablete)	de	manteiga	ou	ghee	sem	sal	fabricado	com	leite	de	vacas	que	se
alimentam	em	pastos,	separadas
2	a	3	xícaras	de	arroz	branco	cozido
Sal	marinho	a	gosto
Suco	de	2	limões-sicilianos	(ou	mais	se	necessário)	espremidos	na	hora
1	a	2	colheres	de	sopa	de	óleo	TCM	C8
1	limão-siciliano	cortado	em	4	pedaços

Aqueça	metade	da	manteiga	ou	do	ghee	em	uma	caçarola	funda	em	fogo	de	intensidade	média	à	baixa.	Com
uma	colher,	junte	o	arroz	cozido	e	mexa.	Adicione	sal	marinho	a	gosto	e	3/4	do	suco	de	limão-siciliano.
Cozinhe	por	1	a	5	minutos,	mexendo	com	frequência,	até	esquentar.	Acrescente	a	manteiga	restante,	mexa	e
cozinhe	por	mais	1	minuto.	Transfira	o	arroz	para	uma	travessa	e	regue	com	o	restante	do	suco	do	limão-
siciliano	e	o	óleo	TCM	C8.	Use	os	pedaços	de	limão-siciliano	para	dar	ao	prato	uma	linda	decoração!

BATATAS-DOCES	ASSADAS
Pense	neste	prato	como	uma	paleta	de	cores	que	você	usará	na	criação	de	sua	obra-prima,	experimentando
várias	coberturas	À	Prova	de	Bala.	Sinta-se	à	vontade	para	substituir	o	bacon	por	fatias	de	abacate,
Maionese	À	Prova	de	Bala	(pág.	328),	hortaliças,	carne	moída	ou	simplesmente	mais	manteiga!

3	ou	4	batatas-doces	médias
3	ou	4	colheres	de	sopa	de	manteiga	orgânica	sem	sal	ou	a	manteiga	composta	À	Prova	de	Bala	de	sua
preferência
3	ou	4	colheres	de	sopa	de	bacon	picado	(opcional)
Sal	marinho	a	gosto

Preaqueça	o	forno	a	160ºC.	Lave	e	seque	as	batatas-doces.	Forre	uma	assadeira	de	bordas	altas	com	papel-
alumínio.	Com	um	garfo,	perfure	todos	os	lados	das	batatas-doces.	Asse-as	por	50	a	60	minutos,	de	acordo
com	o	tamanho.	Teste	com	um	garfo	e	remova-as	do	forno	quando	estiverem	assadas.	Faça	um	sulco
longitudinal	em	cada	batata-doce	e	aperte-as	dos	lados.	Adicione	a	quantidade	que	desejar	de	manteiga	ou
bacon	(se	for	usar)	e	tempere	com	o	sal	marinho.



GUACAMOLE	APRIMORADO
Esta	é	uma	das	minhas	receitas	favoritas	–	um	delicioso	guacamole	de	consistência	cremosa,	com	o
estímulo	extra	do	óleo	TCM,	que	mantém	a	saciedade	por	mais	tempo	do	que	o	guacamole	comum.
Saboreie-o	com	palitinhos	de	pepino	ou	aipo	no	almoço	ou	como	cobertura	de	uma	proteína	de	sua
preferência	no	jantar!	Fiquei	conhecido	por	comer	uma	tigela	deste	guacamole	com	a	colher.

4	abacates	Hass	maduros	e	grandes,	descascados
2	a	4	colheres	de	sopa	de	óleo	TCM	C8	(atenção:	o	óleo	de	coco	não	é	um	bom	substituto	neste	caso,
pois	seu	sabor	não	combina	com	o	do	abacate)
2	colheres	de	chá	ou	mais	de	sal	marinho
1	colher	de	sopa	de	orégano	seco
1	a	3	colheres	de	vinagre	de	maçã	ou	de	suco	de	limão	(a	gosto)
1	pitada	de	ácido	ascórbico,	também	chamado	de	vitamina	C	em	pó	(opcional,	previne	o	escurecimento)

Misture	tudo	com	um	mixer	manual	até	obter	uma	consistência	cremosa.	Adicione	coentro	ou	outras	ervas
de	sua	preferência	e	mexa.

