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A
população
LGBTQIA+
vem
ganhando visibilidade em diferentes
pautas nos últimos anos, resultado de
uma longa e intensa luta por direitos
e pela sobrevivência. Mesmo assim, o
Brasil ainda é o país que mais mata
transexuais no mundo. Pesquisas
recentes
apontam
ainda
essa
população como a mais vulnerável ao
desemprego e à depressão durante a
pandemia.
Dados
da
Associação
Americana de Psiquiatria também
mostram que pessoas LGBTQIA+ têm
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mais que o dobro de chances de
apresentarem alguma condição de saúde
mental
durante
a
vida,
quando
comparados ao restante da sociedade. Para
entender esse cenário e dar voz à luta pela
igualdade em nossa sociedade, a Revista
Liberi conversou com o psiquiatra Dr.
Alexandre
Serafim,
especialista
em
sexualidade humana. Confira:
1) Apesar de acompanharmos conquistas e
um aumento da visibilidade de pessoas
LGBTQIA+ nos últimos anos, ainda há
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muitos desafios relacionados à violência
verbal, física e principalmente estrutural
para os membros dessa comunidade. Que
tipo de impacto isso pode causar na vida
dessas pessoas?
É importante ressaltar que todas essas
“conquistas”
não
se
tratam
de
"privilégios",
como
muitas
pessoas
pensam, conquistados pela população
LGBTQIA+. Tratam-se na verdade de
direitos que antes lhes eram impedidos. O
exercício de viver em sociedade, pagar os
impostos e seguir todas as leis, por
exemplo, deve implicar na visão de
igualdade
entre
todas
as
pessoas
independentemente
de
gênero,
orientação sexual, identidade de gênero,
cor…
Sobre as diversas violências contra
indivíduos LGBTQIA+, de fato, ainda
existem muitos desafios e barreiras a
serem quebradas, pois hoje em dia ainda
assistimos
episódios
de
ofensas
e
agressões
contra
essa
população
ocorrendo de forma naturalizada, como se
fosse completamente comum.
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O impacto gerado por essas múltiplas
violências, além de, claro, o impacto
físico, é o impacto emocional. Pense
comigo, se uma pessoa passa a sua
vida inteira ou até mesmo pequenos
momentos
dessa
vida
sendo
diminuída, invalidada, menosprezada
e excluída por aspectos seus que são
imutáveis
(orientação
sexual
e
identidade de gênero, por exemplo), é
muito difícil que ela não internalize
em sua mente a informação de que é
errado ser quem ela é. Compreende?
A internalização da ideia de que é
errado ter essas características que
ela tem e que, como falei, são
imutáveis, pode ser gerador de
sofrimento
emocional
grave
e
ocasionar a eclosão de diversos
transtornos
mentais,
como
o
Transtorno
Depressivo
Maior,
o
Transtorno
de
Ansiedade
Generalizada
e
Transtornos
de
Personalidade, por exemplo. Todos
esses transtornos citados podem
variar a sua gravidade e o sintoma
mais importante,

