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CARACTERÍSTICAS KAPHA

• Elementos predominantes: terra e água
• Característica metabólica: tendência ao anabolismo
• Sentidos fortes: paladar e olfato, nutrição em geral e coesão
• Órgãos sensíveis: estômago, tórax, garganta, cabeça, pâncreas, linfa, gordura corporal, 

nariz e língua

Atributos a reduzir

peso, estagnação, 
densidade, umidade, 

lentidão, letargia, 
viscosidade, frio, 

bloqueios

Atributos a 
estimular

movimento, calor, 
secura, sutileza, 

penetrância, 
aspereza, claridade, 

leveza

Potenciais
Estabilidade
Fertilidade
Imunidade
Resistência
Paciência

Flexibilidade
Contentamento

Longevidade
Força
Vigor

Entusiasmo
Espiritualidade/devoção

Disposição
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DIETA PARA KAPHA
REDUZA

Doce
Ácido

Salgado

Alimentos e bebidas cremosos 
ou frios (sorvete)

Castanhas
Abacate

Raízes e batatas
Trigo, tapioca

Laticínios, ovos, carnes
Gorduras (azeite, ghee)

Sal, açúcar, 
Frutas secas em excesso

Banana, figo, tâmaras
Algas marinhas

Álcool
Frituras, gratinados
Snacks e beliscos

Comer à noite
Comer sozinha (o) e por tédio

AUMENTE
Adstringent

e
Amargo
Picante

Especiarias picantes
Vegetais verdes e 

amargos
Cereais integrais (painço, 

cevada, centeio)
Lentilhas, ervilhas, favas

grão-de-bico
Brotos germinados
Bebidas quentes
Chás diuréticos

Mel orgânico
Cogumelos

Alimentos secos
Jejuns ou ↓ quantidades

Exercícios físicos

▪ Evite a combinação de farinha refinada com laticínios: pizza, pão de queijo, macarrão ao molho branco, salgados
(empada, coxinha), pão na chapa com manteiga, tostex de queijo, tapioca com queijo e/ou ovos, bolo (mesmo
integral), biscoitos, rosquinhas.
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OS SABORES PARA KAPHA

55 - 60%
15%

15%
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ALIMENTOS ÓTIMOS PARA KAPHA
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PRATO PARA KAPHA

Leguminosas (grãos secos 
de feijões, lentilhas, grão-

de-bico, ervilhas,  tofu)

Legumes e 
verduras 
crus

Verduras 
verde escuro  abrandadas 
(não cruas)

Legumes 
variados e coloridos 
abrandados, cogumelos, 
algas

Carnes 
ou ovos Digestivos picantes para 

fortalecer o apetite (se 
necessário): conserva de 

gengibre, lascas de gengibre 
com limão e mel, chá de canela 

ou gengibre , chutneys

Tempere com especiarias 
(massala para kapha, 

pimentas, gengibre, cúrcuma, 
feno-grego, canela, mostarda, 

alho, manjericão, alecrim, 
orégano, salsa, cebolinha, alho 

poró...)

Construção
Leguminosas Feijões variados (com 
ou sem caldo), lentilhas, grão-de-
bico, vagem, ervilha fresca, tofu;
1 concha de grãos (7 colheres de 
sopa)

Regulação e imunidade 
Hortaliças Predomínio de   vegetais 
abrandados à salada crua;

Cereais integrais (grãos 
em espiga)

Leguminosas (grãos secos 
de feijões, lentilhas, grão-

de-bico, ervilhas,  tofu)

Legumes e 
verduras 
crus

Verduras 
verde escuro  abrandadas 
(não cruas)

Legumes 
variados e coloridos 
abrandados, cogumelos, 
algas

Alimentos de origem animal   
opcionais (carnes brancas, peixes 
80 a 100 g ou 1 ovo orgânico)

Energia
cereais integrais e batatas Predomínio 
de cereais integrais (painço, centeio, 
quinoa, cevada, milho, trigo sarraceno, 
arroz selvagem) às raízes como o 
inhame, cará e batata
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CARACTERÍSTICAS VATA

▪ Elementos predominantes: ar e espaço
▪ Característica metabólica: tendência ao catabolismo
▪ Sentidos fortes: tato, audição
▪ Órgãos sensíveis: intestino grosso, sistema nervoso, ossos e articulações, ouvidos, 

pele

Atributos a reduzir

Frio, secura, 
aspereza, leveza 

excessiva, agitação, 
dispersão

Atributos a 
estimular

Calor, umidade, 
maciez, estabilidade, 

densidade

Potenciais 

Humor
Criatividade
Liberdade

Entusiasmo
Sensitividade

Mobilidade
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DIETA PARA VATA

REDUZA
Amargo

Adstringe
nte

Alimentos crus
Bebidas geladas

Alimentos secos como 
granola, farofa, barrinhas, 

pipoca, desidratados, chips, 
biscoitos

Painço, centeio, cevada
Legumes fora de época

Carne vermelha

AUMENTE
Doce

Picante
Salgado
Ácido

Especiarias picantes
Chutney
Raízes

Cenoura, beterraba e 
abóboras

Feijões pequenos
Nozes e castanhas

Frutas secas reidratadas
Chás aquecedores

Leites vegetais com ervas
Óleos de boa qualidade

Grãos bem cozidos
Sopas e guisados

Mingaus (porridge)
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OS SABORES PARA VATA
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ALIMENTOS ÓTIMOS PARA VATA
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PRATO PARA VATA 

Regar com óleos saudáveis + 
especiarias (massala para vata, 
manjericão, alecrim, orégano, 

gengibre, salsa, cebolinha, alho 
poró...)