PEITO	DE	FRANGO	À	PROVA	DE
BALA
A	carne	de	frango	é	uma	fonte	inferior	de	proteína	se	comparada	à	carne	de	cordeiro,	à	carne	bovina	e	ao
peixe.	A	maioria	dessas	aves	recebe	uma	alimentação	ruim,	contendo	OGMs,	antibióticos	e	grãos
precariamente	armazenados	que	contaminam	sua	carne	com	toxinas.	Mas	é	um	alimento	barato,	e	algumas
pessoas	realmente	gostam	de	frango!	Experimente	esta	receita	quando	estiver	na	fase	de	manutenção	e
rastreie	a	reação	de	seu	corpo	usando	o	aplicativo	Food	Detective.

2	peitos	de	frango	caipira	orgânicos,	com	osso	e	sem	pele
Suco	de	1	limão-siciliano
1	colher	de	chá	de	mostarda	em	pó
1/4	de	xícara	de	cada	uma	das	seguintes	ervas	(frescas	e	picadas):	manjericão,	tomilho	e	orégano
Sal	marinho	a	gosto
2	colheres	de	sopa	de	ghee



Lave	e	seque	os	peitos	de	frango	e	reserve	na	geladeira.	Misture	o	suco	do	limão-siciliano,	a	mostarda	em
pó,	as	ervas	e	o	sal	marinho.	Disponha	os	peitos	de	frango	em	uma	assadeira,	regue	com	a	mistura	de	suco
de	limão-siciliano	e	leve	de	volta	à	geladeira	por	1	hora,	virando-os	após	30	minutos.	Coloque	uma	colher
de	sopa	de	ghee	sobre	cada	peito	de	frango.	Preaqueça	o	forno	a	160ºC.	Asse	o	frango	por	45	minutos	ou
até	que	esteja	inteiramente	cozido.

CALDO	DE	OSSOS	APRIMORADO
Este	caldo	é	ótimo	para	ser	usado	em	receitas	de	sopas,	e	a	turma	hard-core	pode	até	mesmo	experimentar
tomá-lo	para	obter	uma	dose	de	alto	desempenho	proporcionada	por	gordura	animal	saudável!

3	cenouras	médias,	descascadas	e	cortadas	em	pedaços	irregulares
3	talos	de	aipo,	descascados	e	cortados	em	pedaços	irregulares
1,1	kg	de	diferentes	ossos	bovinos	com	tutano
1	bouquet	garni	de	ervas	frescas	de	sua	preferência	(orégano,	alecrim,	tomilho,	sálvia	etc.)
1	a	2	colheres	de	sopa	de	vinagre	de	maçã
1	xícara	de	Upgraded	Collagen	para	cada	litro	de	caldo	(opcional)
Sal	marinho	a	gosto

Em	um	caldeirão	grande,	salteie	levemente	as	cenouras	e	o	aipo	por	alguns	minutos	até	ficarem
translúcidos.	Adicione	os	ossos	bovinos	e	o	bouquet	garni	e	cubra	com	água.	Acrescente	o	vinagre	de	maçã,
pois	esse	ingrediente	ajuda	a	extrair	os	nutrientes	dos	ossos.	Cozinhe	em	fogo	baixo	(sem	ferver)	por	8	a	14
horas.	Assim	que	o	caldo	tiver	adquirido	a	cor	e	o	sabor	desejados,	remova	os	ossos	e	coe	as	hortaliças,
descartando-as.	Junte	a	porção	apropriada	de	Upgraded	Collagen	(se	for	usar),	de	acordo	com	a	quantidade
de	caldo,	e	mexa	até	dissolvê-lo.	Opcional:	adicione	sal	marinho	a	gosto	e	depois	guarde	o	caldo	em	potes
de	vidro	para	uso	futuro.

PUDIM	TRUFADO	INTENSAMENTE
RICO	EM	CHOCOLATE
Quando	usamos	ingredientes	da	mais	alta	qualidade,	sobremesas	como	esta	se	tornam	alimentos	ricos	em



nutrientes	que	nos	ajudam	a	emagrecer,	e	não	criptonitas	que	causam	inflamação	e	compulsão	por	mais
doce.	Dica:	Use	Grass-Fed	Bulletproof	CollaGelatin,	que	fornece	duas	vezes	mais	proteína	do	que	a
gelatina	comum.