o qual deve sempre ser pesquisado, é o de ideação suicida. Pois ao
constatar de que não se pode mudar esses aspectos seus, que são tão
individuais, a pessoa pode entender como única solução de alívio
dessa dor emocional o encerramento da própria vida.
2) Nesse cenário, qual a importância da busca pela saúde mental
dessas pessoas? Quais os sinais mais comuns que podemos ressaltar
para
que
as
pessoas
entendam
a
necessidade
de
um
acompanhamento constante?
Hoje em dia ter saúde mental é luxo. Mais ainda para a população
LGBTQIA+, que passa por tantas dificuldades diariamente. Eu
considero a mente um órgão, como um pulmão, por exemplo. Se você
fumar um período médio ou longo da sua vida, provavelmente você
terá sintomas respiratórios ou pulmonares. O mesmo princípio se
aplica para a mente. Se você recebe “pauladas emocionais”
frequentemente e passa por situações intensamente estressantes, é
completamente esperável que sua mente adoeça. Por isso é preciso
estar atento aos alertas que a mente nos dá de que algo não anda
bem.
Deve-se prestar atenção no seu nível de sofrimento emocional e no
quanto aquilo que você percebe como doloroso impacta na sua rotina
e na sua funcionalidade, que seria a sua capacidade de executar as
suas atividades do cotidiano.
Outro ponto que é importante deixar claro é que, mais do que a
tristeza, uma das características da Depressão é o que chamamos de
Anedonia, que é a perda de prazer na realização de atividades que
antes eram prazerosas. Se o que antes te gerava prazer e satisfação
atualmente não está tendo o mesmo efeito, aparentemente sem
motivo específico, talvez esteja na hora de procurar um profissional de
saúde mental.
3) Falando sobre autocuidado, que tipos de ações as pessoas podem
adotar que vão impactar na saúde mental da população LGBTQIA+?
As pessoas em geral precisam entender que qualquer letra da sigla
LGBTQIA+ não se trata de uma escolha, mas, sim, de uma
manifestação plural e natural da sexualidade humana, que é tão linda.
A partir do momento que todos, ou pelo menos a maioria de nós,
compreendermos com naturalidade essas expressões da sexualidade,
eu não tenho dúvidas que evitaremos muitas doenças mentais.
4) O que pode representar na vida de um membro da comunidade
ser acolhido e respeitado desde sempre dentro do o círculo familiar?
E para aqueles que encontram rejeição, qual o tipo de impacto pode
ocorrer na vida adulta? Considerando que há níveis diferentes tanto
de acolhimento quanto de rejeição…
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“Somos produto do nosso meio”, já dizia Freud, o pai da psicanálise.
Nosso meio inclui, entre um dos fatores principais, o ambiente
familiar. Uma família acolhedora, compreensiva e suportiva irá
desenvolver membros com as mesmas características, e ainda mais,
também assertivos, com tomada de iniciativa e com coragem de
enfrentamento da sociedade por conta de todo esse apoio da
estrutura familiar. Muitos, para não se dizer a maioria, ainda sofrem
rejeição da própria família. Para essas pessoas a trajetória mais
comum e triste é a seguinte: com rejeição familiar, pode ocorrer a
expulsão desse indivíduo do lar. Com a exclusão familiar geralmente
vem a exclusão escolar e o consequente abandono dos estudos. Não
concluindo os estudos se torna muito difícil, para não se dizer inviável,
a inclusão no mercado de trabalho. Não tendo espaço no mercado de
trabalho, a pessoa pode recorrer a métodos pesados e ilegais para
conseguir sobreviver, geralmente sendo o envolvimento tráfico ou a
prostituição. Ao viver nesse contexto, fica claro entender porquê a
expectativa de vida de pessoas trans, por exemplo, ser de 35 anos.
5) Uma pesquisa encabeçada pelo do coletivo #VoteLGBT com a
Box1824 divulgada em 2020 apontou a saúde mental como maior
preocupação da comunidade LGBTQIA+ durante a pandemia. Qual a
importância de ter uma rede de apoio nesse momento de
distanciamento social e de crise na saúde pública e na economia?
Essa preocupação é completamente coerente com o momento. Uma
população que já era excluída antes da necessidade de um
distanciamento, pode ter a chance de se tornar ainda mais “invisível”
aos olhos de uma sociedade que já as invalida. Quando falamos de
rede de apoio, é importante salientar que não se tratam apenas de
redes formadas por profissionais de saúde mental, mas, sim por
pessoas que já possam ter vivenciado experiências semelhantes com
outras que façam parte do mesmo grupo. Esse trabalho possui
extrema importância para manutenção e promoção de saúde mental
da população LGBTQIA+, por funcionar através de representatividade,
identificação e motivação de vida entre esses indivíduos.
6) Considerando sua experiência em consultório, quais as queixas
mais comuns advindas da população LGBTQIA+?
As queixas mais comuns envolvem Episódios Depressivos, como
tristeza, falta de energia e a Anedonia, citada anteriormente, e
também Transtornos de Ansiedade, como Ansiedade Generalizada e
Crises de Pânico. Entretanto, algo muito comum de surgir em
consultório são casos de Homofobia e Transfobia Internalizada, que se
tratam de pessoas que desenvolvem sentimentos de ódio, repulsa e
aversão pela própria orientação sexual ou identidade de gênero. Esses
quadros são resultado do aprendizado das ideias de “ser quem se é”
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está errado, da compreensão de que ter a sua orientação sexual ou a
sua identidade de gênero não é natural, que é doença. São condições
bastante difíceis de tratar, pois envolvem uma completa
desconstrução de ideias estabelecidas desde a infância, mas existem
por aí diversos casos de sucesso, com essas pessoas vivendo uma vida
plena e em harmonia com sua sexualidade.
7) Algo que gostaria de acrescentar?
Eu costumo encerrar todas as minhas aulas, palestras e workshops
com 3 frases que considero fundamentais para o respeito e exercício
não apenas da nossa sexualidade, mas da nossa identidade, e gostaria
de colocá-las aqui também: Vamos ser quem a gente é; Vamos amar
quem quisermos amar; E, principalmente, vamos fazer a nossa parte.

