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Protocolo – VegEstrito 
Olá ! Bem vindo ao Protocolo VegEstrito! 

Por este ser um protocolo ainda em elaboração, decidi simplificar aplicação 

do sistema Vegetariano Estrito com as informações essenciais. 

Antes de entrar nas refeições que apresentei no vídeo, vou explicar 

resumidamente como que eu apliquei as estratégias para mudar o meu 

físico ao longo dos últimos anos. 

Conheça seu Instrutor: 

“Sempre sonhei em desenvolver um físico que me 

proporcionasse força e saúde plena. Apesar de ter 

passado 20 anos da minha vida acima do peso, no 

início da minha juventude decidi transformar o 

meu corpo. Aproximadamente dez anos atrás, 

tomei a decisão de não consumir mais os 

alimentos de origem animal. Nestes últimos anos 

após esta descoberta, minha missão tem sido levar 

a mensagem e repassar os conhecimentos da 

alimentação vegetariana estrita para ganho 

muscular, saúde mental e discernimento 

espiritual. Desenvolvi um canal no youtube que 

hoje transforma a vida de milhares de pessoas, em 

tomar decisões e estabelecer planos para 

melhorar a qualidade de vida. - Devo a Deus tudo 

que tenho, tudo que sei, tudo que sou.” 

- Giancarlo Eidler, Psicólogo, Tec. Nutrição, Palestrante, Culinarista.

A mudança física está dividida em 5 etapas: 

TREINO  |  ALIMENTAÇÃO  |  REPOUSO  |  NATUREZA  | PSICOLÓGICO 

Devido cada tópico ser composto de um mar de informações, será explicado o metodo 

de aplicação de forma simples e breve e em prol de obter melhor compreenção. 

Ser saudável e apresentar um físico incrível não está longe do seu alcance, no entanto, 

incontáveis pessoas desejam a saúde plena e um físico apresentável, mas nem todos 

estão dispostos a se sacrificar por isso. 

Neste contexto, se sacrificar significa: largar hábitos destruidores, aprender a dizer não 

para si mesmo, e “andar contra a maré do mundo”, pois o mesmo encontra-se na via 

expressa para a auto-destruição. 
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Caso deseje se aprofundar nos estudos científicos, e como elaborar 

suas estratégias individuais e adaptar o conhecimento à sua rotina, 

adquira a Coleção Completa dos materiais de estudo: 

TREINO VegEstrito 

Você pode comer um caminhão 

de proteína, seguir a dieta 

correta todos os dias e dormir 

muito bem, mas se você não 

treinar, seus músculos não 

terão um motivo para 

crescer! 
Cada dia que passa vejo que essa 

informação é negligenciada por 

pessoas que desejam 

desenvolver seu físico com 

alimentação Vegetariana Estrita 

ou vegana. 

Então, decidi escrever de forma simples a aplicação dos meus treinos 

atuais. E quando digo atuais, te levo à refletir que eu não faço o mesmo 

treino o ano todo! Nenhum atleta de sucesso faz isso. 

https://go.hotmart.com/G15086887Y?dp=1&src=ebookprotocolo
https://go.hotmart.com/J5775765H?src=ebpve
https://go.hotmart.com/H5885761V?src=ebpve
https://go.hotmart.com/A5798536V?src=ebpve
https://go.hotmart.com/S6334838R?src=ebpve
https://vegestrito.com.br/
https://go.hotmart.com/H5885761V?src=ebpve
https://go.hotmart.com/H5885761V?src=ebpve
https://go.hotmart.com/H5885761V?src=ebpve
https://go.hotmart.com/H5885761V?src=ebpve
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O corpo é uma máquina em constante adaptação, se você não “assustar” o 

seu músculo com um estimulo, ângulo, ou carga diferente, ele não terá 

razão para evoluir. O significado de treinar é evoluir. O objetivo por trás de 

treinar é aprimorar suas habilidades em uma área específica. 

 

Vou mostrar meu treino, não para você imitá-lo, mas para você, o leitor, 

ter um parâmetro de meus hábitos, mas insisto: Construa os seus !  

 

Treino (1) do Giancarlo Eidler 

(Estilo:  A;B;C;D)  

 
• Dia 1: Peito, Ombro, Tríceps: 

- Peitoral:  

Sup. inclinado (Pirâmide reversa) 4 séries 

Haltere Sup. Reto (Execução normal) 4 séries 

Cross over (Drop set) 3 séries 

Pull Over (Execução normal) 3 séries 

- Deltoides: 

Ombro Levantamento militar (Pirâmide reversa) 4 séries 

Lev. Lateral (Drop set) 4-5 séries 

Posterior (Execução normal) 4 séries 

- Tríceps: 

Tríceps Paralelo (Pirâmide Reversa) 4 séries 

Corda (Drop set) 4 séries 

Testa (Execução normal) 3 séries 

 

• Dia 2: Perna Completo: 

Perna: 

Agachamento (Pirâmide reversa) 4 séries 

Leg press (Execução normal) 3 séries 

Cadeira extensora + Posterior (Drop set) 3 séries 

Adutor + abdutor (Execução normal) 3 séries 

Panturrilha (Execução normal) 5 séries 

 

• Dia 3: Costas, Bíceps: 

-Costas 

Costas Barra fixa (Pirâmide reversa) 4 séries 

Remada (Pirâmide reversa) 4 séries 



 
Protocolo VegEstrito – Giancarlo Eidler 

Levantamento terra (Execução normal)  3 séries 

Fly invertido (Drop set) 4 séries 

-Bíceps: 

Bíceps Martelo (Pirâmide reversa) 3 series 

Barra W (2x Drop) 3 series 

Rosca direta (Execução Normal) 3 series 

Concentrado Uni-lateral (Execução normal) 3 series 

 

• Dia 4: Ênfase estratégica: 

Neste dia costumo treinar antebraço, abdome, e algum músculo que 

necessite de mais atenção. Os exercícios variam muito!   

 

• Cardio: Caminhadas ou Bike 

 

Treino (2) do Giancarlo Eidler 
(Estilo: FULL BODY – Pirâmide Reversa) 

 

Padrão de Execução - Pirâmide Reversa: 
1ª Serie: Carga Maxíma | Reps 5-7 

2ª Serie: Redução de carga | Reps 6-8 

3ª Serie: Redução de carga | Reps 8-9 

4ª Serie: Redução de carga | Reps 9-10 

5ª Serie: Carga Mínima | Reps 11-12 

 
• Dia 1: Peito, Costas, Ombro, Bíceps, Tríceps: 

- Peitoral:  

Sup. Inclinado (Pirâmide reversa) 5 série 

-Costas: 

Costas Barra fixa (Pirâmide reversa) 4 séries 

Remada (Pirâmide reversa) 4 séries 

- Deltoides: 

Ombro Levantamento militar (Pirâmide reversa) 4 séries 

- Tríceps: 

Tríceps Paralelo (Pirâmide Reversa) 4 séries 

-Bíceps: 

Barra W (Pirâmide Reversa) 5 séries 
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• Dia 2: Perna Completo + Abs & Lombar: 

Perna: 

Agachamento (Pirâmide reversa) 4 séries 

Leg press (Execução normal) 3 séries 

Cadeira extensora + Posterior (Drop set) 3 séries 

Adutor + abdutor (Execução normal) 3 séries 

Panturrilha (Execução normal) 5 séries 

 

• Dia 3: Ênfase estratégica: 

Neste dia costumo treinar os detalhes: antebraço, abdome, e algum 

músculo que necessite de mais atenção. Os exercícios variam!   

 

• Cardio: Caminhadas ou Bike 

  

ALIMENTAÇÃO VegEstrito 
Da mesma forma que uma alimentação 

perfeita não fará o seus músculos 

crescerem sem estímulo, você pode ter 

um treino desenvolvido totalmente para 

sua estrutura, mas se você não se 

alimentar corretamente, seu físico 

nunca irá evoluir. 

É importantíssimo que você desenvolva 

uma rotina que te promova resultados, 

e para isso além dos incontáveis vídeos 

de receitas no meu canal, irei lhe apresentar um punhado de receitas 

anabólicas que frequentemente apliquei em minha vida.  