4	xícaras	de	leite	de	coco	integral,	livre	de	BPA,	separadas
Até	4	colheres	de	sopa	de	xilitol	ou	estévia	a	gosto
1	colher	de	chá	de	gelatina	proveniente	de	animais	que	se	alimentam	em	pastos	(ou	2	colheres	de	sopa
de	Grass-Fed	Bulletproof	CollaGelatin)
2	colheres	de	chá	de	baunilha	em	pó
3/4	de	xícara	de	chocolate	em	pó
4	colheres	de	sopa	de	manteiga	sem	sal	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos
1	colher	de	sopa	de	óleo	de	coco	ou	de	óleo	TCM
1/4	de	xícara	de	macadâmias	e	1	porção	adicional	para	a	cobertura	(opcional)

Em	uma	caçarola,	junte	uma	xícara	do	leite	de	coco,	o	xilitol	e	a	gelatina	e	aqueça	em	fogo	médio	até
dissolver.	Coloque	as	3	xícaras	restantes	do	leite	de	coco,	a	baunilha,	o	chocolate	em	pó,	a	manteiga	e	o
óleo	TCM	em	um	liquidificador	e	processe	inteiramente.	Adicione	ao	liquidificador	a	mistura	quente	de
leite	de	coco	e	gelatina	e	bata	até	misturar,	com	ou	sem	as	macadâmias.	Despeje	todo	o	conteúdo	do
liquidificador	em	forminhas	de	metal	para	muffins	ou	em	forminhas	de	porcelana	e	leve	à	geladeira	por	1
hora	para	a	massa	ficar	mais	firme.	Cubra	com	mais	macadâmias	(se	for	usar).

FORMINHAS	DE	TRUFA	COM
AMÊNDOA
Esta	sobremesa	leva	o	pudim	trufado	da	receita	anterior	a	outro	nível	com	a	adição	de	manteiga	de	amêndoa
e	ainda	mais	manteiga.

1	receita	do	Pudim	Trufado	Intensamente	Rico	em	Chocolate
1/2	xícara	de	manteiga	de	amêndoa	crua
2	colheres	de	sopa	de	manteiga	orgânica	sem	sal
2	colheres	de	sopa	de	xilitol	ou	estévia	a	gosto
2	pitadas	de	sal	marinho

Prepare	o	pudim.	Antes	de	despejar	a	massa	nas	forminhas	de	metal	para	muffins	ou	nas	forminhas	de
porcelana,	misture	a	manteiga	de	amêndoa,	a	manteiga,	o	xilitol	e	o	sal	marinho.	Forre	as	forminhas	com



uma	camada	da	mistura	de	manteiga	de	amêndoa.	Despeje	o	pudim	por	cima	e	leve	os	recipientes	à

geladeira	por	1	hora.

PANNA	COTTA	SUPERCREMOSA	DE
MIRTILO	E	COCO
Uma	das	melhores	partes	da	Dieta	À	Prova	de	Bala	é	poder	comer	sobremesas	deliciosas	como	esta	com
frequência.	Dica:	Use	Grass-Fed	Bulletproof	CollaGelatin,	que	fornece	duas	vezes	mais	proteína	do	que	a
gelatina	comum.

1	xícara	de	mirtilos	frescos	ou	congelados
4	xícaras	de	leite	de	coco	integral,	livre	de	BPA,	separadas
Até	4	colheres	de	sopa	de	xilitol	de	madeira	de	lei	ou	estévia	a	gosto
1	colher	de	chá	de	gelatina	orgânica	(ou	2	colheres	de	sopa	de	Grass-Fed	Bulletproof	CollaGelatin)
2	colheres	de	sopa	de	baunilha	em	pó
4	colheres	de	sopa	de	manteiga	orgânica	sem	sal
1	colher	de	sopa	de	óleo	de	coco	ou	óleo	TCM
1/2	xícara	de	coco	ralado

Disponha	os	mirtilos	em	uma	travessa	de	borda	alta.	Em	uma	caçarola,	junte	uma	xícara	do	leite	de	coco,	o
xilitol	e	a	gelatina	e	aqueça	em	fogo	médio	até	dissolver.	Coloque	as	3	xícaras	restantes	do	leite	de	coco,	a
baunilha,	a	manteiga	e	o	óleo	em	um	liquidificador	e	processe	completamente.	Adicione	ao	liquidificador	a
mistura	quente	de	leite	de	coco	e	gelatina	e	o	coco	ralado.	Bata	até	misturar.	Derrame	todo	o	conteúdo	sobre
os	mirtilos	e	leve	a	travessa	à	geladeira	por	1	hora	para	o	creme	adquirir	consistência.	Cubra	com	um	pouco
mais	de	mirtilos!