*DR. ALEXANDRE SERAFIM (@DR.ALEXANDRESERAFIM) É GRADUADO EM MEDICINA PELA
UNISUL E MÉDICO PSIQUIATRA PELA CLÍNICA HEIDELBERG. CONTA COM APERFEIÇOAMENTO
EM SEXUALIDADE HUMANA NO PROSEX, DA FMUSP, E IMERSÃO EM SEXUALIDADE HUMANA
PELO HOSPITAL DE STA MARIA, EM LISBOA.
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O IMPACTO DO
ESTRESSE NAS
DORES CRÔNICAS
TEXTO: SANDRO PAIM
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Uma rotina intensa e agitada pode ser
a causa de diferentes problemas para
a saúde, como a depressão, por
exemplo, e especialmente as dores
crônicas. Uma pesquisa realizada pelo
Instituto de Biologia (IB) da Unicamp
revelou que o estresse social pode ser
uma das causas desse tipo de dor que persiste no corpo por pelo menos
12 semanas. Para entender melhor
essa relação e seu impacto no corpo
humano, a Revista Liberi entrevistou o
osteopata Guilherme Botelho, que
explica como identificar e tratar as
principais
queixas
relatadas
em
consultório. Acompanhe:

1) De que forma o estresse influencia nas dores crônicas e
como é realizado esse diagnóstico?
Ao longo do dia, nosso corpo funciona em determinados
estados
emocionais.
Imagine
que
nosso
sistema
imunológico, de cura, também. Por exemplo: se estou alerta,
estressado e ansioso, meu corpo se prepara para um
combate, como um estado de guerra, sobrevivência ou fuga.
Isso faz com que o corpo fique tenso, podendo desenvolver
comportamentos como o bruxismo, bem como uma
respiração mais alta e acelerada. Tudo isso é sinônimo de um
corpo que se prepara para o combate. Quando estamos
relaxados, suaves, no sofá de casa, por exemplo, ocorre
justamente o contrário: uma respiração mais baixa, entrando
num estado em que o sangue sai do músculo e entra nas
vísceras, permitindo que o corpo se cure e que haja uma
reprodução celular mais qualificada. Durante o dia é comum
entrarmos em estado de estresse, que é quando estamos
produzindo, o que pode ser positivo. Mas é importante
balancear e descansar no fim do dia. Se isso não ocorre, o
corpo entra em um estado inflamatório, sem conseguir
descansar. E é por isso que as relações emocionais
influenciam nas inflamações, pois elas podem impedir o
reparo do tecido, impactando no sono e mantendo o corpo
em um estado de destruição celular.
2) Considerando sua experiência no consultório, quais as
queixas mais comuns relacionadas ao estresse e as dores
crônicas?
Muitas pessoas fazem queixas como a falta de um sono
reparador e se sentem sempre cansadas durante o dia, de
mau
humor.
Às
vezes
surgem
também
problemas
gastrointestinais, como gastrite, bem como sintomas
respiratórios e dor de cabeça. Durante a consulta precisamos
avaliar se é uma dor pontual, mas no geral há mais de um
sintoma. A dor crônica é diferente da dor causada por uma
lesão, por exemplo: ela não se cura ou demora para curar, já
que, geralmente, se mantém inflamada.
3) Qual a prescrição para esse tipo de tratamento? Pode
envolver mais de um profissional?
Sob a perspectiva da osteopatia: no primeiro momento do
