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SEUS BENEFÍCIOS
1

Obtém os seguintes benefícios
• Favorece o equilíbrio do metabolismo corporal, ou seja, proporciona
o bom funcionamento dos sistemas orgânicos;
• Otimiza a dinâmica natural que mantém a vida em nosso
organismo;
• Rico em micronutrientes (minerais e vitaminas);
• Potencialmente detoxificante, alcalinizante, nutritivo, vitalizante e regenerativo;
• Segundo estudos, os alimentos vegetais podem fornecer uma variedade de mais de 12.000 substâncias naturais bioativas - como a ilustre clorofila, a qual confere opigmento verde aos vegetais;
• O resultado da combinação dos alimentos pode trabalhar sinérgica e
simbioticamente, proporcionando efeitos pré e probióticos, hormonais,
antioxidantes, quimiopreventivos, imunológicos, eritropoiéticos, circulatórios, digestivos, antimutagênicos, anticarcinogênicos, entre outros;
• Não contém corantes, conservantes, estabilizantes - dentre outros
químicos e tóxicos;
• Como regra geral, não é processado / pasteurizado / modificado em
laboratório / industrializado - dentre outros processos que alteram as
propriedades e a essência dos alimentos.

3

SUGESTÕES E DICAS
1

Sugestões para você
• Seja criativo na escolha dos ingredientes de preparação do suco;
• Utilize os ingredientes de acordo com a disponibilidade em sua região;
• Dê preferência ao alimento sem agrotóxico;
• Crie o hábito de tomar um copo de Suco Verde em seu desjejum;
• Lembre-se de variar os ingredientes, em especial, as folhas verdes;
• Não use açúcar ou adoçante e, caso precise adoçar utilize a maçã;
• O uso das sementes no Suco Verde é importante para nos fornecer
energia vital uma vez que, ao colocá-las para hidratar ou germinar, inúmeras reações despertam em seus interiores a fim de que se tornem
plantas.
• A hidratação e germinação das sementes aumenta a biodisponibilidade, digestibilidade e absorção dos nutrientes para nosso organismo bem como reduz alguns antinutrientes;
• O uso de oleaginosas favorece a absorção das vitaminas A,D, E e K;
• É sugerido que coe o Suco Verde em um pano bem fino ou em uma
peneira, facilitando e otimizando a absorção dos nutrientes assim que
ingeridos;
• Procure aguardar ao menos 30 minutos para a próxima refeição.
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• O suco verde, em regra geral, não leva água - aproveitamos somente a água estruturada presente nos alimentos;
• Excepcionalmente, utilize água ou água de coco para que consiga
triturar os vegetais;
• Lembre-se das ‘Plantas Alimentícias Não Convencionais’ e das
‘Plantas Espontâneas’. Pesquise e confirme pelo nome científico e, em
caso de dúvida, não as utilize. Consuma com moderação.
• A resposta após ingerir o suco verde é INDIVIDUAL, ou seja, cada
corpo responde a cada alimento de forma única.

• Em dias frios, utilize recursos para “aquecer” seu corpo, adicionando
ao suco, por exemplo: gengibre, pimenta, cúrcuma, canela, cardamomo. Outra opção seria deixar os ingredientes fora da geladeira.
• Pesquise sobre as propriedades de cada alimento e as utilize em
benefício de sua saúde.
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A RECEITA
1

folhas verdes

legumes

fruta

Você pode utilizar um liquidificador, centrífuga ou
slow juicer para extrair o néctar destes alimentos.
Bata os ingredientes no liquidificador, iniciando por
aqueles que fornecem mais líquido, como os legumes.
Depois coe em um pano fino ou coador de voal. O legume escolhido desta receita pode ser utilizado como
“socador” no liquidificador. Dependendo da potência
do seu liquidificador poderá fazer em duas etapas, ou
seja, bater os alimentos geradores de água, coar e voltar
o líquido no liquidificador para acrescentar o restan-

tempero

sementes

te dos ingredientes.Quanto menor o tempo necessário
para liquidificar melhor, pois quanto menor o atrito
da hélice nos alimentos, provavelmente levará a menor
oxidação dos elementos presentes no suco. A centrífuga,
além da questão citada no parágrafo acima, também
costuma não extrair todo o líquido dos vegetais.
O slow juicer (ou ‘prensa a frio’) é o que menos oxida os
alimentos em sua extração - obtendo os melhores resultado de sucos e, sendo assim, provavelmente a melhor
opção.
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SUBSTITUIÇÕES
1