A estrutura de quantas refeições por dia, não é passada pois isso é dado 

individual, deve partir do seu autoconhecimento e rotina. Passo várias 

dicas sobre essa estrutura nos vídeos oferecidos gratuitamente no canal! 

 

https://www.youtube.com/channel/UCvyxOb6wDUGmMZFbV3cJeXg
https://www.youtube.com/channel/UCvyxOb6wDUGmMZFbV3cJeXg
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Refeição 1 

Ingredientes: 
- Arroz Integral 

- Carne Vegetal 

- Pepino 

- Tomate 

- Pimentão 

- Cebola 

- Salsa ou Coentro 

- Azeitona 

- Shoyu (zero GSM) 

 

Modo de Preparo: 
 

Arroz Integral (Carboidrato): 

1 - Refogar a cebola com um fio de azeite em fogo baixo e depois acrescentar alho; 

2 - Colocar o arroz e misturar um pouco, acrescentando água em seguida  

(o dobro da quantidade de arroz); 

3 - Colocar uma pitada de sal enquanto a água ainda ferve; 

4 - Após cozinhar o arroz, colocar 1/2 xícara de nozes e misturar tudo; 

5 - Após pronto, jogar cebolinha ou coentro por cima da porção. 

Dica: A quantidade de arroz feita dependerá da sua necessidade de preparo 

semanal, quanto mais você fizer, mais marmitas conseguirá produzir. Isso se 

aplica para todas as receitas !  

 

Carne Vegetal (Proteína): 

1 - Ferva àgua e escalde a carne vegetal e elimine a água amarelada para remover 

os resídos químicos, após isso hidrate a carne vegetal em água morna até ganhar 

volume. 

 

2 - Caso não tenha adquirido a carne vegetal com sabor, tempere à gosto; Opções: 

Alho espremido, azeitonas verde ou roxa, salsa ou contentro, pimentão bem 

picado, molho shoyu. 
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3 – Refogar a carne vegetal hidratada com estes temperos aromáticos. Caso use 

uma carne vegetal com sabor, pode testar adicionar mais temperos para agradar 

o seu paladar. (adicione a salsa, coentro e azeitonas após refogar) 

 

Salada (Vegetais Fibrosos) + Azeite (lipídios): 

1- Picar pepino, tomate e cebola em tiras (quanto mais finas, mais a textura irá 

ser prazerosa) 

 

2 - Adicionar temperos: Orégano, tomilho, pimenta do reino, coentro ou salsa. 

não é recomendado adicionar sal pois ele removerá os líquidos dos vegetais, 

tirando a textura e estrutura do alimento, e aumentando o risco de estragar. 

 

3 – Adicionar azeite: 2 colheres de sopa de azeite já somam em aprox 200 kcal 

cerca de 24g de lipídios então modere! 

 

 

Valor calórico que o Giancarlo usou na elaboração da refeição: 

540 kcal  |  44g Carb.  |  37g Proteína  | 37g Lipídio 

 

Quantidade utilizada: 

120g Arroz cozido | 65g Carne de soja pesado crú | 45g Salada 
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Refeição 2 

 

Ingredientes: 
- Lentilha 

- Batata doce 

- Vagem 

- Cenoura 

- Feijão Branco 

- Gergelim preto & Branco 

 

 

 

Modo de Preparo: 
 

Lentilhas (Proteína): 

1 - Refogar a cebola com um fio de azeite, óleo de coco (ou água) em fogo baixo 

e depois acrescentar alho; 

2 - Colocar a lentilha e misturar um pouco, acrescentando água em seguida (o 

dobro da quantidade de grão). Colocar uma pitada de sal enquanto a água ainda 

ferve; 

4 - Após cozinhar lentilha, colocar 1 colher de chá de um tempero de sua 

escolha e misturar tudo. 

Dica: Para esta receita foi utilizado açafrão como tempero pricipal.  

 

Batata doce assada (Carboidrato): 

1 - Cortar Batata doce na metade e remover as pontas; 

2 - Untar a forma com azeite de oliva e posicionar batatas uniformemente na 
forma; 

3 - Temperar superfície das batatas com: Páprica picante, pouca pimenta do 
reino, alho, gergelim e colocar um fio de azeite em cada uma delas de modo que 
não vá muito azeite; outra possibilidade é não usar nada de óleo.  

4 - Assar por 45m a 1h (depende do forno) temperatura de 240º. Esperar até 
dourar e enrijecer a superfície. 
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Salada de vagem, Cenoura e Feijão Braco (Vegetais Fibrosos)  

1- Ferver água e adicionar vagens e cenoura picada em tiras na água até 

ganharem textura agradável (cerca de 5 mins em agua fervente); 

 

2 - Enquanto os legumes ficam prontos, uma opção adicional para esta refeição 

é adicionar o feijão branco para elevar mais as proteínas; 

 

3 – O feijão branco foi feito de forma simples e semelhante ao feijão tradicional 

brasileiro, portanto não acredito que seja um problema para você. Basta seguir 

os procedimentos da refeição com feijão; 

 

4 – A única diferença do modo de preparo deste feijão branco para o feijão 

mexicano apresentado na outra refeição, são os temperos; 

 

5 – Após feijão ficar pronto, adicionar na salada com temperos (gergelim e 

ervas à gosto). 

 

 

 

Valor calórico que o Giancarlo usou na elaboração da refeição: 

705 kcal  |  98g Carb.  |  30g Proteína  | 24g Lipídio 

 

Quantidade utilizada: 

150g Batata Doce Assada | 250g Lentilha Cozida | 20g Feijão Branco 

15g Vagem  |  15g Cenoura cozida 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mostrei a receita da batata doce no meu canal: Vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=64EeeoqX0rI&t=5s&index=4&list=PL8LVD7F7ah1M9LCM_6Hs8adg_04CBe4yp
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Refeição 3 

 

Ingredientes: 
- Batata doce 

- Brócolis 

- Feijão Vermelho 

- Castanha do pará 

- Cebola 

 

 

 

 

Modo de Preparo: 

Batata doce assada (Carboidrato): 

1 - Cortar Batata doce na metade e remover as pontas; 

2 - Untar a forma com azeite de oliva e posicionar as batatas uniformemente na 
forma; 

3 - Temperar superfície das batatas com: Páprica picante, pouca pimenta do 
reino, alho, gergelim e colocar um fio de azeite em cada uma delas de modo que 
não vá muito azeite; outra possibilidade é não usar nada de óleo.  

4 - Assar por 45m a 1h (depende do forno) temperatura de 240º. Esperar até 
dourar e enrijecer a superfície. Mostrei a receita da batata doce no meu canal: 
Vídeo 

Feijão Vermelho (Proteína): 

1 - Refogar cebola acrescentando alho logo em seguida. (com òleo ou água) 

2 - Após ter lavado e deixado o feijão de molho por algumas horas (24h), despejar 

ele na panela de pressão com 3 ou 4 xícaras de água (depende da quantidade de 

caldo que você gosta, porém, quanto menos caldo, melhor a digestão!) 

3 - Para pouco caldo coloque o dobro de água que feijão, para muito caldo 
coloque o dobro + (½) de agua. Colocar todos os ingredientes e deixar ferver. 

4 - Para um molho mais grosso basta no final pegar um pouco do caldo e um 
pouco de grãos e amassar com um garfo e misturar com o restante. 

https://www.youtube.com/watch?v=64EeeoqX0rI&t=5s&index=4&list=PL8LVD7F7ah1M9LCM_6Hs8adg_04CBe4yp
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Brócolis (Vegetal Fibroso): 

1- Ferver água e escaldar o brócolis até ficar com textura agradável. 

 

2 – Adicionar cerca de 3 a 4 castanhas do pará para obter lipídios. 

