
 
Protocolo VegEstrito – Por: Giancarlo Eidler 

Protocolo – VegEstrito 
Olá ! Bem vindo ao Protocolo VegEstrito! 

 

Por este ser um protocolo ainda em elaboração, decidi simplificar aplicação 

do sistema Vegetariano Estrito com as informações essenciais.  

Antes de entrar nas refeições que apresentei no vídeo, vou explicar 

resumidamente como que eu apliquei as estratégias para mudar o meu 

físico ao longo dos últimos anos. 

Conheça seu Coach: 

“Sempre sonhei em desenvolver um físico que me 

proporcionasse força e saúde plena. Apesar de ter 

passado 20 anos da minha vida acima do peso, no 

início da minha juventude decidi transformar o 

meu corpo. Aproximadamente cinco anos atrás, 

tomei a decisão de não consumir mais os 

alimentos de origem animal. Nestes últimos anos 

após esta descoberta, minha missão tem sido levar 

a mensagem e repassar os conhecimentos da 

alimentação vegetariana estrita para ganho 

muscular, saúde mental e discernimento 

espiritual. Desenvolvi um canal no youtube que 

hoje transforma a vida de milhares de pessoas, em 

tomar decisões e estabelecer planos para 

melhorar a qualidade de vida. - Devo a Deus tudo 

que tenho, tudo que sei, tudo que sou.” 

          - Giancarlo Eidler, Psicólogo, Culinarista, Coach, Estd Tec. Nutrição, Digital Influencer. 

  

A mudança física está dividida em 5 etapas: 

TREINO  |  ALIMENTAÇÃO  |  REPOUSO  |  NATUREZA  | PSICOLÓGICO 

 
Devido cada tópico ser composto de um mar de informações, será explicado o metodo 

de aplicação de forma simples e breve e em prol de obeter melhor compreenção. 

 

Ser saudável e apresentar um físico incrível não está longe do seu alcance, no entanto, 

incontáveis pessoas desejam a saúde plena e um físico apresentável, mas nem todos 

estão dispostos a se sacrificar por isso. 

 

Neste contexto, se sacrificar significa: largar hábitos destruidores, aprender a dizer não 

para si mesmo, e “andar contra a maré do mundo”, pois o mesmo encontra-se na via 

expressa para a auto-destruição. 
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Caso deseje se aprofundar nos estudos científicos, e como elaborar 

suas estratégias individuais e adaptar o conhecimento à sua rotina, 

adquira a Coleção Completa dos materiais de estudo:  

 

 

 

 

 

 

 

Plantas & Músculos | Secando Sem Somar | Vegan Fitness Cheff | 

Guia de Jejum Intermitente | Guia dos Micronutrientes 

 

 

 

TREINO VegEstrito 
 

Você pode comer um caminhão 

de proteína, seguir a dieta 

correta todos os dias e dormir 

muito bem, mas se você não 

treinar, seus músculos não 

terão um motivo para 

crescer!  
Cada dia que passa vejo que essa 

informação é negligenciada por 

pessoas que desejam 

desenvolver seu físico com 

alimentação Vegetariana Estrita 

ou vegana. 

Então, decidi escrever de forma simples a aplicação dos meus treinos 

atuais. E quando digo atuais, te levo à refletir que eu não faço o mesmo 

treino o ano todo! Nenhum atleta de sucesso faz isso.  

 

https://go.hotmart.com/B5883468N
https://go.hotmart.com/J5775765H
https://go.hotmart.com/H5885761V
https://go.hotmart.com/A5798536V
https://go.hotmart.com/S6334838R
http://vegestrito.com.br/wp-content/uploads/2017/08/MICRONUTRIENTES-Giancarlo-Eidler.pdf
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O corpo é uma máquina em constante adaptação, se você não “assustar” o 

seu músculo com um estimulo, ângulo, ou carga diferente, ele não terá 

razão para evoluir. O significado de treinar é evoluir. O objetivo por trás de 

treinar é aprimorar suas habilidades em uma área específica. 

 

Vou mostrar meu treino, não para você imitá-lo, mas para você, o leitor, 

ter um parâmetro de meus hábitos, mas insisto: Construa os seus !  