SORVETE	CREMOSO	DE	COCO
“PEGUE	UM	POUCO”
Este	sorvete	no	estilo	da	alimentação	paleolítica	prova	de	uma	vez	por	todas	que	o	sorvete	não	precisa	ser



um	alimento	“fora	da	lei”.	Com	esta	receita,	ele	se	torna	agora	um	alimento	saudável.

4	ovos	caipiras	inteiros
4	gemas	de	ovos	caipiras	(além	dos	ovos	inteiros)
2	colheres	de	chá	de	baunilha	em	pó
1	g	de	vitamina	C	(ácido	ascórbico)	ou	10	gotas	de	vinagre	de	maçã	ou	suco	de	limão	a	gosto
7	colheres	de	sopa	de	manteiga	orgânica	sem	sal
3	colheres	de	sopa	+	2	colheres	de	chá	de	óleo	TCM
5	1/2	colheres	de	sopa	de	xilitol	ou	eritritol	(ou	mais	se	desejar	–	você	pode	adicionar	até	160	g)
1/4	a	1/2	xícara	de	chocolate	em	pó	(opcional)
Cerca	de	1/2	xícara	de	água	ou	gelo	(use	menos	do	que	você	pensa	ser	necessário,	depois	aumente	a
quantidade	se	preciso)

Em	um	liquidificador,	junte	todos	os	ingredientes,	exceto	a	água	ou	o	gelo,	e	processe	até	que	adquira	uma
consistência	macia	e	cremosa.	Adicione	a	água	ou	o	gelo	e	processe	um	pouco	mais	até	misturar.	Para	obter
um	sorvete	cremoso,	o	ideal	é	conseguir	a	consistência	de	iogurte,	mas	se	quiser	uma	textura	mais	firme	e
mais	sólida,	acrescente	mais	água.	Despeje	a	mistura	em	uma	sorveteira	e	ligue.	Isso	proporcionará	uma
perfeita	consistência	de	sorvete.	Aproveite!

CUPCAKES	À	PROVA	DE	BALA
Levei	alguns	anos,	mas	finalmente	descobri	como	fazer	itens	de	confeitaria	À	Prova	de	Bala.	Logo	este	será
um	de	seus	alimentos	preferidos	na	Dieta	À	Prova	de	Bala.

12	colheres	de	sopa	de	eritritol	ou	xilitol	ou	uma	mistura	50:50	dos	dois	(a	melhor	opção)
340	g	de	chocolate	amargo	com	85%	ou	mais	de	cacau,	picado	ou	no	formato	de	gotas
3/4	de	xícara	de	manteiga	sem	sal	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos,	em
temperatura	ambiente
1	pitadinha	de	sal	marinho
6	ovos	em	temperatura	ambiente,	claras	e	gemas	separadas
2	colheres	de	chá	bem	cheias	de	extrato	de	baunilha	ou	1	colher	de	sopa	de	baunilha	em	pó
1	colher	de	chá	de	cacau	em	pó	(ou	grãos	de	café	moídos	em	um	pó	bem	fino)
1	colher	de	sopa	de	farinha	de	arroz	glutinoso	(variedade	de	farinha	de	arroz	japonesa	sem	glúten.	Ignore
este	ingrediente	se	não	conseguir	encontrá-lo	e	NÃO	o	substitua	por	farinha	de	arroz	comum,	que	é
muito	granulosa)



Preaqueça	o	forno	a	177ºC.
Forre	uma	assadeira	de	metal	de	18	divisões	para	muffins	com	forminhas	de	papel	para	cupcakes.	Se