 

 

 

Valor calórico que o Giancarlo usou na elaboração da refeição: 

677 kcal  |  101g Carb.  |  28g Proteína  | 22g Lipídio 

 

Quantidade utilizada: 

200g Batata Doce Assada | 250g Feijão Vermelho Cozido |  

30g Brócolis  |  10g Castanha do Pará  | 1 Colher Azeite 
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Refeição 4 

 

Ingredientes: 
- Brócolis 

- Grão de Bico 

- Ervilha Congelada 

- Cebola 

 

 

 

 

Modo de Preparo: 

Grão de Bico (Proteína): 

1 - Refogar cebola acrescentando alho logo em seguida. 

2 - Após ter lavado e deixado o grão de bico de molho por algumas horas (24h) 

despejar na panela de pressão com 3 ou 4 xícaras de água (depende da 

quantidade de caldo que você gosta). 

3 - Para pouco caldo coloque o dobro de água que grão de bico, para muito caldo 

coloque o dobro + (½) de água. Colocar todos os ingredientes e deixar ferver. 

4 - Para um molho mais grosso basta no final pegar um pouco do caldo e um 
pouco de grãos e amassar ou bater no liquidificador e misturar a “massa” de grão 

de bico com a parte que ainda está na panela. 

Ervilha (Proteína): 

1 - Cortar cebola em tiras, e colocar para grelhar, após pegar uma cor, aplique 

os temperos à gosto. 

2 - Colocar ervilhas congeladas e misturar até pegar gosto, e descongelar. 

3 - Servir (opção de colocar tomates cereja na mistura)  

4 – Mostrei esta receita em um vídeo no meu canal: Vídeo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iTkvhJRN-ao&t=67s&index=2&list=PL8LVD7F7ah1M9LCM_6Hs8adg_04CBe4yp


 
Protocolo VegEstrito – Giancarlo Eidler 

Brócolis (Vegetal Fibroso): 

1- Ferver água e escaldar o brócolis até ficar com textura agradável. 

 

Valor calórico que o Giancarlo usou na elaboração da refeição: 

484 kcal  |  70g Carb.  |  26g Proteína  | 29g Lipídio 

 

Quantidade utilizada: 

30g Brócolis  |  200g Grão de Bico  |  100 Ervilha  |  2 Colheres Azeite 
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Refeição 5 
 

(semelhate à refeição 1, porém, com 

mais grãos, oleaginosos & receita 

diferente do PVT) 

Ingredientes: 
- Arroz Integral 7 Grãos 

- PVT (Proteína de Soja    

  Texturizada) 

- Semente de Abóbora 

- Semente de Gergelim 

- Pimentões: Vermelho,  

   verde e amarelo 

- Cebolinha, Coentro ou Salsa 

- Pepino 

 

Modo de Preparo: 

Arroz Integral 7 Grãos (Carboidrato): 

1 - Refogar a cebola com um fio de azeite em fogo baixo e depois acrescentar alho; 

2 - Colocar o arroz e misturar um pouco, acrescentando água em seguida  

(o dobro da quantidade de arroz); 

3 - Colocar uma pitada de sal enquanto a água ainda ferve; 

4 - Após cozinhar o arroz, colocar 1/2 xícara de nozes e misturar tudo; 

5 - Após pronto, jogar cebolinha ou coentro por cima da porção. 

Dica: A quantidade de arroz feita dependerá da sua necessidade de preparo 

semanal, quanto mais você fizer, mais marmitas conseguirá produzir. Isso se 

aplica para todas as receitas !  

 

Carne Vegetal (Proteína): 

1 - Ferva àgua e escalde a carne vegetal e elimine a água amarelada para 

remover os resídos químicos, após isso hidrate a carne vegetal em água morna 

até ganhar volume. 
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2 - Caso não tenha adquirido a carne vegetal com sabor, tempere à gosto; 

Opções utilizadas nesta receita: 

pimentão amarelo, vermelho e verde bem picados, em cubos, cebola roxa e 

cenoura bem picada, alho, (salsinha, cebola ou coentro), Molho shoyu (De 

preferência: sem glutamato monossódico) Sal à gosto. 

 

3 – Refogar a carne vegetal hidratada com estes temperos aromáticos. Caso use 

uma carne vegetal com sabor, pode testar adicionar mais temperos para 

agradar o seu paladar. (adicione a salsa, coentro e azeitonas após refogar) 

 

4 – Mostrei esta receita em um vídeo no meu canal: Vídeo 

 

Salada (Vegetais Fibrosos) + Azeite (lipídios): 

1- Picar pepino, tomate e cebola em tiras (quanto mais finas, mais a textura irá 

ser prazerosa) 

 

2 - Adicionar temperos: Orégano, tomilho, pimenta do reino, coentro ou salsa. 

não é recomendado adicionar sal pois ele removerá os líquidos dos vegetais, 

tirando a textura e estrutura do alimento, e aumentando o risco de estragar. 

 

3 – Adicionar azeite: 2 colheres de sopa de azeite já somam em aprox 200 kcal 

cerca de 24g de lipídios então modere! 

 

 

Valor calórico que o Giancarlo usou na elaboração da refeição: 

820 kcal  |  57g Carb.  |  42g Proteína  | 47g Lipídio 

 

Quantidade utilizada: 

120g Arroz 7 grãos | 65g Carne de soja pesado crú | 25g Salada  

30g Semente de  Abóbora | Semente de gergelim à gosto 

 

 

 

 

https://youtu.be/zttiv0ULJww?t=419
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Caso deseje se aprofundar nos estudos científicos, e como elaborar 

suas estratégias individuais e adaptar o conhecimento à sua rotina, 

adquira a Coleção Completa dos materiais de estudo:  

 

 

Plantas & Músculos | Secando Sem Somar | Vegan Fitness Cheff | 

Guia de Jejum Intermitente | Guia dos Micronutrientes 

Programa VegEstrito - Guia Alimentar | Guia Físico | Guia Mental 

 

PRINCÍPIOS VegEstrito 
As leis da natureza aplicados no Protocolo VegEstrito se resumem aos 8 

principios de saúde apresentados na Bíblia: 

Todos devem ser aplicados diariamente, regidos pela temperança e 

confiança em Deus. Temperança é: abstinência de tudo que faz mal ou vicía, 

associado com o consumo ou uso regulado do que faz bem. (exemplo: luz 

solar faz bem, porém, tomar sol de mais, faz mal). O equilíbrio é a chave 

para saúde plena. 

Água  |  Ar Puro  |  Confiança em Deus |  Exercício Físico    

Sono Reparador  |  Luz Solar   |  Alimentação Saudável  |  Temperança   

“Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, 

uso de água e confiança no poder divino - eis os verdadeiros remédios. 

Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais, 

e da maneira de os aplicar."Conselhos sobre o Regime Alimentar p.301” 

 

https://go.hotmart.com/B5883468N?src=ebpve
https://go.hotmart.com/J5775765H?src=ebpve
https://go.hotmart.com/H5885761V?src=ebpve
https://go.hotmart.com/A5798536V?src=ebpve
https://go.hotmart.com/S6334838R?src=ebpve
https://vegestrito.com.br/
https://go.hotmart.com/H5885761V?src=ebpve
https://go.hotmart.com/H5885761V?src=ebpve
https://go.hotmart.com/H5885761V?src=ebpve
https://go.hotmart.com/H5885761V?src=ebpve
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• Água: 

Eu consumo cerca de 700ml a 1L de água para cada 20kgs de peso corporal, e 
assim como a alimentação que deve ser estratégica, a quantidade e o horário do 
consumo de água é de grande importância. 
 
“Muitos cometem o erro de beber água fria nas refeições. Tomada com as 
refeições a água diminui a secreção das glândulas salivares; e quanto mais fria a 
água, tanto maior o dano causado ao estômago.  
 
Água ou limonada gelada ingerida às refeições, paralisa a digestão até que o 
organismo haja comunicado ao estômago calor suficiente para recomeçar seu 
trabalho. As bebidas quentes são debilitantes; além disso, os que se permitem 
usá-las tornam-se escravos do hábito. 
 
O alimento não deve ser impelido para dentro com água; não é necessária bebida 
com as refeições. Comei devagar, e deixai que a saliva se misture com a comida. 
Quanto mais líquido for posto no estômago com as refeições, tanto mais difícil é 
para a digestão do alimento; pois esse líquido precisa ser absorvido primeiro.” 
CRA - Pag. 420; Review and Herald, 29 de julho de 1884. 
 