Digestivos picantes para 
fortalecer o apetite: conserva 

de gengibre, lascas de gengibre 
com limão e mel, bala de 

gengibre, chá de canela ou 
gengibre , chutneys

Legumes variados e 
coloridos abrandados 
(não crus), cogumelos, 
algas

Vegetais verde 
escuro abrandados 

Legumes e 
verduras 
crus

Leguminosas (grãos secos 
de feijões, lentilhas, grão-

de-bico, tofu)

Carnes 
ou ovos

Regulação e imunidade 
Hortaliças Predomínio de vegetais 
refogados à salada crua

Energia
cereais integrais e batatas 
Predomínio de cereais como arroz 
Basmati, Arroz integral, aveia cozida, 
trigo orgânico, fubá de milho 
orgânico e/ ou raízes como a 
mandioca, mandioquinha e batata 
doce

Construção
Leguminosas (grãos secos cozidos 
com caldo) - preferir feijões 
pequenos como moyashi e azuki, 
lentilhas e grão-de-bico ao feijão 
preto e carioca (grãos grandes);
1 concha de grãos (7 colheres de 
sopa)

Cereais (grãos em espiga) 
e/ou batatas

Legumes variados e 
coloridos abrandados 
(não crus), cogumelos, 
algas

Vegetais verde 
escuro abrandados 

Legumes e 
verduras 
crus

Leguminosas (grãos secos 
de feijões, lentilhas, grão-

de-bico, tofu)
Alimentos de origem animal   
opcionais (carnes brancas, peixes 
80 a 100 g ou 1 ovo orgânico)
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CARACTERÍSTICAS PITTA

• Elementos predominantes: fogo e água
• Característica metabólica: digestão e metabolismo
• Sentidos fortes: digestão, metabolismo, visão
• Órgãos sensíveis: fígado, sistema cardiovascular, intestino delgado, olhos, rins

Atributos a reduzir

Calor, umidade, 
acidez, pungência, 

aceleração, 
competição, 

intensidade, força

Atributos a 
estimular

Frescor, 
relaxamento, secura, 

neutralidade, 
claridade, 
suavidade, 

densidade mediana

Potenciais

Discernimento
Intelecto

Visão ampla
Coragem

Determinação
Desafios
Doação
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DIETA PARA PITTA
REDUZA

Ácido
Salgado
Picante

Castanhas em excesso
Gorduras (azeite, ghee)

Sal, açúcar,
Cebola e alho crus, pimentas

Sucos ácidos (laranja, tomate)
Frutas ácidas (abacaxi)
Alimentos fermentados

Café 
Algas marinhas

Vinagre
Limão em excesso

Álcool
Carne vermelha, frutos do mar

Frituras, gratinados
Snacks e beliscos

Comer à noite por estresse

AUMENTE
Doce

Adstringent
e

Amargo

Especiarias picantes 
suaves

Vegetais verdes e 
amargos

Frutas doces, coco
Cereais integrais (arroz, 

aveia, trigo orgânico)
Feijões, ervilhas, favas

grão-de-bico
Brotos germinados

Bebidas refrescantes
Chás diuréticos

Melado, açúcar mascavo
Cogumelos

Alimentos secos
Óleo de coco

Jejuns ou ↓ quantidades
Exercícios físicos suaves

▪ Evite a combinação de farinha refinada com laticínios: pizza, pão de queijo, macarrão ao molho branco, salgados
(empada, coxinha), pão na chapa com manteiga, tostex de queijo, tapioca com queijo e/ou ovos, bolo (mesmo
integral), biscoitos, rosquinhas.
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OS SABORES PARA PITTA

60 - 65%

20%

14%
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ALIMENTOS ÓTIMOS PARA PITTA
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PRATO PARA PITTA

Energia
cereais integrais e batatas 
Predomínio de cereais integrais 
(arroz selvagem, quinoa, trigo 
orgânico, cevada, milho) em relação 
às raízes como o inhame, cará, 
mandioca, mandioquinha e
bardana

Construção
Leguminosas Feijões variados (com 
ou sem caldo), favas, lentilhas, grão-
de-bico, ervilhas, tofu, moyashi
1 concha de grãos (7 colheres de 
sopa)

Regulação e imunidade 
Hortaliças Predomínio de vegetais 
crus aos cozidos; 

Pode regar com azeite ou óleo 
de coco (com moderação) + 

especiarias (massala para pitta, 
coentro, louro, hortelã, alecrim, 

salsa, cebolinha...)

Leguminosas (grãos secos 
de feijões, lentilhas, grão-

de-bico, ervilhas,  tofu)

Legumes e
verduras crus

Cereais integrais (grãos 
em espiga) e raízes

Verduras verde 
escuro 

Legumes variados e 
coloridos abrandados ou 
crus, cogumelos, algas

Alimentos de origem animal   
opcionais (carnes brancas, peixes 
80 a 100 g ou 1 ovo orgânico)
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QUANTO COMER

Sólidos

líquidosvazio

Estômago
1500 ml

Assista ao vídeo: seja gentil e colabore com a sua digestão
https://www.youtube.com/watch?v=cCDbEXo_3nY
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USE A CRIATVIDADE...