tratamento o osteopata vai liberar com as mãos as regiões
sobrecarregadas pelo estresse. Se a pessoa tem respiração
alta pulmonar, ela pode ter problema na cervical, por
exemplo. Aí ela cria tensão na parte da frente do tórax. Fica
tenso por causa da ansiedade e isso pode gerar uma dor
crônica na cervical. Numa segunda fase do tratamento, que
funciona a médio e longo prazo, o paciente precisará olhar
para a causa e entender o que precisa mudar no seu estilo
de vida. Alimentação, sono, terapia e atividades físicas são
fundamentais nessa segunda fase.
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4) Alguma sugestão do que as pessoas
podem fazer no cotidiano para aliviar
essas dores que surgem com mais
frequência?
Rever seu estilo de vida. Esse tipo de
sintoma serve como um alerta de que o
corpo não está conseguindo lidar com os
atuais hábitos e ritmo. É fundamental se
respeitar e escutar o que o corpo tem a
dizer, percebendo assim o que ele
precisa para funcionar melhor.
5) Qual a mensagem para quem se
identifica com esse cenário e quer
melhorar seu estilo de vida?
Precisamos
de
uma
contrapartida.
Gastamos energia, somos feitos pra isso,
mas precisamos de momentos de
repouso, e que seja reparador. O corpo
tem que ter a destruição e ter a
reconstrução. Eu costumo chamar de
'repouso do guerreiro'! Ninguém aguenta
ficar sem descanso, sem se alimentar
bem, dormir bem, passar tempo de
qualidade com família, fazer um esporte
que gosta, etc. Depende das preferências
de cada um. Por fim, é preciso se sentir
compensado com todo o esforço do
cotidiano.
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*Guilherme Botelho
(@guilhermebotelhoosteopatia)
é fisioterapeuta osteopata na
Clínica Liberi e possui 15 anos de
experiência com pacientes de
dor crônica. É pós-graduado em
ortopedia pela PUC-PR e
certificado em osteopatia pela
Escuela de Osteopatia de
Madrid. Também é membro da
Associação de Osteopatas do
Brasil.

PÃES
SAUDÁVEIS?
Saiba como é possível manter
uma alimentação equilibrada
consumindo produtos de
panificação

TEXTO: SANDRO PAIM

Quem busca uma
alimentação equilibrada,
especialmente por conta
dos aspectos sociais e
emocionais envolvidos
nesse processo, pode
sentir dificuldade na hora
de incluir pães e bolos na
dieta. Quem não é capaz
de fechar os olhos e
lembrar do cheiro ou sabor
do bolo que sua avó fazia?
Quantas memórias foram
criadas ao redor de uma
boa mesa de café regada a
muitas risadas e pão
quentinho?
Esses alimentos, que são
vistos como vilões quando
o assunto é alimentação
saudável, vem sendo
desmistificados nos
últimos anos. E foi nesse
processo que nasceu a
Pães Gentis, padaria com a
proposta de fazer com que
as pessoas continuem
compartilhando estes bons
momentos, independente
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de restrições alimentares,
criando memórias
afetivas com a família e
amigos, mas sempre
fazendo boas escolhas.
“Acreditamos que o
equilíbrio é a chave para
tudo na vida. E comer
deve sempre ser um ato
prazeroso”, afirma a
nutricionista e sócia da
Pães Gentis, Dheimi Paz.