 

Treino do Giancarlo Eidler 

 
• Dia 1: Peito, Ombro, Tríceps: 

- Peitoral:  

Sup. inclinado (Pirâmide reversa) 4 séries 

Haltere Sup. Reto (Execução normal) 4 séries 

Cross over (Drop set) 3 séries 

Pull Over (Execução normal) 3 séries 

- Deltoides: 

Ombro Levantamento militar (Pirâmide reversa) 4 séries 

Lev. Lateral (Drop set) 4-5 séries 

Posterior (Execução normal) 4 séries 

- Tríceps: 

Tríceps Paralelo (Pirâmide Reversa) 4 séries 

Corda (Drop set) 4 séries 

Testa (Execução normal) 3 séries 

 

• Dia 2: Perna Completo: 

Perna: 

Agachamento (Pirâmide reversa) 4 séries 

Leg press (Execução normal) 3 séries 

Cadeira extensora + Posterior (Drop set) 3 séries 

Adutor + abdutor (Execução normal) 3 séries 

Panturrilha (Execução normal) 5 séries 

 

• Dia 3: Costas, Bíceps: 
-Costas 

Costas Barra fixa (Pirâmide reversa) 4 séries 

Remada (Pirâmide reversa) 4 séries 

Levantamento terra (Execução normal)  3 séries 

Fly invertido (Drop set) 4 séries 
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-Bíceps: 

Bíceps Martelo (Pirâmide reversa) 3 series 

Barra W (2x Drop) 3 series 

Rosca direta (Execução Normal) 3 series 

Concentrado Uni-lateral (Execução normal) 3 series 

 

 

• Dia 4: Ênfase estratégica: 
Neste dia costumo treinar antebraço, abdome, e algum músculo que 

necessite de mais atenção. Os exercícios variam muito!   

 

• Cardio: Caminhadas ou Bike 

 

 

ALIMENTAÇÃO VegEstrito 
Da mesma forma que uma alimentação 

perfeita não fará o seus músculos 

crescerem sem estímulo, você pode ter 

um treino desenvolvido totalmente para 

sua estrutura, mas se você não se 

alimentar corretamente, seu físico 

nunca irá evoluir. 

É importantíssimo que você desenvolva 

uma rotina que te promova resultados, 

e para isso além dos incontáveis vídeos 

de receitas no meu canal, irei lhe apresentar um punhado de receitas 

anabólicas que frequentemente apliquei em minha vida.  

A estrutura de quantas refeições por dia, não é passada pois isso é dado 

individual, deve partir do seu autoconhecimento e rotina. Passo várias 

dicas sobre essa estrutura nos vídeos oferecidos gratuitamente no canal! 

https://www.youtube.com/channel/UCvyxOb6wDUGmMZFbV3cJeXg
https://www.youtube.com/channel/UCvyxOb6wDUGmMZFbV3cJeXg
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Refeição 1 

Ingredientes: 
- Arroz Integral 

- Carne Vegetal 

- Pepino 

- Tomate 

- Pimentão 

- Cebola 

- Salsa ou Coentro 

- Azeitona 

- Shoyu (zero GSM) 

 

Modo de Preparo: 
 

Arroz Integral (Carboidrato): 

1 - Refogar a cebola com um fio de azeite em fogo baixo e depois acrescentar alho; 

2 - Colocar o arroz e misturar um pouco, acrescentando água em seguida  

(o dobro da quantidade de arroz); 

3 - Colocar uma pitada de sal enquanto a água ainda ferve; 

4 - Após cozinhar o arroz, colocar 1/2 xícara de nozes e misturar tudo; 

5 - Após pronto, jogar cebolinha ou coentro por cima da porção. 

Dica: A quantidade de arroz feita dependerá da sua necessidade de preparo 

semanal, quanto mais você fizer, mais marmitas conseguirá produzir. Isso se 

aplica para todas as receitas !  

 

Carne Vegetal (Proteína): 

1 - Ferva àgua e escalde a carne vegetal e elimine a água amarelada para 

remover os resídos químicos, após isso hidrate a carne vegetal em água morna 

até ganhar volume. 

 

2 - Caso não tenha adquirido a carne vegetal com sabor, tempere à gosto; 

Opções: Alho espremido, azeitonas verde ou roxa, salsa ou contentro, pimentão 

bem picado, molho shoyu. 
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3 – Refogar a carne vegetal hidratada com estes temperos aromáticos. Caso use 

uma carne vegetal com sabor, pode testar adicionar mais temperos para aradar 

o seu paladar. (adicione a salsa, coentro e azeitonas após refogar) 

 

Salada (Vegetais Fibrosos) + Azeite (lipídios): 

1- Picar pepino, tomate e cebola em tiras (quanto mais finas, mais a textura irá 

ser prazerosa) 

 

2 - Adicionar temperos: Orégano, tomilho, pimenta do reino, coentro ou salsa. 

não é recomendado adicionar sal pois ele removerá os líquidos dos vegetais, 

tirando a textura e estrutura do alimento, e aumentando o risco de estragar. 