E obviamente: Evite álcool e bebidas industrializadas. 
 

• Ar Puro: 
 

Evite fumar (obviamente), entre em contato com a natureza em áreas verdes 
para evitar a poluição das cidades. Faça uso deste remédio natural todos os dias 
que puder durante a semana. 
 
Isso não só trará beneficios para a oxigenação do seu corpo e cérebro, mas 
também ter esse momento lhe ajudará em manter os níveis de estresse 
reduzidos. Ao relaxar em meio à natureza, os níveis de cortisol, quando 
desregulados e/ou elevados de forma antinatural irão se estabilizar, 
promovendo melhor harmonia hormonal. 
 

“A influência de ar puro e fresco é no sentido de promover a circulação do 
sangue de maneira saudável através de todo o organismo. Ele refresca o 
corpo e tende a torná-lo forte e saudável, ao mesmo tempo que sua 
influência é de maneira decidida sentida sobre a mente, propiciando-lhe 
certa medida de calma e serenidade. Ele ativa o apetite e torna a digestão 
do alimento mais perfeita, permitindo sono saudável e tranqüilo.” 
(Conselho sobre Regime Alimentar, pág. 104.) 
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“Deve-se conceder aos pulmões a maior liberdade possível. Sua capacidade 
se desenvolve pela liberdade de ação; diminui, se eles são constrangidos e 
comprimidos. Daí os maus efeitos do hábito tão comum, especialmente em 
trabalhos sedentários, de ficar todo dobrado sobre a tarefa em mão.  Nesta 
postura é impossível respirar profundo.  
 
A respiração superficial torna-se em breve um hábito, e os pulmões 
perdem a capacidade de expansão. Idêntico efeito é produzido por 
qualquer constrição. Não se proporciona assim espaço suficiente à parte 
inferior do peito; os músculos abdominais, destinados a auxiliar na 
respiração, não desempenham plenamente seu papel, e os pulmões são 
restringidos em sua ação.  
 
Assim é recebida uma deficiente provisão de oxigênio. O sangue move-se 
lentamente. Os resíduos, matéria venenosa que devia ser expelida nas 
exalações dos pulmões, são retidos, e o sangue se torna impuro. Não 
somente os pulmões, mas o estômago, o fígado e o cérebro são afetados.  
 
A pele torna-se pálida, é retardada a digestão; o coração fica deprimido; o 
cérebro nublado; confusos os pensamentos; baixam sombras sobre o 
espírito; todo organismo se torna deprimido e inativo, e especialmente 
suscetível à doença.” (A Ciência do Bom Viver, págs. 272 e 273). 
 
 

• Luz Solar: 
 
Luz solar fornece vitamina D para seu corpo, auxilia na imunidade, síntese 
proteica, qualidade de pele, aumenta a autoestima, e reduz depressão. Também 
possui benefícios para: Calcificação óssea; Microbiota intestinal; 
 
A quantidade de luz solar tomada durante o dia irá variar de acordo com sua 
localização geográfica e a hora do dia em qual irá se expor. Para ter uma boa base, 
médicos recomendam entre 15 a 25 minutos, com exposição maxima de pele, ou 
seja: Apenas no braços e na face não é o suficiente! 
 
Tente expor o maximo do corpo. Evite tomar banho esfregando a pele com 
sabonete logo em seguida, espere cerca de 30 minutos para que a vitamina D seja 
absorvida pela sua pele. 
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VITAMINA D E TESTOSTERONA 

A vitamina D é uma das essenciais para a sobrevivência humana. Esta envolvida 

em mais de mil funções no corpo.  

Neste capítulo vamos nos concentrar em como a vitamina D afeta a sua 

testosterona. 

A vitamina D é muito mais do que uma simples vitamina para seus ossos, ela 

aumenta a testosterona e auxilia nas funções endócrinas tanto nos homens 

quanto nas mulheres. 

Na verdade ela não deveria nem ser chamada de vitamina, e sim de um hormônio 

que regula a fertilidade, secreção do hormônio do crescimento, e função sexual 

em geral, deixando óbvio que se seus estoques de vitamina D estiverem em baixa, 

terá um efeito negativo nas mil funções quais sofrem influência do mesmo.  

Estudos recentes abordando vitamina D e testosterona mostram varias coisas 

interessantes como:  

Este estudo descobriu que os níveis de vitamina D e testosterona estavam 

correlacionados. Homens com níveis suficientes de vitamina D apresentaram 

níveis significativamente mais altos de testosterona e menor contagem de SHBG 

do que homens que possuíam quantidades insuficientes de vitamina (ou 

hormônio) no soro sanguíneo.  

Foi mostrado que quando participantes saudáveis do sexo masculino tomam 

3332 UI de vitamina D diariamente por um ano, eles acabam tendo 25,2% mais 

testosterona em média quando comparados ao grupo placebo. 

Já outro estudo descobriu que homens mais velhos que suplementam com 

vitamina D têm menos probabilidade de ter baixos níveis de testosterona do que 

homens que não estão suplementando com a "vitamina óssea".  

Este estudo australiano, os pesquisadores descobriram que em homens mais 

velhos, o baixo nível de vitamina D está associado ao baixo nível de testosterona 

livre e ao aumento do risco de fraturas. 

Este estudo examinou a associação positiva já comprovada entre os níveis de 

vitamina D e testosterona. Eles tiveram 1362 indivíduos do sexo masculino, e os 

resultados mostram que a vitamina D tem uma associação linear positiva com os 

níveis séricos de testosterona total e livre. 

No entanto, quando a quantidade de vitamina D no soro ultrapassa ~ 80 nmol/L 

(praticamente ideal), os níveis de testosterona atingem um platô. Significando 

que a vitamina D mais do que provavelmente aumenta a testosterona níveis, mas 

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0030-1269854
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18351428
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.5694/j.1326-5377.1998.tb116014.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2265.2012.04332.x


 
Protocolo VegEstrito – Giancarlo Eidler 

não ajudará se você já estiver na faixa ideal de vitamina D (que definitivamente 

não é onde a maioria dos homens está). 

Em outras palavras, se voçê suplementar vitamina D em excesso, sua 

testosterona não subirá de forma linear, mas atingirá um platô dentro do seu 

limite natural. 

 

Inclusive, a melhor forma de obter a vitamina D é por meio da exposição à luz 

solar, isso se você acredita nos resultados deste estudo de 1939 do Dr. Abraham 

Myerson, que mostrou que cinco dias de exposição à luz UV na área do peito 

masculino aumentaram os níveis totais de testosterona em ~120%. 

O destaque interessante apresentado neste estudo, constou que quando os 

órgãos genitais foram expostos à radiação UV pelo mesmo período de tempo, o 

aumento da testosterona disparou para ~ 200%. 

Há também alguma evidência de que a exposição à luz intensa sinaliza ao cérebro 

a liberação do hormônio luteinizante (LH), que aciona as células leydig 

testiculares para produzir testosterona. Ou seja, estar exposto ao sol para tomar 

vitamina D definitivamente não é uma má idéia. 

Em alguns estudos (Estudo 1, Estudo 2, Estudo 3), observou-se que em ambos; 

humanos e animais, os níveis de vitamina D no sangue estão associados 

positivamente à qualidade e motilidade do spermatozoide. 

Segundo todos os estudos mencionados: 

1 – Níveis baixos de vitamina D estão relacionados com níveis baixos de testosterona. 

2 – Homens saudáveis suplementando com vitamina podem ter aumento em até 25% de 
testosterona. Porém se o indivíduo constar niveis normais de vitamina D, suplementatar 
não irá aumentar os níveis de testosterona linearmente. 

3 – Exposição à luz UV aumenta significativamente a testosterona, principalmente se 

expor a região genial. Mas boa sorte tentando descobrir como fazer isso, rsrs.     

Conclusão: Vitamina D está associada com níveis de testosterona e a ciência 

embasa este fato de varios pontos de vista diferentes. 

