
Guia de leites
sem crueldade

Gostaríamos de te mostrar um mundo totalmente novo:
mais saudável, mais compassivo e sustentável,

com leites que vêm de plantas ao invés de animais.



Pelo meio ambiente
DEVEMOS REDUZIR NOSSA
PEGADA ECOLÓGICA
URGENTEMENTE
Um estudo da Universidade de Oxford analisou o impacto
ambiental de leites vegetais como arroz, amêndoas, aveia e
soja, medindo emissões de gases de efeito estufa e uso da
terra e da água. Os resultados mostram que as emissões do
leite de vaca foram três vezes maiores do que as das
alternativas vegetais. Para o leite de aveia e soja, o uso de
água foi drasticamente menor. Qualquer um dos leites
vegetais exigiu, pelo menos, 10 vezes menos uso da terra
do que o leite de vaca.
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https://www.bbc.com/news/science-environment-46654042


Pelos Animais
A PRODUÇÃO DE LEITE É CRUEL PARA OS ANIMAIS
As vacas são animais sensíveis, sociais e
extremamente inteligentes. Alguns estudos
concluíram que são capazes de criar laços
afetivos com as companheiras, identificá-las e
também demonstrar como se sentem através
de sua vocalização. Mesmo assim, elas são
intensivamente exploradas, frequentemente
inseminadas e passam quase toda sua vida
gestando. As vacas são diariamente
ordenhadas por máquinas e muitas sofrem de
infecções dolorosas nas glândulas mamárias,
que podem até levar à necrose dos úberes.

Quando seus filhotes nascem, eles ficam
apenas alguns minutos ou alguns dias com
suas mães. Os bezerros são, comumente,
mortos e transformados em carne e as
bezerras em vacas leiteiras. No final de suas
vidas, quando já não são consideradas
lucrativas para a indústria leiteira, muitas
vezes exaustas por sucessivas gestações, são
enviadas para o abate.

3

https://www.nature.com/articles/s41598-019-54968-4
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MUITOS ESTUDOS RELACIONAM O
CONSUMO DE LEITES E DERIVADOS COM
DOENÇAS GRAVES. CONFIRA ALGUMAS
DESCOBERTAS CIENTÍFICAS:
Homens que consumiram mais leite de vaca
na adolescência tiveram maior probabilidade
de fraturas na idade adulta.

Mulheres que consumiram por mês 14
porções ou mais de queijos cheddar,
americano e cream cheese tiveram um risco
53% maior de desenvolver câncer de mama, e
aquelas com diagnóstico de câncer de mama
invasivo em estágios iniciais tiveram uma taxa
de mortalidade mais alta por comer laticínios
com alto teor de gordura.

Mulheres que consumiram mais de um copo
de leite por dia tiveram chances 73% maiores
de desenvolver câncer de ovário em
comparação a mulheres que beberam menos
de um copo por dia.

Consumir 2,5 copos de leite por dia mostrou-
se suficiente para aumentar o risco de câncer
de próstata.

Bebês que receberam leite de vaca em uma
idade precoce aumentaram sua
suscetibilidade ao diabetes.

Um estudo observou que, entre as mulheres, a
taxa de mortalidade foi quase três vezes
maior entre aquelas que consumiram grandes
porções de laticínios (três ou mais por dia) e
até uma porção diária de frutas ou vegetais,
quando comparadas às mulheres que
consumiram menos de uma porção diária de
laticínios e grandes porções de frutas ou
vegetais (cinco ou mais por dia).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24247817
https://doi.org/10.3945/cdn.117.000422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23492346
https://academic.oup.com/aje/article/149/1/21/205169
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11206413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11206413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28184428


"Estou
convencido…
mas como
faço isso?"
Bem, dissemos que você desistiria
do leite, mas não é totalmente
verdade. Você vai deixar de
consumir leite de vaca, mas já
existe uma grande variedade de
leites vegetais com os quais você
pode fazer qualquer coisa e seu
sabor pode ser tão bom ou até
melhor que o do leite de vaca!