 

3 – Adicionar azeite: 2 colheres de sopa de azeite já somam em aprox 200 kcal 

cerca de 24g de lipídios então modere! 

 

 

Valor calórico que o Giancarlo usou na elaboração da refeição: 

540 kcal  |  44g Carb.  |  37g Proteína  | 37g Lipídio 

 

Quantidade utilizada: 

120g arroz cozido | 65g Carne de soja pesado crú | 45g Salada 
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Refeição 2 

 

Ingredientes: 
- Lentilha 

- Batata doce 

- Vagem 

- Cenoura 

- Feijão Branco 

- Gergelim preto & Branco 

 

 

 

Modo de Preparo: 
 

Lentilhas (Proteína): 

1 - Refogar a cebola com um fio de azeite, óleo de coco (ou água) em fogo baixo 

e depois acrescentar alho; 

2 - Colocar a lentilha e misturar um pouco, acrescentando água em seguida (o 

dobro da quantidade de grão). Colocar uma pitada de sal enquanto a água ainda 

ferve; 

4 - Após cozinhar lentilha, colocar 1 colher de chá de um tempero de sua 

escolha e misturar tudo. 

Dica: Para esta receita foi utilizado açafrão como tempero pricipal.  

 

Batata doce assada (Carboidrato): 

1 - Cortar Batata doce na metade e remover as pontas; 

2 - Untar a forma com azeite de oliva e posicionar batatas uniformemente na 
forma; 

3 - Temperar superfície das batatas com: Páprica picante, pouca pimenta do 
reino, alho, gergelim e colocar um fio de azeite em cada uma delas de modo que 
não vá muito azeite; outra possibilidade é não usar nada de óleo.  

4 - Assar por 45m a 1h (depende do forno) temperatura de 240º. Esperar até 
dourar e enrijecer a superfície. 
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Salada de vagem, Cenoura e Feijão Braco (Vegetais Fibrosos)  

1- Ferver água e adicionar vagens e canoura picada em tiras na água até 

ganharem textura agradável (cerca de 5 mins em agua fervente); 

 

2 - Enquanto os legumes ficam prontos, uma opção adicional para esta refeição 

é adicionar o feijão branco para elevar mais as proteínas; 

 

3 – O feijão branco foi feito de forma simples e semelhante ao feijão tradicional 

brasileiro, portanto não acredito que seja um problema para você. Basta seguir 

os procedimentos da refeição com feijão; 

 

4 – A única diferença do modo de preparo deste feijão branco para o feijão 

mexicano apresentado na outra refeição, são os temperos; 

 

5 – Após feijão ficar pronto, adicionar na salada com temperos (gergelim e 

ervas à gosto). 

 

 

 

Valor calórico que o Giancarlo usou na elaboração da refeição: 

705 kcal  |  98g Carb.  |  30g Proteína  | 24g Lipídio 

 

Quantidade utilizada: 

150g Batata Doce Assada | 250g Lentilha Cozida | 20g Feijão Branco 

15g Vagem  |  15g Cenoura cozida 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mostrei a receita da batata doce no meu canal: Vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=64EeeoqX0rI&t=5s&index=4&list=PL8LVD7F7ah1M9LCM_6Hs8adg_04CBe4yp
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Refeição 3 

 

Ingredientes: 
- Batata doce 

- Brócolis 

- Feijão Vermelho 

- Castanha do pará 

- Cebola 

 

 

 

 

Modo de Preparo: 

Batata doce assada (Carboidrato): 

1 - Cortar Batata doce na metade e remover as pontas; 

2 - Untar a forma com azeite de oliva e posicionar as batatas uniformemente na 
forma; 

3 - Temperar superfície das batatas com: Páprica picante, pouca pimenta do 
reino, alho, gergelim e colocar um fio de azeite em cada uma delas de modo que 
não vá muito azeite; outra possibilidade é não usar nada de óleo.  

4 - Assar por 45m a 1h (depende do forno) temperatura de 240º. Esperar até 
dourar e enrijecer a superfície. Mostrei a receita da batata doce no meu canal: 
Vídeo 

Feijão Vermelho (Proteína): 

1 - Refogar cebola acrescentando alho logo em seguida. (com òleo ou água) 

2 - Após ter lavado e deixado o feijão de molho por algumas horas (24h), despejar 

ele na panela de pressão com 3 ou 4 xícaras de água (depende da quantidade de 

caldo que você gosta, porém, quanto menos caldo, melhor a digestão!) 