Qual é a dosagem de vitamina D testosterona? Resposta:  

A quantidade ideal de vitamina D no soro sanguíneo parece estar em torno de 

50-70 ng/dl. Isso pode ser facilmente alcançado ao suplementar diariamente 

com uma dose baixa a normal de suplemento de vitamina D3 de alta qualidade 

(esta é a minha recomendação), por meio de um multivitamínico ou passar 

algumas horas ao sol todos os dias. Melhor se você fizer as duas coisas. 

https://eurekamag.com/research/024/861/024861698.php
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21427118
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2723823
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/PMC2885316
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Nota: Deve-se evitar o gasto com a suplementação da vitamina D2, pois é feita de 

forma precária e os processos químicos realizados em sua fabricação fazem com 

que sua biodisponibilidade  seja fraca quando comparada com vitamina D3 

 

Lista de cogumelos contém vitamina D: 

- Cogumelos Portobello, expostos ao sol, grelhados - 493 UI / 100g (82% RDA). 

- Cogumelos Maitake, em bruto - 943 UI / 100g (157% RDA). 

- Cogumelos Chantarelle, crus - 178 UI / 100g (29% RDA). 

- Cogumelos Morel, crus - 173 UI / 100g (28% RDA). 

- Cogumelos shiitake, secos - 129 UI / 100g (21% RDA). 

O problema com essas quantidades de referência é que, de acordo com a 

pesquisa feita pelo Dr. Michael Holick, a vitamina D2 é cerca de 30% tão eficaz 

quanto a vitamina D3 na reposição dos níveis séricos de vitamina D, significaria 

que você precisaria 3x todas as quantidades acima para quantidades reais “úteis” 

de vitamina D. 

 

• Sono Reparador: 
 
Faça do sono uma prioridade. Dormir o suficiente é uma questão de prioridade. 
Para alguns, é cortando o último programa de televisão ou vídeo no computador 
de noite. Para outros, está aceitando o fato de que nem tudo na lista de tarefas 
pode ser feito em um dia. A questão é: um sono perdido ou uma noite mal 
dormida não tem volta. 
 
Para obter um sono pleno, é recomendado que remova toda fonte de luz do 
ambiente (luz vermelha de algum aparelho eletrônico, brechas na janela, etc). 
Um ambiente 100% escuro facilitará a liberação de hormônio do crescimento, 
testosterona (HGH).  
 
Outra dica é limitar-se a exposição de luz azul (celular, televisão, computador). A 
emissão de luz azul transmite um sinal para o cérebro que o dia está iniciando, e 
as luzes amarelas indicam que o dia está terminando. Respeitar essa regra 
facilitará a liberação de melatonina, que é precursora da testosterona e HGH, 
aumentando a hipertrofia muscular durante o sono.  
 
Estudos sugerem que kiwi e pistache contem substâncias que auxiliam a 
liberação de melatonina, qual promove um sono profundo e reparador.  
(Estudo 1, Estudo 2, Estudo 3, Estudo 4). 
 

https://link.springer.com/article/10.1007/s41105-017-0095-9
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/237/5/052074/meta
https://www.atlantis-press.com/proceedings/iccte-17/25878842
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889157518313413
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• Exercício Físico: 

Há oito anos, tenho o hábito de me exercitar entre 4x - 6x por semana, não dou 

desculpas para faltar, ou negligenciar um treino que me tire da zona de conforto. 

Caminhadas e ciclismo em meio à natureza estão envolvidos nesse sistema. 

Por meio da atividade física, alem de estimular o desenvolvimento muscular e a 

saúde cardíaca, você elimina toxinas acumuladas no seu corpo por meio do suor 

e da metabolização celular (qual aumenta quando o corpo aquece, conhecido 

como “metabolismo acelerado”). 

Outro benefício do exercício físico é a melhora da saúde intestinal. Quando 

exercitamos o corpo, não é apenas o musculo alvo trabalhado que sofre estimulo, 

mas recrutamos praticamente todo o corpo nessa ação, incluindo os musculos 

que engatam o trânsito intestinal, conhecido como (movimento peristáltico). 

Junte isso com uma alimentação rica em fibras e consumo ideal de água, e seu 

intestino trabalhará com excelência!  

“Empenhar-se em estudo profundo ou exercício violento imediatamente após a 

refeição, perturba o processo digestivo, pois a vitalidade do organismo, 

necessária para promover o trabalho da digestão, é desviada para outras partes. 

Mas uma breve caminhada após a refeição, com a cabeça ereta e os ombros para 

trás, num moderado exercício, é grandemente benéfico em clareza de 

pensamento e força de mente”.  (Conselho sobre Regime Alimentar, pág. 104.) 

 

• Alimentação Saudável: 

O melhor para mim foi consumir entre 2 a 3 refeições por dia, adicionando as 

vezes uma refeição líquida, dependendo da minha estratégia. Meu foco é ingerir 

pelo menos uma fonte de proteína em cada uma destas refeições. 

Respeitando a regularidade entre as refeições que é de no minimo 5hrs. E claro, 

associando com a ingesta adequada de calorias. 

Ao respeitar essa regra, permito com que meus órgãos digestivos possam 

trabalhar com eficiência, mas também repousar após o fatigante trabalho da 

digestão. Enquanto digerimos o alimento, o corpo recruta muita energia e sangue 

para efetuar sua obra. 

Lembre-se: cuidar do intestino, é cuidar de sua absorção nutricional, humor, e 

saúde hormonal. Poucos sabem, mas boa parte de seus hormônios como por 

exemplo serotonina, são produzidos em seu intestino, por isso ele tem sido 

conhecido como “o segundo cérebro”. 
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O respeito demonstrado na regularidade entre refeições será recompensado em 

clareza e força de mental. 

“É impossível ao cérebro trabalhar da melhor maneira quando os órgãos 

digestivos são maltratados. Muitos comem apressadamente de várias espécies 

de comida, as quais estabelecem um conflito no estômago, confundindo assim o 

cérebro.” (CRA, pág. 111) 

• Temperança 

Temperança é algo simples: Aplicar todos acima, com bom senso e equilíbrio, 

“Nem 8 nem 80”. E abster-se de tudo que pode causar dano para o organismo. 

• Confiança em Deus 

Deus é minha base para conseguir vencer a cada dia. Sem Ele, não teria a 

capacidade de me entregar para auxiliar milhares de pessoas como tenho feito. 

Ter confiança em Deus, me proporciona a segurança que preciso para tomar 

minhas decisões e enfrentar meus desafios todos os dias. Devo a Deus tudo que 

tenho, tudo que sei, tudo que sou. 

 

 

 

 

Nos capítulos a seguir, serão abordadas as questões sobre o consumo de 

ovos, laticínios, soja, e glutém em prol de esclarecer alguns mitos comuns 

para quem deseja iniciar uma nova jornada na alimentação vegetariana 

estrita.  
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POR QUE ELIMINAR OVOS E LATICÍNIOS DA DIETA? 

Embora todos os produtos de origem animal tenham um alto impacto ambiental, 

a carne é de longe a mais prejudicial. Se a única coisa que mudamos no sistema 

alimentar atual fosse substituir uma grande parte da carne que consumimos por 

laticínios ou ovos, poderíamos alimentar uma população de 10 bilhões de 

pessoas. Nos exemplos de refeições deste protocolo, limitei todos os produtos de 

origem animal, fiz isso pois todos já devem ter noção de como incluir ovos ou 

laticínios na dieta, mas não sabem fazer as substituições corretas. 

Por que limitar/eliminar também laticínios e ovos? 

As indústrias de laticínios e ovos são quase tão “sujas” quanto a indústria de 

carne. Eu costumava pensar que as vacas dão leite o tempo todo. Não é verdade. 

Assim como as mulheres, as vacas dão leite apenas por um tempo após o parto, 

a fim de criar o recém-nascido. Mas nós queremos esse leite para nós! Não 

queremos permitir que o bezerro consuma tudo.  

Logo após o nascimento, o bezerro é separado da mãe, engordado e abatido. 

Dessa forma, podemos obter todo o leite que a vaca produz nos próximos meses. 