A empreendedora por
trás da padaria localizada
em Florianópolis - e
especializada em
farinhas alternativas explica que busca
matérias primas que
tragam o melhor
resultado, mesmo para
quem possui restrição
alimentar.
“Quando trabalhamos
com farinhas alternativas,
estamos possibilitando

uma variada oferta de nutrientes, como
farinha de amêndoas, grão-de-bico e
arroz integral, por exemplo. Sempre que
desenvolvemos um produto feito sem
trigo, sem açúcar, sem lácteos ou ovos,
nosso foco final é sempre o sabor e o
equilíbrio nutricional. Nossa Farinha
Branca de Trigo é sempre orgânica,
assim como a de milho e a de arroz
integral, o que nos garante um alimento
não transgênico, que é obtido através de
um processo sustentável para o meio
ambiente”, explica.

Confira dicas preciosas
escolher pães saudáveis:

na

hora

de

Dê preferência para pães feitos
através do processo de fermentação
natural;
Se possível, opte pelos feitos com
farinhas orgânicas;
Inclua pães feitos com grãos e
farinhas integrais e alternativas ao
trigo;
Permita-se conhecer novos sabores!
Aprenda a ler o rótulo dos pães:

Mas não é só a farinha que determina se
um pão é saudável. Um mix de
ingredientes selecionados faz toda a
diferença.
“Para adoçar optamos por açúcar
demerara, mascavo, melado e tâmaras.
Nossos ovos são sempre de galinhas
caipira.
Como
fontes
de
gordura
priorizamos o óleo de girassol, óleo coco
e azeite de oliva. Também preferimos o
processo de fermentação natural, tanto
nos pães com trigo, como nos sem trigo.
Pois além de auxiliar muito no processo
de digestão, confere textura e um
sabores únicos na panificação”, afirma
Marina Andriani, nutricionista, Natural
Chef e sócia da Pães Gentis.

Evite
aqueles
com
nomes
na
composição que você não reconhece
como alimentos;
A descrição dos ingredientes é
sempre em ordem decrescente de
proporção. Se você quer um pão
verdadeiramente integral esta farinha
precisa ser a primeira da lista!
Sobre armazenamento
consciente:

e

alimentação

Os pães artesanais, por não terem
conservantes,
podem
ter
uma
validade menor. Então, para organizar
sua rotina, não esqueça que eles
podem ser congelados;
Já deixe as fatias prontas no freezer,
para serem aquecidas no momento
da refeição e, assim, tenha sempre
um pão saudável disponível;
Por fim, aprenda a comer com
consciência. Conhecer os sinais de
fome e saciedade são fundamentais
para uma uma vida equilibrada!

*Publieditorial patrocinado pela Pães
Gentis.
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Lanches proteicos
na rotina são
importantes para a
saúde, disposição e
composição
corporal. Entenda
porquê!
TEXTO: SANDRO PAIM
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As proteínas são fundamentais para
nosso organismo, por isso, são aliadas
importantes para quem busca um
estilo
de
vida
mais
saudável.
Precisamos de proteína para construir
músculo, articulação, ossos, pele e
cabelo. Mas, além disso, elas estão
envolvidas
em
diversos
processos
metabólicos,
reações
bioquímicas
através
das
reações
enzimáticas,
transporte de moléculas, além de
exercerem um papel importante no
sistema de defesa, na ação de
hormônio e na ativação de genes. Sim,
são muitas funções!