3 - Para pouco caldo coloque o dobro de água que feijão, para muito caldo 
coloque o dobro + (½) de agua. Colocar todos os ingredientes e deixar ferver. 

4 - Para um molho mais grosso basta no final pegar um pouco do caldo e um 
pouco de grãos e amassar com um garfo e misturar com o restante. 

https://www.youtube.com/watch?v=64EeeoqX0rI&t=5s&index=4&list=PL8LVD7F7ah1M9LCM_6Hs8adg_04CBe4yp
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Brócolis (Vegetal Fibroso): 

1- Ferver água e escaldar o brócolis até ficar com textura agradável. 

 

2 – Adicionar cerca de 3 a 4 castanhas do pará para obter lipídios. 

 

 

 

Valor calórico que o Giancarlo usou na elaboração da refeição: 

677 kcal  |  101g Carb.  |  28g Proteína  | 22g Lipídio 

 

Quantidade utilizada: 

200g Batata Doce Assada | 250g Feijão Vermelho Cozido |  

30g Brócolis  |  10g Castanha do Pará  | 1 Colher Azeite 
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Refeição 4 

 

Ingredientes: 
- Brócolis 

- Grão de Bico 

- Ervilha Congelada 

- Cebola 

 

 

 

 

Modo de Preparo: 

Grão de Bico (Proteína): 

1 - Refogar cebola acrescentando alho logo em seguida. 

2 - Após ter lavado e deixado o grão de bico de molho por algumas horas (24h) 
despejar na panela de pressão com 3 ou 4 xícaras de água (depende da 

quantidade de caldo que você gosta). 

3 - Para pouco caldo coloque o dobro de água que grão de bico, para muito caldo 

coloque o dobro + (½) de água. Colocar todos os ingredientes e deixar ferver. 

4 - Para um molho mais grosso basta no final pegar um pouco do caldo e um 
pouco de grãos e amassar ou bater no liquidificador e misturar a “massa” de grão 

de bico com a parte que ainda está na panela. 

Ervilha (Proteína): 

1 - Cortar cebola em tiras, e colocar para grelhar, após pegar uma cor, aplique 

os temperos à gosto. 

2 - Colocar ervilhas congeladas e misturar até pegar gosto, e descongelar. 

3 - Servir (opção de colocar tomates cereja na mistura)  

4 – Mostrei esta receita em um vídeo no meu canal: Vídeo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iTkvhJRN-ao&t=67s&index=2&list=PL8LVD7F7ah1M9LCM_6Hs8adg_04CBe4yp
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Brócolis (Vegetal Fibroso): 

1- Ferver água e escaldar o brócolis até ficar com textura agradável. 

 

Valor calórico que o Giancarlo usou na elaboração da refeição: 

484 kcal  |  70g Carb.  |  26g Proteína  | 29g Lipídio 

 

Quantidade utilizada: 

30g Brócolis  |  200g Grão de Bico  |  100 Ervilha  |  2 Colheres Azeite 

 

 

Conclusão: 

Além destas refeições, veja a PlayList de receitas no meu canal, pois 

apresento várias opções diferentes para você variar!  

 

Para fazer alterações nos valores calóricos de forma simples e fácil, 

adquira a Coleção Completa pois ela vem junto com: 

 

~ TABELA PROGRAMADA DE ALIMENTOS ~  

~ GUIA DE COMBINAÇÃO DOS ALIMENTOS ~  

 

Estes materiais foram desenvolvidos para te ensinar como montar suas 

próprias estratégias e adaptá-las à sua rotina individual ! 

Link para aquisição: COLEÇÃO COMPLETA 
Para descontos: solicitação via: giancanalverde@gmail.com 

https://go.hotmart.com/B5883468N
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PRINCÍPIOS VegEstrito 
As leis da natureza aplicados no Protocolo VegEstrito se resumem aos 8 

principios de saúde apresentados na Bíblia: 

Todos devem ser aplicados diariamente, regidos pela temperança e 

confiança em Deus. Temperança é: abstinência de tudo que faz mal ou vicía, 

associado com o consumo ou uso regulado do que faz bem. (exemplo: luz 

solar faz bem, porém, tomar sol de mais, faz mal). O equilíbrio é a chave 

para saúde plena. 