Depois que ela para de dar leite, a vaca é impregnada novamente para reiniciar 

o ciclo. 

Já parou para pensar que as vacas estão conscientes durante esse processo e 

sofrem muito quando são separadas do bezerro? Afinal, o amor materno é a 

principal característica de todos os mamíferos. Portanto, para produzir leite em 

escala industrial, as vacas devem sofrer e os bezerros devem morrer, e isso 

somado ao fato de ter uma ordenha mecânica que agride sua teta, causando 

inflamações agonizantes, e secreção de pús e sangue no leite. 

Por outro lado, falando da produção de ovos, as galinhas poedeiras passam a vida 

inteira em gaiolas tão pequenas e cheias que nem conseguem esticar as asas. Os 

seres humanos cuidam de todas as suas necessidades objetivas: comida, água, 

calor e proteção contra predadores. Mas todas as suas necessidades subjetivas 

são ignoradas. As galinhas também sofrem muito para nos dar “nossos” ovos. 

Embora o leite e os ovos não sejam tão prejudiciais ao meio ambiente quanto a 

carne, sua produção induz muito sofrimento aos animais criados em fazenda.  

Acredito que, como uma civilização avançada, devemos deixar de tratar os 

animais com crueldade apenas para produzir nossa comida. Mas entendo que 

para algumas pessoas é necessário um período de transição até termos 

tecnologias que nos permitam produzir produtos proteicos de excelente sabor a 

partir das plantas. 

Pessoalmente, parei de comer produtos de origem animal por completo há quase 

uma década e foi um processo rápido. Mas compreendo que há pessoas que 
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precisarão de um período de transição, eliminando primeiramente a carne, 

depois laticínios e depois ovos. Então, conhecendo as informações e estudos 

abaixo, você poderá considerar dar seu primeiro passo para a transição ao 

vegetarianismo estrito, e desfrutar de seus benefícios, se é isso o que deseja.  

 

Sobre ovos 

As galinhas das quais maior parte da população consomem seus ovos passaram 

por manipulação genética para dar entre 200 a 350 ovos por ano, quase um ovo 

por dia! Enquanto naturalmente na natureza, sem alterações genéticas, dão entre 

10 a 15 ovos por ano para fins reprodutivos.  

A presença ou ausência do galo não influência nisso, mas sim o ciclo hormonal 

dessas fêmeas. De qualquer forma, a atual galinha de granja é quase um produto 

da seleção e manipulação genética ao longo da história. 

Como são gerados ovos para consumo o humano? 

A razão pela qual as galinhas não selvagens põem ovos a cada 24 horas é porque 

os ciclos ovulatórios se sobrepõem. Inicia-se após 4 a 6 meses de vida e duram 

cerca de 10 semanas. Este processo tem uma duração média de dois anos, é o 

considerado a “vida útil” das galinhas poedeiras. 

Cada gema contém o resultado de 10 dias de acumulação de vários nutrientes: 

glicose, água, gorduras, proteínas. Se o óvulo fosse fertilizado, os nutrientes da 

gema serviriam para o desenvolvimento do filhote quais vivem e se desenvolvem 

dentro do ovo por cerca de 21 dias até chocar.  

Já se perguntou qual a razão de não desligarem a luz durante a noite em uma 

granja? 

A presença de luz gera na galinha a segregação dos hormônios que produzem a 

liberação do folículo. Isso acarreta em seu organismo estar preparado para agir 

sem o estímulo solar.  

As galinhas são mantidas em cativeiro com as luzes acesas 24 horas por dia. 

Desta forma, o organismo acredita que é sempre dia e libera incessantemente os 

folículos. Não tendo seu próprio ninho, as galinhas não conseguem se 

conscientizar de seus ovos, que gera a necessidade de colocar outro, e outro, e 

outro… 

Esse trabalho em excesso e forçado, leva o organismo do animal a gerar toxinas, 

figado gorduroso, deficiencia em cálcio e “fadiga de confinamento” termo usado 

para classificar galinhas que não conseguem ficar de pé devido ao pouco espaço, 

sedentarismo e exigência extrema de sua produção orgânica. 
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Além da constante luz e estresse, as galinhas recebem uma boa dose de 

hormônios de crescimento, antibioticos entre outros fármacos. Além da questão 

ética como o pobre animal, tudo isso deve te levar a refletir sobre a qualidade 

dos ovos consumidos.  

Mesmo que na embalagem esteja escrito “ovo caipira” não confie até que você 

veja com os proprios o quão “caipira” realmente é o desenvolvimento das aves, e 

da possível introdução de medicamentos e hormônios.  

Confie, você não quer antibioticos e hormônios de segunda mão.  

 

Para mais informações sobre ovos, clique no link abaixo: 

Link - Vídeo em Inglês (original)   |   Link - Vídeo dublado 

 

Existem várias razões além da ética animal para você considerar a eliminação de 

ovos na sua dieta. Estudos recentes os vinculam a doenças cardíacas, diabetes e 

até câncer.  

Veja a revisão de estudos abaixo: 

 

Ovos e risco cardiovascular 

Colesterol e gordura saturada contribuem para a ligação entre o consumo de 

ovos e doenças cardíacas. Décadas de pesquisa indicam que a ingestão de 

alimentos ricos em colesterol (como ovos) está ligada ao aumento dos níveis de 

colesterol no sangue e a doenças cardíacas, apesar do que defende dietas com 

baixo teor de carboidratos e com alto teor de gordura (Estudo 1, Estudo 2). 

Cerca de 60% das calorias dos ovos são de gordura; grande parte da qual é 

gordura saturada. Os ovos também são carregados com colesterol; cerca de 200 

miligramas para um ovo de tamanho médio. Isso é quase equivalente a um 

hamburguer comum de uma rede de fast food. Gordura e colesterol contribuem 

para doenças cardíacas.  

Um estudo constatou que as pessoas que ingeriram mais ovos tiveram escores 

80% mais altos de cálcio nas artérias coronárias (uma medida do risco de doença 

cardíaca) em comparação com aqueles que ingeriram menos ovos. Outro estudo 

do Canadian Journal of Cardiology descobriu que aqueles que comem mais ovos 

têm um risco 19% maior de ter problemas cardiovasculares. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=utPkDP3T7R4
https://www.youtube.com/watch?v=u5pltWM1Ato
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26575069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9006469
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26062990
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21076725
https://www.onlinecjc.ca/
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Ovos e diabetes 

Níveis elevados de colesterol e gordura saturada vinculam fortemente o 

consumo de ovos e o risco de diabetes. Comer uma dieta rica em gordura pode 

contribuir para a resistência à insulina, pois a gordura interfere na capacidade 

da insulina de trazer glicose do sangue para as células.  

Comer uma dieta rica em gordura pode contribuir para a resistência à insulina. 

Uma revisão de 14 estudos publicados na revista Atherosclerosis mostrou que 

aqueles que consomem mais ovos aumentam seu risco de diabetes em 68%. 

Outra revisão bibliográfica encontrou resultados semelhantes: um risco 39% 

maior de diabetes em pessoas que comem três ou mais ovos por semana.  

O consumo de ovos também aumenta o risco de diabetes gestacional, de acordo 

com dois estudos no American Journal of Epidemiology. 

 

Ovos e Câncer 

Comer ovos também tem sido associado ao desenvolvimento de certos tipos de 

câncer, como cólon, retal e próstata.  

Também torna o trato digestivo especialmente vulnerável ao câncer. 

Infelizmente, existe o risco de até pequenas quantidades de ovos; comer apenas 

1,5 ovos por semana pode levar a quase cinco vezes o risco de câncer de cólon, 

comparado a menos de 11 óvulos por ano. 

Ao consumir 2,5 ovos por semana, os homens aumentaram em 81% o risco de 

desenvolver uma forma letal de câncer de próstata, em comparação com os 

homens que consumiram menos de meio óvulo por semana. 

