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HISTÓRIAS
    felizes

Uma especialista em cozinha 
molecular, um gestor e uma  
relações públicas explicam porque a 
mudança da sua alimentação contribui 
para um sorriso rasgado. 
Textos: Ana Jorge e Marta Ferreira
Fotografia: Artur

Mestre em Ciências Gastronómicas, fun-
dadora de uma empresa de investigação 
em gastronomia molecular, aderiu à dieta 
do paleolítico.  Perdeu enxaquecas e centí-
metros na barriga. A dada altura, o amas-
sar do pão tornou-se terapêutico. Joana 
era arquiteta e trabalhava horas a mais 

joana 
moura

em frente a um computador. Para descon-
trair e exercer a apetência pela cozinha, 
herdada da bisavó materna, tornou-se 
'especialista' em pão e fermentações. Viria 
a frequentar um curso na Le Cordon Bleu, 
em Paris, que lhe deu a certeza de não 
querer voltar a trabalhar em escritório. 
Despediu-se da arquitetura. Frequentou 
uma formação pioneira no nosso país de 
ciência aplicada à cozinha, que derivou na 
criação da Cooking Lab, empresa centrada 
na investigação e desenvolvimento da 
gastronomia molecular. Foi consultora de 

José Avillez, Ljubomir Stanisic ou Henrique 
Sá Pessoa. Após a segunda gravidez, foi 
difícil perder o perímetro abdominal. Tinha 
muitas enxaquecas e cansaço acumulado. 
Experimentou uma desintoxicação de um 
mês, baseada nos pressupostos da deno-
minada “alimentação do paleolítico”, onde 
não entram laticínios, cereais ou alimentos 
processados e privilegia as proteínas, os le-
gumes e as frutas. “Mais do que peso, perdi 
volume”, frisa Joana, 40 anos. As alterações 
radicais ocorreram nos pequenos-almoços, 
onde as torradas com manteiga ou os io-
gurtes com muesli foram substituídos por 
omeletas, bifes grelhados e tortilhas.  
Joana explica tudo em '30 Dias para Mudar 
a Sua Vida' , o seu terceiro livro. •
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de batata 
doce e salada 
de fruta

FRITTATA

 Ingredientes 
• Batata-doce
• 1 ovo (biológico)
• Presunto
• Espinafres (baby)
• Toranja vermelha, romã, mirtilos  

e physalis
• Amêndoa laminada
• Óleo de côco (ou azeite)
• Sal (Joana usou flor de sal)

 Modo de preparação  
Rale a batata-doce. Leve uma frigideira 
ao lume com um pouco de óleo de 
côco e junte a batata-doce. Ponha  
um peso em cima, pode ser um prato, 
e deixe tostar um pouco. Volte ao 
contrário e deixe cozinhar um pouco 
mais. À parte, prepare o ovo escalfado 
e salteie os espinafres baby, durante 
pouco tempo, num pouco de azeite. 
Tempere com sal. Componha o prato 
com a fruta e as amêndoas laminadas 
e sirva com a frittata de batata-doce, 
os espinafres, umas fatias de presunto 
e o ovo escalfado. 
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“Você pode ter um enfarte a 
qualquer momento. Portanto ou 
muda de vida ou corre o risco de, 
no imediato, ou muito próximo, 
ficar um vegetal numa cama, 
porque neste momento o risco 
de ter um AVC é superior a 90 
por cento”. As palavras do car-
diologista Pedro Abreu Loureiro 
ainda hoje ecoam na memória 
de António Lima, quase uma 
década depois. E em dez anos 
muita coisa mudou... “Naquele 
dia fiquei em pânico e percebi 
que ou mudava radicalmente de 
estilo de vida ou podia deixar de 
ter vida”, relembra o gestor, que 
este ano completa 50 anos de 
idade. Na busca de mais saúde 

e consequentemente, felicidade, 
António descobriu o prazer de cor-
rer e hoje, faça chuva ou sol, por 
estrada ou trilhos, já não dispensa 
a atividade. Assim como também 
não abdica do prazer da mesa, 
“mas com peso e medida. Como 
de tudo, mas noutra proporção 
e com outras misturas, privile-
giando os vegetais e evitando 
um conjunto de alimentos que 
sei que me são prejudiciais, tais 
como os açúcares e as gorduras 
demasiadamente concentradas”, 
contou à Mais+ não hesitando em 
afirmar que “hoje sou um homem 
muito mais feliz. Quando vejo as 
minhas fotografias com 40 anos 
e quase mais 20 quilos não me 