Os lanches proteicos impactam de forma significativa para que as
quantidades adequadas de proteína no corpo humano sejam
consumidas diariamente. Para explicar esse processo e dar boas
dicas sobre o consumo nas refeições, a Revista Liberi traz uma
entrevista exclusiva com a nutricionista Manoela Dittgen.
Boa leitura!
1) Qual o real impacto na saúde das pessoas que adotam lanches
proteicos (saudáveis e nutritivos) no cotidiano? E o impacto na
disposição e composição corporal?
Precisamos ter uma quantidade de consumo adequada, então, se
pudermos distribuir essa proteína ao longo do dia, seria o cenário
ideal, pois temos uma limitação de absorção, ou seja, não adianta
comer uma grande quantidade uma única vez ao dia. Deveríamos
consumir sempre de forma distribuída. Além de todos esses
benefícios à saúde, temos uma questão relacionada à saciedade
muito importante. Temos evidências científicas que comprovam
que uma pessoa que consome proteína pela manhã, por exemplo,
vai ter menos fome no final do dia. Quando pensamos num estilo
de vida mais saudável, ou para quem quer perder peso, temos o
consumo adequado de proteínas como um aliado. Por isso, além
das refeições principais, como almoço e janta, é interessante
incluí-la nos lanches. Outro ponto importante é incrementar nosso
café da manhã e lanches com alimentos mais proteicos. O impacto
na disposição e na composição corporal é bem significativo.
Também vamos precisar de atividade física para dar esse estímulo
muscular, mas precisamos do substrato, que é a proteína. A longo
prazo, vamos aumentar a massa muscular e, consequentemente,
acabaremos perdendo gordura nesse processo.
2) Os lanches proteicos são indicados para todas as pessoas,
independente do objetivo? Ex.: mudança de estilo de vida,
emagrecimento, etc.
Sim, eles são indicados para todas as pessoas. Podemos fazer um
lanche incluindo todos os grupos alimentares, como: carboidrato,
gordura e proteína. Assim temos uma refeição completa.
Conseguimos estruturar isso num lanche tranquilamente. E ele
pode, sim, beneficiar todas as pessoas, mas principalmente quem
tem o objetivo de emagrecer. Para quem quer aumentar a massa
muscular, prestar atenção na quantidade da proteína é muito
importante. Mas isso não quer dizer que tem que comer muito, e
sim fazer uma distribuição ao longo do dia. Pois o excesso de
nenhum nutriente é saudável para nosso corpo. Inclusive, o
excesso de proteína pode ser armazenado em forma de gordura
no nosso corpo, por isso é importante um equilíbrio, sem omitir
outros nutrientes, como o carboidrato.
3) Em quais momentos do dia esses lanches são recomendados?
O ideal seria que a gente conseguisse colocar uma fonte de
proteína em todas as refeições.
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Mas, como às vezes fica difícil incluir uma
fonte proteica no lanche, indico que seja
priorizado o café da manhã, almoço e
jantar. Parece simples, mas percebo
muito em consultório que a proteína é
omitida no café da manhã. E as pessoas
acabam consumindo proteína apenas em
dois momentos. E pela manhã é
interessante consumir proteína, mas
muitas pessoas acabam comendo muito
carboidrato. Isso impacta diretamente na
questão da saciedade. Assim é comum
chegar ao fim do dia com muita fome,
por
exemplo.
Algumas
dicas
que
funcionam bem no café da manhã: ovos,
iogurte, frango desfiado, oleaginosas,
grão-de-bico, sementes, enfim, são várias
opções.
4) Quais suas dicas para deixar esses
lanches mais práticos, para que não
pesem na rotina?
Organização é bem importante! Quem
trabalha em casa ou na rua precisa
entender a semana e planejar as
refeições de acordo com a rotina. Aos
fins de semana é interessante preparar
alguns lanches e deixar pronto para
serem consumidos nos próximos dias.
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Algumas receitas podem ser congeladas,
como almôndegas de carne ou de
frango, além de receitas com grão-debico e feijão. O ovo cozido também é
uma solução bem rápida e prática.
Podemos agregar também suplementos
de proteína, como os que vem do soro do
leite, da proteína da carne, e as proteínas
vegetais, como ervilha, arroz, semente de
abóbora, etc. Quando vamos escolher um
suplemento desse tipo, é importante que
ele tenha poucos itens na lista de
ingredientes, ou seja, com quase nada de
aditivo químico, para não acertar de um
lado e errar de outro. Conservantes,
corantes e adoçantes são os mais
comuns. É preciso prestar atenção, essa
é uma dica bem importante! Um bom
lanche para a tarde pode ser apenas uma
fruta e um suplemento desses para bater
com água. É rápido e nutritivo.
5) Como saber se a quantidade que
estou consumindo é ideal?
Esse cálculo é complicado de ser feito
em casa, ele geralmente é feito em
consultório. A orientação é fazer a
distribuição de consumo durante o dia,
pois assim não há muitas formas de
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errar.
Consumir
porções
razoáveis,
incluindo ovos no café da manhã, por
exemplo, e uma porção de carne no
almoço. Se for vegetariano, indico
aumentar a quantidade de feijão no
prato. Também é importante tentar
acrescentar uma fonte de proteína à
tarde, como um lanche proteico e, por
fim, no jantar, a mesma quantidade de
proteína consumida no café da manhã
ou no almoço.