Água  |  Ar Puro  |  Confiança em Deus |  Exercício Físico    

Sono Reparador  |  Luz Solar   |  Alimentação Saudável  |  Temperança   

 

Dicas práticas e óbvias sobre cada tópico de forma resumida: 

• Água: 
Eu consumo cerca de 700ml a 1L de água para cada 20kgs de peso corporal. 
Evite alcool e bebidas industrializadas. 

 
• Ar Puro: 

Evite fumar, entre em contato com a natureza em áreas verdes para evitar a 
poluição das cidades. 
 

• Luz Solar: 
Luz solar fornece vitamina D para seu corpo, auxilia na imunidade, síntese 
proteica, qualidade de pele, aumenta a autoestima, e reduz depressão. 
 

• Sono Reparador: 
“Vou falar mais detalhadamente sobre o sono, pois é um dos fundamentos 
mencionados no início do Protocolo VegEstrito. Já desenvolvi um artigo que 
abordou este tema (solicitação do artigo via: giancanalverde@gmail.com).” 
 
Faça do sono uma prioridade. Dormir o suficiente é uma questão de prioridade. 
Para alguns, é cortando o último programa de televisão ou vídeo no computador 
de noite. Para outros, está aceitando o fato de que nem tudo na lista de tarefas 
pode ser feito em um dia. A questão é: um sono perdido ou uma noite mal 
dormida não tem volta. 
 
Para obter um sono pleno, é recomendado que remova toda fonte de luz do 
ambiente (luz vermelha de algum aparelho eletrônico, brechas na janela, etc). 
Um ambiente 100% escuro facilitará a liberação de hormônio do crescimento, 
testosterona (HGH).  

mailto:giancanalverde@gmail.com)
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Outra dica é limitar-se a exposição de luz azul (celular, televisão, computador). A 
emissão de luz azul transmite um sinal para o cérebro que o dia está iniciando, e 
as luzes amarelas indicam que o dia está terminando. Respeitar essa regra 
facilitará a liberação de melatonina, que é precursora da testosterona e HGH, 
aumentando a hipertrofia muscular durante o sono.  
 

• Exercício Físico: 

Há oito anos, tenho o hábito de me exercitar entre 4x - 6x por semana, não dou 

desculpas para faltar, ou negligenciar um treino que me tire da zona de conforto. 

Caminhadas e ciclismo em meio à natureza estão envolvidos nesse sistema. 

 

• Alimentação Saudável: 

O melhor para mim foi consumir entre 2 a 4 refeições por dia. Respeitando a 

regularidade entre as refeições que é de no minimo 5hrs. E claro, associando com 

a ingesta adequada de calorias.  

• Temperança 

Aplicar todos acima, com bom senso. “Nem 8 nem 80”. 

• Confiança em Deus 

A minha base para conseguir vencer a cada dia, sem Deus, não teria a capacidade 

de me entregar para auxiliar milhares de pessoas como tenho feito. Ter confiança 

em Deus, me proporciona a segurança que preciso para tomar minhas decisões 

e enfrentar meus desafios todos os dias. Devo a Deus tudo que tenho, tudo que sei, 

tudo que sou. 

 

AVISO:  

A etapa abordando o PSICOLÓGICO será apresentada na FASE 2 do 
Protocolo VegEstrito 

 

Consultoria & Acompanhamento com Giancarlo Eidler: 
Caso deseje informações sobre atendimentos, acompanhamentos e/ou 

informações sobre os materiais desenvolvidos (ebooks). 
Envie um email para Giancanalverde@gmail.com e agende já sua consulta! 

 
 

Te desejo muito sucesso! 

mailto:Giancanalverde@gmail.com
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Retratação 

 

     Este livro baseia-se na experiência pessoal do autor. A 

informação contida neste livro não constitui-se de aconselhamento 

médico e não deve ser tomada como tal. Consulte o seu médico, 

educador físico, nutricionista antes de avançar em qualquer 

exercício ou programa alimentar. 

      As modificações dietéticas encontradas neste livro são 

intencionadas para adultos saudáveis apenas. Caso tenha 

recomendações medicinais que requerem práticas nutricionais 

específicas, por favor, considere revisar este livro com o seu 

nutricionista ou outros profissionais da área antes de iniciar 

qualquer programa. 

Este produto é para fins informacionais apenas e o autor não aceita 

responsabilidade alguma por quaisquer danos sofridos, observados 

ou adquiridos, por resultado da utilização desta informação.  

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giancarlo Eidler – São Paulo, Nov/2017 