António 
Lima

reconheço. Fico horrorizado, como 
foi possível chegar àquele estado, 
sem qualquer qualidade de vida 
e seguramente com muito pouca 
felicidade? Com a mudança do 
estilo de vida e da alimentação, 
sinto-me muito mais feliz”. •
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 Ingredientes 
• 2 endívias
• 1 pera grande
• 40 g de nozes picadas
• 100 g de requeijão 

Molho
• 1 chávena de sumo de laranja natural
• 1 colher (sopa) de mel

 
de endívias
com mel

SALADA

 Modo de preparação  
Comece por preparar o molho, misturan-
do bem o mel com o sumo de laranja.
Retire as folhas de endívia, escolha as 
mais uniformes, lave-as muito bem e 
depois de escorridas coloque-as numa 
travessa, uma ao lado da outra
Descasque a pera, corte-a em 4 a 5  
partes e reserve-as durante alguns  
minutos em água com limão para  
não escurecerem.
Coloque os pedaços de pera sobre  
as endívias, polvilhe com o requeijão  
e as nozes picadas e regue com o molho 
de forma uniforme.
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Cortou relações com o ‘prova aqui, prova 
ali’, numa férrea força de vontade e 
procura do equilíbrio mental e físico. 
Não segue uma dieta específica, apenas 
aquela com a qual se sente bem.
Por mais glamourosa que possa parecer, 
a vida de uma relações públicas de uma 
agência de comunicação, especializada 
em ‘estilo de vida’, tem os seus dissabores. 
A saber: o excesso de provas gastronómi-

cas, de apresentações de menus e outros 
eventos sociais, a cargo de alguns dos 
mais reputados chefs, em alguns dos 
mais creditados restaurantes do país.  Na 
viragem de 2012 para 2013, “cansada de 
passar mal e de dar desculpas esfarrapa-
das a si mesma e aos outros”, Ana Krausz, 
atualmente com 32 anos, resolveu desin-
toxicar e redobrar cuidados. Começou por 
uma semana à base de sumos funcionais 

ana 
krausz

de frutas e legumes. Depois, evitou doces, 
selecionou hidratos de carbono e elimi-
nou alguns produtos láteos, exceto  
queijos, aos quais uma força maior  
a impede de resistir. Em três meses, e com  
a associação de exercício físico, os líquidos 
retidos no tecido cutâneo evaporaram-
-se e a sensação “quase desconhecida” 
de leveza chegou.  Hoje em dia é uma 
assimiladora compulsiva de tudo quanto 
diga respeito a alimentação, analista  
de informação contida nos rótulos  
dos alimentos e propagadora de estí-
mulos de mudança no blog (a seguir) 
krauszdepartment.blogs.sapo.pt •
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de batata 
doce com 
frango

SALADA

 Ingredientes 
• 1 kg de batata-doce com casca, lava-

da e cortada em rodelas  
• 1 peito de frango inteiro, desossado  

e sem pele  
• 1 cebola média, cortada em quatro 

partes  
• 1 dente de alho inteiro  
• 5 grãos de pimenta preta
• 1 coher (chá) de sal  
• 1 punhado de salsa, coentros e louro 

(frescos)  
• 1 prato de alface  
• 1 prato de rúcula  
• 4 tomates cortados em rodelas finas
• Cebola e coentros picados a gosto  
• 1 colher (chá) de sementes de girassol

 Modo de preparação  
Cozinhe a batata-doce até que fique 
macia. Escorra a água e deixe a batata 
arrefecer. Numa panela, à parte, cozi-
nhe o frango durante 45 minutos com 
a cebola, o alho, a pimenta, o sal e o 
punhado de ervas de cheiro. Coe o cal-
do (guarde-o para fazer sopa) e desfie 

o frango depois de frio. Numa tigela, 
misture o frango e a batata-doce e 
retifique o sal. Componha a salada 
colocando o frango e a batata sobre a 
alface, a rúcula e o tomate. Por cima, 
polvilhe com a cebola, os coentros e 
as sementes de girassol.