Clique nos hiperlinks para ter acesso aos estudos.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17343770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17343770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23643053
https://www.atherosclerosis-journal.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26739035
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21324948
https://academic.oup.com/aje
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1639534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1639534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21930800
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1639534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1639534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1639534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3441112/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3441112/
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 Substituições Culinárias do Ovo 

 

 

 

Alternativa ( Igual 1 ovo) MELHOR COM DICAS 

1 col. de sopa sementes de chia 
ou linhaça moída 

Grãos integrais e assados gerais Misture 1 colher de sopa de chia 
ou linho moído com 3 colheres 
de sopa de água e use como se 
fosse um ovo. Estas são ótimas 
fontes de gorduras ômega-3. 

½ banana, madura, espremida Assados Use em pratos doces no lugar de 
ovos ou óleo. Isso adicionará 
umidade ao prato. 

½ copo de purê de maçã Assados Use em pratos doces no lugar de 
ovos ou óleo. Isso adicionará 
umidade ao prato. 

¼ copo de tofu de seda Assados, molhos cremosos, 
recheio de torta 

Certifique-se de diferenciar 
certo entre tofu macio e firme. 

¼ copo de tofu firme Rissóis, mexidas, sanduíches, 
arroz frito / salteados 

O tofu firme tem uma textura 
semelhante a um ovo mexido. 

2 col. de sopa de amido de milho 
/ farinha de milho / farinha de 
trigo 

Molho, molhos, sopas, 
ensopados, pudins 

Bom para espessamento. Para 
evitar grumos, misture com uma 
pequena quantidade de água 
fria antes de adicionar a um 
líquido quente. 

2 col. de sopa de araruta 
 em pó 

Molho, molhos, sopas, 
ensopados, pudins 

Dissolve-se facilmente e é bom 
para espessar. 

Substituto de ovo vegano Assados Siga instruções da embalagem 

Ovo vegano Assados, mexidos Disponível em algumas lojas 
naturalistas ou supermercados  

Sal preto ou "Kala Namak" Mexidos Contribui com um sabor/ aroma 
de enxofre/ovo para misturas 
ou outros pratos. 

Farinha de Grão de bico, farinha 
de quinoa, farinha de 
leguminosas em geral  

Assados, panquecas, bolos Quando misturado com um 
líquido e exposto ao calor, fica 
firme semelhante a um ovo na 
frigideira 

½ Agua do cozimento do grão de 
bico 

Bolos, suflês, mousses, suspiros Ao emulficar no liquidificador, 
possui mesma reação do ovo em 
fazer clara em neve. (aguafaba) 
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Às vezes, os ovos são incluídos nas receitas de encadernação, fermento e adição 

de umidade. No entanto, existem substituições simples, como sementes de 

linhaça moídas ou purê de maçã. Alimentos como tofu e legumonisas podem até 

substituir os ovos para criar pratos deliciosos, como a mistura de tofu ou salada 

lentilha ou grão de bico.  

A troca de ovos por alimentos à base de plantas não apenas reduz a ingestão de 

colesterol, gordura saturada e proteína animal, mas aumenta a quantidade de 

fibras, antioxidantes, vitaminas, minerais e fitoquímicos. Essa mudança pode 

levar a benefícios de saúde a longo prazo. 

Substituições Nutricionais do Ovo 

Claras de ovos não são necessárias para a ingestão adequada de proteínas. De 

fato, a maioria das pessoas consome muita proteína, especificamente de fontes 

animais, como as claras de ovos. Dietas ricas em proteínas estão ligadas a 

doenças renais, pedras nos rins, (Estudo). alguns tipos de câncer e risco geral 

maior de mortalidade. (Estudo 1, Estudo 2). 

As fontes vegetais de proteína são uma opção mais segura e têm o benefício 

adicional de fibras, vitaminas, minerais, antioxidantes, etc. e fitoquímicos, os 

quais promovem saúde a longo prazo. 

Um dos grandes motivos para o uso de ovo em dietas para construção muscular 

é sua quantidade proteica, mas isso não é em si um fator limitante caso você 

migre para uma alimentação vegetariana estrita, então mostrarei uma 

comparação calórica e proteica do ovo com alimentos de origem vegetal.  

Abaixo podemos ver a informação nutricional contida em um ovo cozido inteiro, 

e a clara de ovo cozida.  

1 Uni. Ovo Inteiro (cozido):  65kcal 0,34gCarbo 5,54gProteína 4,37gGord. 

100g Ovo Inteiro (cozido): 145kcal 0,6gCarbo 13,3gProteína 9,5gGord. 

1 Uni. Clara de Ovo (cozido): 16kcal 0,22gCarbo 3,58gProteína 0,02gGord. 

100g Clara de Ovo (cozido): 52kcal 0,73gCarbo 10,86gProteína  0,17gGord. 

O dado nutricional da clara também foi apresentado dado que muitos utilizam 

para bater suas proteínas diárias, mas como você pode ver abaixo, essa mesma 

quantidade proteica pode ser atingida com alimentos de origem vegetal: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4121020/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5270672/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24606898
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Considerando o valor de 13,3g de proteína apresentado em 100g de ovo 

inteiro cozido, o mesmo ou maior valor proteico pode ser atingido em: 

40g Macarrão de feijão preto (cru):  kcal 131g Carbo 18g Proteina  2g Gord. 

50g Proteina texturizada soja (cru): 150 kcal 10g Carbo 25g Proteina  0g Gord. 

100g Tempeh (cru): 193 kcal 9,4g Carbo 18,5g Proteína  10,8g Gordura 

110g Soja Grão (cozida): 155 kcal 12,1g Carbo 13,6g Proteína  7g Gordura 

150g Grão de Bico (cozido): 118 kcal 41,1 Carb 13,2 Proteina  3,8 Gordura 

150g Lentilha (cozida): 171 kcal 29,3g Carbo 13,5g Proteína 0,6g Gordura 

150g Feijão preto (cozida): 198 kcal 35,5g Carbo 13,3g Proteína  0,8g Gordura 

160g Ervilha partida (cozida): 185 kcal 32,8g Carbo 13,4g Proteína  0,6g Gord. 

165g Tofu firme (cru): 126 kcal 3,1g Carbo 13,3g Proteína 7,9g Gordura 

Estes são apenas alguns exemplos, e como pode observar, existem alimentos de 

origem vegetal com índicie de proteína mais alto do que o ovo.  

Agora, quero falar um pouco sobre soja e glúten, pois sei que esses alimentos 

imediatamente acionam um “sinal vermelho” na mente de algumas pessoas. vou 

explicar o porquê esse medo pode muitas vezes ser apenas terrorismo dietético. 

Soja 

A soja contém isoflavonas que têm efeitos potencialmente estrogênicos. Por 

causa dessas moléculas, a ingestão regular de alimentos de soja suscitou a 

preocupação de que possa ter efeitos feminizantes nos homens. A pesquisa é 

inconclusiva. 

Várias revisões sugerem que nem alimentos de soja nem isoflavonas alteram os 

níveis hormonais masculinos. Existem até evidências de que as isoflavonas 

podem ajudar a normalizar os níveis de estrogênio, suprimindo ou aumentando 

a produção, conforme necessário. 

Mas então você tem outros estudos que mostram um efeito negativo. Por 

exemplo, um estudo realizado por cientistas da Universidade de Harvard 

analisou o sêmen de 99 homens e o comparou com a ingestão de soja e isoflavona 

durante os três meses anteriores.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20378106
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20378106
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19524224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16965913
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18650557
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O que eles descobriram é que a ingestão de isoflavona e soja estava associada a 

uma redução na contagem de espermatozóides. Homens na categoria de maior 

consumo de alimentos de soja tinham, em média, 41 milhões de 

espermatozóides/ml a menos do que homens que não ingeriam alimentos de 

soja. 

Meta-análises e revisões sistemáticas são as formas mais confiáveis de pesquisa. 

E, no momento, eles não apóiam a idéia de que a soja provavelmente cause 

efeitos feminizantes nos homens. De fato, o consumo moderado de soja está 

associado a muitos benefícios à saúde, como melhora da densidade óssea e 

redução do risco de doenças cardíacas e câncer de próstata. 