Lista de opções para substituir
1. FRUTAS (opcional): 1 maçã-verde, 1/2 maça vermelha ou 1/2 limão.
2. LEGUMES: 1/2 a 1 pepino japonês, abobrinha, chuchu, ou brócolis.
3. FOLHAS: Escolha em média 3 dos seguintes vegetais na quantidade
de meio a um copo de liquidificador:
• couve, acelga, almeirão, rúcula, chicória, alface, talos, salsão etc...
• folhas de: abóbora, pitanga, brócolis, amora, beterraba, morango etc...
• Grama de: alpiste, trigo (atenção aos celíacos);
• Brotos: alfafa, girassol, linhaça, trevo, nabo;
* Plantas alimentícias não convencionis (PANC’s) ou plantas espontâneas: tiririca, trapoeraba, beldroega, dente de leão, almeirão
roxo, bertalha, serralha, etc...
4. ERVAS AROMÁTICAS: Salsinha, hortelã, manjericão, erva cidreira,
alecrim, coentro, etc...
5. SEMENTES: 1 colher de sopa de sementes, 2 castanhas hidratadas
ou germinadas. Opções: linhaça, girassol, aveia, alpiste, painço, quinoa,
chia, lentilha, gergelim, castanha do Brasil, amêndoa, etc...
6. RAÍZES (opcional): inhame, batata yacon, cenoura, beterraba, rabanete, bardana, gengibre, açafrão da terra, etc...
7. O suco verde não leva água, aproveitamos somente a água estruturada dos alimentos, em regra.

* OBS: Pesquise e confirme pelo nome científico sobre estas plantas e, na dúvida, não as utilize. Consuma com
moderação. A distribuição dos ingredientes acima prioriza a proporção dos sabores e seus nutrientes e não sua
classificação por grupos, famílias e espécies propriamente.
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NOTAS DO AUTOR
1

Lembre-se de que o Suco Verde deve estar aliado
a um estilo de vida saudável e próspero em todos
os níveis do ser humano, o que denomino de pilares para vida plena. Isto compreende:
•
•
•
•
•
•
•

Alimentação diversificada, balanceada e individualizada;
Hidratação;
Sono Reparador;
Atividade física;
Equilíbrio emocional;
Relacionamentos saudáveis;
Conexão com a natureza;

As informações contidas neste ebook são de caráter informativo, não se tratando de conselho ou tratamento médico. Muitos dos benefícios ainda necessitam de
pesquisas e comprovações científicas. Como tudo na vida, os alimentos também
devem ser equilibrados em seu consumo, posto que cada alimento apresenta uma
faixa segura de ingestão a qual, quando não respeitada, pode não surtir efeitos
benéficos. Procure uma avaliação médica e nutricional para um acompanhamento
individualizado, digno, amigável e transparente em informações e conduta.
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DR. LINCOLN MOTTA HASHIMOTO
Médico (CRM-SP 149.063), pós-graduado em Nutrologia (Associação Brasileira de Nutrologia – ABRAN), estudou Medicina Tradicional Chinesa no
Colégio Brasileiro de Acupuntura (ABACO - Sohako-In) e é mestre pela Dr.
Cousens’ School Of Holistic Wellness. Também certificado nas terapias Gerson® (EUA) e BodyTalk®, auditor no Programa de Reversão do Diabetes
em 21 Dias (Tree Of Life - EUA) bem como pesquisador nas áreas de Alimentação Consciente, Medicina Ayurvédica e Modulação Hormonal. Cursou ‘Emergências Clínicas’ (USP) e ‘Diagnóstico Arquetípico Transdisciplinar’
(UNIFESP - Coord. Dr. Fernando Bignardi). Em sua rotina atua como clínico
geral em hospitais e clínicas além de, em seu consultório, buscar integrar os
conhecimentos adquiridos à terapêutica individualizada.)
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Obrigado.
CLIQUE E MANTENHA-SE ATUALIZADO

/porthalsublime

@drlincolnhashimoto

contato@porthalsublime.com.br
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