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LISTA DE ANTÍDOTOS 

Todo alimento pode produzir efeitos negativos específicos tanto no aspecto físico 
quanto no energético. O uso dos antídotos no preparo das refeições reduz esse efeito 
sendo esse o fundamento da rica utilização das especiarias e condimentos na culinária 
ayurvedica. Sabendo manipular os temperos como antídotos, todo prato se torna 
coerente com o contexto ayurvedico. 

ANTÍDOTOS DOS ALIMENTOS 

ALIMENTO EFEITO NEGATIVO ANTÍDOTO 
Abacate Aumenta K Açafrão, limão, alho e pimenta do reino 

Álcool Estimulante e 
depressivo 

Mastigar 1/4 de colher de chá de 
sementes de cominho ou 1-2 sementes 

de cardamomo 
Alface Produz gases Óleo de oliva com limão 

Alho Aumenta P buttermilk, azeite de oliva, coco grelhado 
e limão 

Amêndoas Aumentam P e 
produzem gases 

Deixar de molho por 1 noite, retirar a 
pele. Pode adicionar cana de açúcar 

Arroz Aumenta K e gordura Cravo, pimenta em grão 
Aveia Aumenta K e gordura Açafrão, mostarda e cominho 

Banana Aumenta P e K Cardamomo, gengibre seco, mel 

Batata Produz gases Ghi com pimenta em grão, sementes de 
Ajwain 

Cafeína Estimulante e 
depressivo Noz moscada em pó com cardamomo 

Carne vermelha Pesada para a digestão Malagueta, chilli, cravo 

Chá preto Estimulante e 
depressivo Gengibre 

Chocolate Estimulante Cardamomo, cominho 

Coalhada Aumenta o muco e 
causa congestão Coentro e cardamomo 

Couve flor  Gengibre 

Doces Aumentam o muco e 
causam congestão Gengibre em pó 

Feijões (kidney) Agravam V Cominho, sal de rocha 

Feijões verdes Agravam V Sementes de Awain 

Frutas secas Agravam V Embeber em água 

Grão-de-bico Agravam V sementes de Ajwain 
Iogurte (+ ácido 

do que a 
coalhada) 

Aumenta o muco e 
causa congestão Cominho e gengibre 

ALIMENTO EFEITO NEGATIVO ANTÍDOTO 

Legumes Provocam gases e 
distensão 

Alho, pimenta do reino, malagueta, chilli, 
gengibre e sal 

Maçã  Canela 
Maconha  Cálamo, leite, ghee 
Manga Provoca diarreia Ghi com cardamomo 
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Manteiga de 
amendoim 

Pesado e aderente. 
Aumenta P e causa dor 

de cabeça 
Gengibre, cominho em pó torrado 

Melancia Provoca retenção de 
água Sal com chilli 

Melão Provoca retenção de 
água Coco grelhado com coentro assado 

Nozes Aumentam P e 
produzem gases 

Embeber em água de véspera e cozidas 
em óleo de gergelim e ghi 

Ovos Aumenta P, cru aumenta 
K Salsa, cilantro, açafrão, cebola 

Peixe Aumenta P Coco, limão e lima (sobremesa) 
Pepino Aumenta muco sementes de Ajwain, sal 
Pipoca  ghee 

Queijo branco 
Aumenta o muco e 

causa congestão, agrava 
K e P 

Pimenta do reino, chilli, malagheta 

Repolho Produz gases Preparo com óleo de girassol, açafrão e 
sementes de mostarda 

Sementes de 
girassol e 
abóbora 

Podem agravar P Embebidas e cozidas 

Sorvete Aumenta o muco e 
causa congestão Cravo e cardamomo 

Tabaco Estimulante e aumenta 
P 

Gotu kola, cálamo, brahmi, vacha, 
sementes de ajwain 

Tomate Aumenta K Cominho 
Trigo Aumenta K e gordura Gengibre 
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