Você ainda vai poder tomar o seu
café com leite, comer queijos
saborosos, saborear um chocolate e
fazer um delicioso e cremoso creme
bechamel para acompanhar uma
massa. Queremos te ajudar a tornar
essa jornada fácil e deliciosa.
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Dica #1

Faça você mesmo

1 porção de castanhas misturadas com 3
porções de água;
Bater no liquidificador por pelo menos 4
minutos e então peneirar (quanto mais fina
a peneira, melhor; um voal também pode
ser usado)

É fácil e barato fazer seu próprio leite. Em
poucos minutos você terá uma garrafa cheia
em sua geladeira. Veja a seguir uma receita
padrão:

DEMOLHAR
Ao fazer leite de castanhas, deixe-as na água
para amolecerem por, pelo menos, 12 horas.
Isso ajudará a eliminar fitatos e substâncias
que tornam os nutrientes menos disponíveis
para o nosso corpo. Quando fizer o leite,
descarte a água do demolho e use água
filtrada.
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Dica #2

Experimente todos!

LEITE DE AMÊNDOA
O leite de amêndoa é um dos
mais utilizados e tem um
sabor especial de nozes! É
baixo em calorias, menos
gordura saturada e mais
gordura insaturada do que o
leite de vaca. Quando feito
em casa, é um dos leites
vegetais que mais agrada as
pessoas. Além de ter
benefícios para a saúde,
como gorduras saudáveis e
alto índice de vitamina E.

Tente, experimente e saboreie até encontrar o seu leite vegetal favorito. As
opções são muitas: soja, amêndoas, arroz, aveia e coco são algumas das mais
comuns. Você pode encontrá-las no supermercado ou fazer você mesmo.

LEITE DE AVEIA
Você verá que a aveia produz
um leite cremoso com sabor
suave, perfeito tanto para
bebidas quentes quanto para
utilizar em várias receitas!
Pode ser feito facilmente em
casa e, portanto, uma
alternativa barata. Fornece
mais vitamina B2 do que o
leite de vaca e é rico em
fibras e carboidratos de
absorção lenta.

LEITE DE SOJA
É uma das alternativas com
maior teor de proteína e
menor impacto na pegada de
carbono (muito menor que o
leite de vaca!). As pessoas
também consomem leite de
soja por conter isoflavonas, o
que, de acordo com
pesquisadores, têm efeitos
anticâncer. Rico em cálcio e
fósforo, pode ajudar a
prevenir doenças cardíacas e
osteoartrose. Também possui
alto teor de ferro e vitaminas
do grupo B, como folato e B6.
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https://nutrition.org/going-nuts-about-milk-heres-what-you-need-to-know-about-plant-based-milk-alternatives/
https://www.healthline.com/nutrition/almond-milk-health-benefits#:~:text=High%20in%20Vitamin%20E&text=One%20cup%20of%20almond%20milk,body%20(%2012%20%2C%2013%20).
https://www.medicalnewstoday.com/articles/325425#oat-milk
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5756203/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5409663/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15636169/
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Dica #3

Você pode fazer tudo
Abandonar o leite de vaca e outros laticínios não significa que você terá que parar de comer
seus alimentos preferidos. Pessoas que se alimentam exclusivamente de vegetais podem
ser cozinheiros criativos. Atualmente existem muitas alternativas que podemos consumir. 
Clique em qualquer uma dessas receitas incríveis e comece hoje mesmo a testar!

Cheesecake com amoras Queijo Macarrão ao molho de queijo

Sorvete de chocolate

Manteiga

Iogurte

Pizza

Doce de leite

Bechamel (molho branco)

https://www.acasaencantada.com.br/receita/vegan/como-preparar-cheesecake-vegana/
https://www.youtube.com/watch?v=Ne7yaCSDSX8
https://www.plantte.com/mac-and-cheese-vegano/
http://www.culturaveg.com.br/sorvete-de-chocolate-delicia/
http://paveg.com.br/manteiga-vegana/
http://flordesal.blog.br/iogurte-vegano/
https://veganandcolors.com/index.php/pt/2019/09/22/massa-de-pizza-vegana-sem-gluten-e-perfeita-crocante-por-fora-e-macia-por-dentro/
https://www.youtube.com/watch?v=KgUQfvNrb08
https://chubbyvegan.net/molho-branco-semlactose-vegano/


SOBRE A SINERGIA ANIMAL
A Sinergia Animal é uma organização internacional que atua

em países do Sul Global para reduzir o sofrimento dos animais
na indústria de alimentos e promover padrões alimentares

mais compassivos.

Fomos reconhecidos como uma das ONGs de proteção animal
mais eficazes do mundo pela renomada instituição Animal

Charity Evaluators (ACE).

sinergiaanimalbrasil.org

https://www.facebook.com/sinergiaanimalbr
http://instagram.com/sinergiaanimalbrasil/
https://www.youtube.com/channel/UCWBOTaJY4YVFehP0sCZ6whQ
https://www.sinergiaanimalbrasil.org/