preferir	fazer	12	unidades,	reduza	a	receita	em	1/3.	Se	quiser	fazer	24	unidades,	aumente	a	receita	em	1/3.
Triture	o	eritritol	e	o	xilitol	em	um	liquidificador.	Cuidado	para	não	processar	demais	a	ponto	de	o	xilitol
derreter	e	se	tornar	uma	gosma	pegajosa.	Reserve.	Em	uma	caçarola	média	e	pesada,	derreta	o	chocolate	e	a
manteiga	em	fogo	baixo,	mexendo	sempre	até	que	adquira	uma	textura	sedosa.	Retire	do	fogo	e	mexa	para
esfriar	um	pouco.	Reserve.	Em	um	liquidificador,	junte	6	colheres	de	sopa	da	mistura	de	eritritol	e	xilitol
em	pó,	o	sal	marinho	e	as	6	gemas	e	processe	em	velocidade	média	à	baixa	por	cerca	de	3	minutos	até	obter
uma	mistura	grossa	e	esbranquiçada.	Com	uma	espátula,	incorpore	a	mistura	de	gemas	com	xilitol	ao
chocolate	morno	e	acrescente	a	baunilha,	o	cacau	em	pó	ou	o	pó	de	café	e	a	farinha	de	arroz	glutinoso.	Use
uma	tigela	separada	para	bater	as	claras	em	neve	em	velocidade	máxima.	Em	seguida,	adicione	lentamente
as	6	colheres	de	sopa	restantes	da	mistura	de	xilitol	e	eritritol	e	bata	até	que	se	formem	picos	quase	firmes.
Incorpore	aos	poucos,	em	3	ou	4	porções,	as	claras	à	mistura	de	chocolate	com	gemas.
Encha	1/3	de	cada	forminha	de	papel	e	leve	ao	forno	por	11	minutos.	Gire	a	assadeira	e	asse	por	mais	11

minutos.	Acomode	a	assadeira	sobre	uma	grelha	para	que	os	cupcakes	esfriem	completamente.	Se	quiser
preparar	um	glacê,	use	o	adoçante	de	sua	escolha	misturado	com	cacau	em	pó,	baunilha	e	manteiga
fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos.

TIGELA	DE	FRUTAS	VERMELHAS	À
PROVA	DE	BALA
Esta	simples	combinação	de	frutas	com	baixo	teor	de	açúcar	lhe	proporcionará	uma	opção	fácil	e	deliciosa
de	sobremesa	para	qualquer	dia	da	semana.

1/2	xícara	de	mirtilos
1/2	xícara	de	framboesas
1/2	xícara	de	morangos,	sem	o	cabo	e	picados
Suco	de	1/2	limão-siciliano
1/4	de	xícara	de	manjericão	fresco	picado

Misture	as	frutas,	esprema	o	limão-siciliano	por	cima	e	mexa.	Para	um	toque	de	elegância,	salpique	o
manjericão	picado.



MANTEIGAS	COMPOSTAS	À	PROVA
DE	BALA
As	manteigas	compostas	ficam	ótimas	sobre	carnes,	hortaliças	ou	quando	usadas	no	cozimento	de	qualquer
prato	para	adicionar	mais	gordura	saudável,	capaz	de	proporcionar	saciedade.	Você	também	pode	usá-las
como	uma	pasta	maravilhosa	em	torradinhas	ou	biscoitos	sem	glúten	para	criar	um	almoço	rápido,	que	o
deixará	satisfeito	por	horas.	Outra	ideia	é	fazer	manteigas	compostas	e	congelá-las	para	uso	futuro,	o	que	é
uma	ótima	maneira	de	conservar	ervas	frescas.	No	preparo	de	cada	uma	das	receitas,	use	a	manteiga	em
temperatura	ambiente	e	misture	todos	os	ingredientes	ao	mesmo	tempo.	Adicione	sal	marinho	a	gosto.

MANTEIGA	COMPOSTA	DE	ERVAS	AROMÁTICAS

1	xícara	de	manteiga	orgânica	sem	sal
3	a	4	colheres	de	sopa	de	ervas	frescas	de	sua	preferência,	picadas	(salsa,	coentro,	orégano,	endro,	sálvia,
alecrim,	tomilho	etc.)
Sal	marinho	a	gosto

MANTEIGA	COMPOSTA	DE	FRUTAS	VERMELHAS

1	xícara	de	manteiga	orgânica	sem	sal
1/4	de	xícara	de	frutas	vermelhas	frescas	(amoras-pretas,	morangos	ou	mirtilos)
2	pitadas	de	canela	(somente	de	alta	qualidade)
Xilitol	ou	mel	cru	a	gosto
2	pitadas	de	sal	marinho