*Manoela Dittgen
(@manoeladittgen) é
nutricionista na Clínica Liberi.
Formada pela Estácio de Sá, é
Natural Chef pela Natural Chef
Brasil e pós graduanda em
Nutrição Clínica funcional pelo
Instituto Valéria Pascoal.
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ALMÔNDEGAS DE LENTILHA
Ingredientes
1 xícara de lentilha crua
1 cenoura média crua e ralada
1 cebola picada
2 colheres de sopa de azeite
¼ de xícara de salsinha picada
4 colheres de sopa de farelo de aveia
Sal, pimenta moída e noz-moscada à gosto
Preparo
Deixar a lentilha de molho por pelo menos 2 horas
descartando a água no final. Cozinhar por cerca de 10
minutos ou até ficarem macias com água o suficiente
para cobrir. Drenar a água que restar na panela. Amassar
a lentilha com um garfo ou amassador de batatas
deixando algumas inteiras. Reserve.
Refogar a cebola com azeite em uma panela e, quando
estiver transparente, adicione a cenoura ralada e
refogue rapidamente.
No recipiente com a lentilha amassada, acrescente o
refogado, o sal, a noz-moscada, e a salsinha. Misture os
ingredientes e, aos poucos, adicione a aveia, até que
consiga modelar as bolinhas.
É importante que as almôndegas fiquem úmidas e até
amolecidas, para que o prato final não fique seco.
Levar ao forno médio pré-aquecido por cerca de 20
minutos. Retire quando estiverem douradas, cerca de 1520 minutos.
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HOMUS TAHINE
Ingredientes
1 xícara de grão-de-bico cozido
½ limão Taiti espremido
1 colher de sopa de Tahine (pasta de gergelim)
2 colheres de sopa de azeite de oliva
1 dente de alho (opcional)
Sal a gosto
Água para dar o ponto
Preparo
Deixe o grão-de-bico de molho por no mínimo 8 horas
trocando a água algumas vezes. Esse processo melhora
a digestibilidade das leguminosas e retira fatores
antinutricionais que prejudicam a absorção de
nutrientes.
Descarte a água do remolho e cozinhe o grão-de-bico na
panela de pressão em torno de 15 minutos. Ainda
quente, processe todos os ingredientes usando o
liquidificador ou processador, exceto a água, até formar
uma pasta homogênea. Utilize a água o suficiente para
dar o ponto.
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