Parece que algumas populações toleram altas quantidades de soja muito melhor 

do que outras, dependendo da presença ou ausência de certas bactérias 

intestinais. 30 a 50% das pessoas têm essas bactérias intestinais e metabolizam 

uma isoflavona na soja chamada daidzeína em um hormônio semelhante ao 

estrogênio, chamado equol. 

Isso pode ser visto em um estudo realizado por cientistas da Universidade de 

Pequim, que descobriu que quando homens que produzem equol ingerem 

grandes quantidades de alimentos de soja por 3 dias, seus níveis de testosterona 

caem e os níveis de estrogênio aumentam. Esses efeitos não foram observados 

nas mulheres, independentemente da produção de equol ou da falta dela. 

Também um estudo realizado no Centro Médico Kaplan em Jerusalém descobriu 

que o tecido mamário era mais prevalente no segundo ano de vida em lactentes 

alimentados com fórmula de soja, em comparação com lactentes e aqueles 

alimentados com fórmulas lácteas. A Academia Americana de Pediatria 

desencoraja o uso de fórmulas à base de soja, a menos que o bebê tenha 

galactosemia ou deficiência hereditária de lactase. 

Provavelmente os ocidentais provavelmente farão parte desses 30-50% porque 

a soja só foi introduzida na Europa e nas Américas algumas centenas de anos 

atrás. Por outro lado, os asiáticos consomem soja há milhares de anos. 

Mas, mesmo com essa controvérsia, quase todo mundo concorda em um 

ponto: ingerir 30-50g de proteína de soja por dia é bom. Embora essa 

pequena quantidade de soja possa reduzir os níveis de testosterona em alguns 

homens, o efeito provavelmente será imperceptível. A soja é uma ótima fonte de 

proteína e pode ser cozida de várias maneiras diferentes, adicionando variedade 

a uma dieta baseada em plantas. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16351761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16351761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22279666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18223379
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Glúten 

A maioria das pessoas nem sabe o que é glúten. No entanto, evitam o consumo 

pelo terrorismo nutricional atribuído a esse nome. O glúten nada mais é que  uma 

proteína naturalmente presente no trigo, cevada, centeio e na aveia em pequena 

quantidade.  

Você já reparou que o pão de trigo integral ou macarrão tem 10-15 gramas de 

proteína por 100g? Bem, aqueles 10-15g de proteína são glúten. Produtos sem 

glúten geralmente têm um menor teor de proteína, porque grande parte é 

removida. 

A grande maioria das pessoas não tem motivos para evitar o glúten. A doença 

celíaca (DC) é um distúrbio auto-imune mediado por glúten do trato 

gastrointestinal que afeta menos de 1% da população. No mundo, a prevalência 

é estimada em 0,91%. Indivíduos com DC necessitam evitar completamente a 

ingestão de glúten, a fim de evitar graves consequências para a saúde. 

No entanto, há também uma sensibilidade não celíaca ao glúten, que é 

sintomaticamente semelhante à DC. Estima-se que sua prevalência seja ainda 

menor que a doença celíaca em cerca de 0,5% da população. 

Mas, a partir da internet e da imprensa, você pensaria que metade da população 

é intolerante ao glúten. Muitas pessoas que você conhece provavelmente dizem 

que evitam o glúten. Mas a maioria deles não precisa. 

Tudo o que estou dizendo é o seguinte: provavelmente não há razão para você 

comprar produtos sem glúten. Compre os produtos regulares e não as versões 

sem glúten quais são absurdamente mais caras e como bônus, você recebe uma 

quantia extra de proteína extra todos os dias. 

Mas claro, se você realmente for diagnosticado com DC, evite.  
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Conclusão: 

Bom, por enquanto é isso! Caso deseje ter um leque maior de refeições veganas 

que promovem o ganho muscular além destas apresentadas aqui, veja a PlayList 

de receitas no meu canal, pois apresento várias opções diferentes para você 

variar! E também expandi todo este protocolo no PROGRAMA VegEstrito de               

                                  Emagrecimento & Hipertrofia muscular. 

O programa está incluso na Coleção Completa ou pode ser adquirido 

individualmente Programa VegEstrito , com Bônus Incluso: 

 
~ TABELA PROGRAMADA DE 

ALIMENTOS  

 

~ GUIA DE COMBINAÇÃO DOS 

ALIMENTOS  

 

~ DIÁRIO FITNESS DE 

ACOMPANHAMENTO 
 

Adquira a Coleção Completa por valor promocional:  

Plantas & Músculos | Secando Sem Somar | Vegan Fitness Cheff | 

Guia de Jejum Intermitente | Guia dos Micronutrientes 

Programa VegEstrito - Guia Alimentar | Guia Físico | Guia Mental 

 

Estes materiais foram desenvolvidos para te ensinar como montar suas 

próprias estratégias fitness e adaptá-las à sua rotina individual ! 

 

https://go.hotmart.com/B5883468N
https://go.hotmart.com/H5885761V
https://go.hotmart.com/B5883468N?src=ebpve
https://go.hotmart.com/J5775765H?src=ebpve
https://go.hotmart.com/H5885761V?src=ebpve
https://go.hotmart.com/A5798536V?src=ebpve
https://go.hotmart.com/S6334838R?src=ebpve
https://vegestrito.com.br/
https://go.hotmart.com/H5885761V?src=ebpve
https://go.hotmart.com/H5885761V?src=ebpve
https://go.hotmart.com/H5885761V?src=ebpve
https://go.hotmart.com/H5885761V?src=ebpve
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Link para aquisição: COLEÇÃO COMPLETA 

 

 

Consultoria & Acompanhamento com Giancarlo Eidler: 
Caso deseje informações sobre atendimentos, acompanhamento e/ou 

informações sobre os materiais desenvolvidos. 
Envie um email para Giancanalverde@gmail.com e agende já sua 

consulta! 
 

 
 

Te desejo muito sucesso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://go.hotmart.com/B5883468N?src=ebpve
mailto:Giancanalverde@gmail.com
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O que compõe a coleção completa: 
 

1 - Programa VegEstrito – Programa de ganho e definição muscular para 
vegetarianos e veganos.  
-Guia Alimentar,  
-Guia Físico,  
-Guia Mental. 
 
2 - Plantas & Músculos - A ciência da alimentação 100% vegetariana 
para ganho muscular 

 
3 - Secando Sem Somar - Aprenda a emagrecer sem fazer da sua cozinha 
uma calculadora 
 
4 - Micronutrientes - Funções, Necessidades diárias, Perigos do excesso 
e deficiência, Em quais alimentos encontrar 
 
5 - Vegan Fitness Cheff - Aprenda a arte cozinhar refeições incríveis que 
proporcione saúde, satisfação, e ganho muscular sem gastar horas na 
cozinha! 
 
6 - Guia de Bolso do Jejum Intermitente - As ferramentas e estratégias 
para transformar seu físico e sua mente com as estratégias deste guia. 
 

7 - BÔNUS INCLUSO: 
Tabela programada de Alimentos 

A Combinação dos alimentos 
Diário Fitness de Acompanhamento 

 
Relação de páginas dos materiais: 

- Programa VegEstrito 124 pág. 
- Plantas e Músculos 59 pág. 

- Micronutrientes 78 pág. 
- Guia de Jejum Intermitente 42 pág. 

- Secando sem somar 21 pág. 
- Vegan Fitness Cheff 112 pág. 
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Retratação 

**** 

     Este livro baseia-se na experiência pessoal do autor. A 

informação contida neste livro não constitui-se de aconselhamento 

médico e não deve ser tomada como tal. Consulte o seu médico, 

educador físico, nutricionista antes de avançar em qualquer 

exercício ou programa alimentar. 

 As modificações dietéticas encontradas neste livro são 

intencionadas para adultos saudáveis apenas. Caso tenha 

recomendações medicinais que requerem práticas nutricionais 

específicas, por favor, considere revisar este livro com o seu 

nutricionista ou outros profissionais da área antes de iniciar 

qualquer programa. 

Este produto é para fins informacionais apenas e o autor não aceita 

responsabilidade alguma por quaisquer danos sofridos, observados 

ou adquiridos, por resultado da utilização desta informação.  

**** 

Giancarlo Eidler – São Paulo, Abril/2020 