MANTEIGA	COMPOSTA	DE	CACAU

1	xícara	de	manteiga	orgânica	sem	sal	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos
3	colheres	de	sopa	de	cacau	em	pó
2	pitadas	de	canela	(somente	de	boa	qualidade)
Xilitol	ou	estévia	a	gosto	ou	2	pitadas	de	mel	cru
2	pitadas	de	sal	marinho

GHEE



É	muito	fácil	preparar	o	seu	próprio	ghee	em	casa.	A	quantidade	de	ghee	obtida	com	450	g	de	manteiga
depende,	na	verdade,	da	qualidade	da	manteiga	usada,	pois	a	manteiga	barata	contém	bastante	água	e
algumas	substâncias	químicas.	A	manteiga	de	boa	qualidade	tem	84%	de	gordura,	assim	é	possível	obter	1
1/2	xícara	de	ghee	de	450g	de	manteiga,	desde	que	seja	utilizada	manteiga	da	mais	alta	qualidade	fabricada
com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos!

450	g	de	manteiga	fabricada	com	leite	de	vacas	que	se	alimentam	em	pastos

Em	uma	panela	funda,	derreta	a	manteiga	em	fogo	baixo	e	deixe	que	as	partículas	sólidas	do	leite	subam
como	bolhas	à	superfície.	Remova	as	bolhas	com	uma	escumadeira	até	que	reste	apenas	uma	camada	de
proteína	no	fundo	da	panela.	Deixe	dourar	levemente,	mas	cuidado	para	não	queimar!	Coe	o	conteúdo	da
panela	para	um	jarro	usando	uma	peneira	coberta	com	um	tecido	leve	de	algodão,	como	o	morim.

[*]	O	tipo	Hass,	que	chamamos	de	avocado	no	Brasil,	surgiu	na	Califórnia	(...),	possui	casca	áspera	e
formato	arredondado.	Quando	está	maduro,	sua	casca	apresenta	uma	cor	mais	escura.	(Jaguacy	Avocado
Brasil.	Sobre	o	avocado.	Disponível	em:	http://www.jaguacy.com.br/site/avocado.php?item=2).	(N.	da	T.)

http://www.jaguacy.com.br/site/avocado.php?item=2
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Uma	das	maiores	autoridades	mundiais	em	nutrição,	a	autora	fundamenta	de
maneira	clara	e	acessível	seu	método,	que	se	tornou	um	fenômeno	de
popularidade	por	oferecer	um	programa	de	emagrecimento	e	detox	saudável,
pensado	para	estimular	também	uma	reeducação	alimentar	duradoura.A
experiência	de	centenas	de	milhares	de	adeptos	que	seguem	as	regras	deste
sistema	criado	por	JJ	Smith	comprova	seus	resultados.
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O	que	impede	a	ação	favorece	a	ação.	O	que	fica	no	caminho	torna-se	o
caminho.	As	palavras	do	imperador	Marco	Aurélio,	conhecido	hoje	como	o
último	dos	Cinco	Bons	Imperadores,	são	o	ponto	de	partida	para	o	livro	de	Ryan
Holiday,	que	visa	a	ajudar	o	leitor,	mais	do	que	superar	os	problemas	do
cotidiano,	a	"virá-los	de	cabeça	para	baixo"	e	transformá-los	em	oportunidades.
Discípulo	de	Robert	Greene,	autor	do	bestseller	As	48	leis	do	poder,	executivo	e
consultor	da	área	de	marketing,	Holiday	buscou	inspiração	nos	ensinamentos	de
grandes	líderes	desde	o	Império	Romano	para	mostrar	como	tirar	proveito	das
adversidades	em	qualquer	área	da	vida	–	pessoal,	profissional,	financeira	–	e
tornar-se	uma	pessoa	melhor,	realizada	e	bem-sucedida.
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"Um	texto	escrito	de	maneira	visceral	é	capaz	de	transformar,	mudar,	aproximar,
afetar.	Na	verdade,	é	o	que	para	mim	faz	mais	sentido.	Caso	contrário,	vamos
seguir	escrevendo	os	mesmos	textos	de	sempre,	a	partir	do	olhar	e	do	ponto	de
vista	de	sempre.	Vamos	seguir	fingindo	que	estamos	conversando	com	o	outro
por	meio	das	palavras	quando,	na	verdade,	não	estamos	interagindo	com
ninguém	a	não	ser	com	a	gente	mesmo.	É	uma	conversa	solitária.	Mas	dá	para
mudar	isso."Neste	livro,	Ana	Holanda	conduz	o	leitor	numa	jornada	sobre	a
descoberta	da	Escrita	Afetuosa.	Longe	de	querer	ditar	regras	ou	se	basear	em
truques,	o	objetivo	aqui	é	fazer	com	que	cada	um	encontre	a	própria	voz,
identifique	a	melhor	forma	de	colocá-la	no	papel	e,	por	fim,	perca	o	medo	de
compartilhar	o	resultado.
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Uma	introdução	à	técnica	de	meditação	Mindfulness	para	crianças	e	pais.	De
forma	clara	e	acessível,	a	autora	explica	o	conceito	de	"atenção	plena"	–	ou
simplesmente	sentir,	aceitar	e	viver	cada	momento	como	ele	é	–	e	mostra	como
essa	prática	cada	vez	mais	popular	pode	ajudar	as	crianças	a	se	tornarem	menos
agitadas	e	mais	focadas,	a	dormirem	melhor,	aliviarem	preocupações,	raiva	e	se
sentirem	mais	pacientes	e	conscientes.	Com	ilustrações	graciosas	e	conteúdo
extra	disponível	na	internet,	o	livro	mescla	teoria	e	prática	na	medida	certa,	com
sugestões	de	jogos	e	brincadeiras	que	ensinam	a	meditar,	e	chega	ao	Brasil,	pelo
selo	Bicicleta	Amarela,	com	a	chancela	de	Antonio	Tigre,	um	dos	principais
nomes	da	ioga	no	Rio	de	Janeiro,	que	assina	o	texto	de	orelha.
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Na	era	da	dispersividade	e	do	descompromisso,	os	ensaios	de	Alex	Castro
investigam	as	diferentes	maneiras	de	desenvolver	nossa	atenção	e	transformá-la
em	um	instrumento	de	ação	política.Um	livro	para	quem	sabe	que	se	tornar	uma
pessoa	melhor	para	as	outras	pessoas	é	bem	mais	importante	do	que	se	tornar
uma	pessoa	melhor	apenas	para	si	mesma.Vivemos	na	era	da	desatenção,	sempre
fazendo	tudo	de	maneira	superficial	e	descompromissada.	Desatenção	não
significa	apenas	falta	de	atenção	ou	de	concentração,	mas	sobretudo	falta	de
cuidado,	de	zelo,	de	carinho.	É	estar	no	mundo	e	não	cuidar	dele.	É	conviver
com	as	pessoas	sem	verdadeiramente	interagir.	É	passar	pela	vida	como	quem
observa	da	janela	de	um	trem,	descortinando	fugazmente	ações	das	quais	não
tomará	parte	e	paisagens	que	não	conhecerá.	É	passar	pela	existência	como	um
fruto	que	não	é	colhido	e	apodrece	ao	sol	sem	beneficiar	a	ninguém.Nos	ensaios
de	Atenção.,	inspirados	tanto	pelo	pensamento	da	escritora	e	filósofa	Simone
Weil	quanto	nos	ensinamentos	do	budismo	engajado,	Alex	Castro	analisa	as
diferentes	maneiras	pelas	quais	podemos	exercitar	nossa	atenção	para	convertê-
la	em	um	instrumento	de	ação	política.	Praticar	atenção	não	é	um	simples
esforço	de	autoconhecimento	ou	desenvolvimento	pessoal,	e	sim	um	ato	político
para	o	benefício	alheio.	O	propósito	de	Atenção.	não	é	nos	transformar	em
pessoas	melhores,	e	sim	em	pessoas	melhores	para	as	outras	pessoas,	para	que
aquelas	com	as	quais	convivemos	não	tenham	que	lidar	com	nosso	Eu
mesquinho	e	intolerante,	egocêntrico	e	defensivo.Amar	é	reconhecer	plenamente
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a	existência	de	outra	pessoa,	pois	só	amamos	aquilo	que	conhecemos.	Assim,
nenhum	ato	político	é	mais	transformador	do	que	enxergarmos	e	aceitarmos,
acolhermos	e	cuidarmos	uma	das	outras.CONTEÚDO	EXTRA	NO	EBOOK:-
Entrevista	com	o	autor-	Making	of:	como	nasceu	o	livro	Atenção.-	Dar-se	Conta
(publicado	originalmente	em	2009)-	Ver	(publicado	originalmente	em	2010)
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