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VIVER DE CORPO E ALMA

Caro(a) leitor(a),

Após uma longa e tímida primavera, fria e pouco 
solarenga, aguardamos ansiosamente a chegada 
dos dias quentes de verão.

E para os viver de corpo e alma, nesta edição 
da Vida Celeiro preparámos as melhores sugestões, 
novidades e artigos.

Como dias mais compridos pedem energia extra, 
apresentamos-lhe alguns superalimentos, como a matcha e 
a clorela que, além de recarregarem as suas baterias, lhe vão 
apresentar um mundo novo de sabores e aromas. Descubra 
também como pode proteger a sua saúde vascular e ter um 
‘super coração’ na nossa rubrica de saúde e bem-estar!

É também nesta época que os cuidados com o corpo 
ganham uma importância redobrada. Naturalmente, 
queremos estar em forma e saudáveis para aproveitar cada 
momento, o que para muitos significa adotar uma dieta, 
tendo em vista a perda de algum peso. Assim, sugerimos 
a Dieta Mediterrânica que, além de um regime alimentar 
equilibrado, é um estilo de vida repleto de benef ícios 
comprovados ao longo de tantas gerações. 

Para celebrar o sol é também obrigatório proteger a 
pele e mantê-la sempre hidratada e saudável. A pensar 
nestes cuidados, vai encontrar nesta edição algumas 
recomendações de produtos solares e óleos, como o de 
abacate e de olíbano, indicados para conseguir uma pele 
bem nutrida e bonita.

E já sabe, quando fizer as malas não se esqueça da sua 
revista Vida Celeiro, para viver o verão em pleno!

Boas leituras,

( editorial )( editorial )

NOTA:
Os produtos apresentados ao longo da revista Vida Celeiro poderão estar disponíveis 
com apresentações, cores e imagens diferentes, estando limitados ao stock  
existente nas lojas. 
Os preços e descrições dos produtos poderão sofrer alterações por motivos alheios  
à gestão da revista Vida Celeiro.

ESTATUTO EDITORIAL: 
A Vida Celeiro é uma revista de alimentação, saúde e bem-estar. 
A Vida Celeiro visa promover um estilo de vida saudável. 
A Vida Celeiro pauta-se pela divulgação de estratégias alimentares e de estilo  
de vida que seguem as melhores práticas da investigação científica.

 PÁG. 4 
MUNDO CELEIRO

Fique a par de todas as novidades  
que não pode mesmo perder

 PÁG. 8 
ENTREVISTA

Conheça melhor a blogger Vânia Ribeiro, que é também 
naturopata e uma cozinheira excecional 

 PÁG. 10 
MASSAS SEM GLÚTEN

Há alternativas às massas de trigo, igualmente 
saborosas e muito nutritivas

 PÁG. 12 
ÓLEO DE ABACATE

Revelamos as propriedades de um dos frutos  
mais procurados do momento

NUTRIÇÃO
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Tradicionalmente, 
as massas eram 

feitas com farinha 
de cevada ou trigo

duro e ovos. Mas 
há cada vez mais 

opções sem glúten.

10

TIAGO LÔBO DO VALE
Diretor da Vida Celeiro

Vânia Ribeiro
BLOGGER
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Na próxima edição escreva-nos 
a contar o que procura nas lojas 
Celeiro e o que achou das novidades 
que preparámos para si. 

e-mail: vidaceleiro@celeiro.pt
www.facebook.com/celeiro.pt

 PÁG. 32 
CLORELA

Um vegetal de água doce, ideal para os regimes 
vegan e vegetariano 

 PÁG. 34 
ESPECIAL HOMEM

Saiba quais são as diferenças entre os homens  
e mulheres na forma como perdem peso  

 PÁG. 36 
CONSELHOS CELEIRO

Os nossos leitores perguntam  
e o Dr. Pedro Lobo do Vale responde

Fiz o esparguete de 
beterraba e batata- 
-doce e foi um sucesso 
cá em casa. Só falta 
experimentar o de curgete.

JOÃO MARQUES*, VIA FACEBOOK 

Visitei o Veggie World 
e fiquei muito feliz pois 
percebi que há cada 
vez mais opções para 
vivermos uma vida mais 
saudável e equilibrada. 

FILIPA MENDES*, LISBOA

!!

SAÚDE E BEM-ESTAR

 PÁG. 14 
O PLANO IDEAL PARA O VERÃO

A Dieta Mediterrânica faz parte do Património 
Imaterial da Humanidade. Conheça-a bem

 PÁG. 16 
MATCHA

Os segredos de um chá conhecido  
como o elixir dos imortais

 PÁG. 18 
PÓS-PARTO COM ENERGIA E NA LINHA

Dicas que ajudam a passar pelas transformações  
da maternidade da melhor maneira

 PÁG. 20 
SMOOTHIES DE VERÃO

Sumos de vegetais e fruta, frescos e proteicos

 PÁG. 22 
TENHA UM SUPERCORAÇÃO

Saiba como cuidar deste órgão que tem tanto  
de poderoso como de frágil 

 PÁG. 26 
ÓLEO DE OLÍBANO

Descubra o poder deste óleo essencial milenar

 PÁG. 28 
INFEÇÕES URINÁRIAS

Aprenda a evitar esta doença que afeta  
mais as mulheres do que os homens

 PÁG. 30 
ESPECIAL CRIANÇAS

Conheça as causas e como evitar a obstipação 
infantil, que afeta cerca de 30% das crianças

AlentejoAlentejo

 PÁG. 38 
CUIDADOS NO DESPORTO

Dicas de hidratação e nutrição para quem pratica 
exercício físico de forma regular

 PÁG. 40 
RECEITAS 100% VEGETAIS

Receitas deliciosas e saudáveis  
do pequeno-almoço à sobremesa

 PÁG. 44 
ALENTEJO

Conheça o céu mais estrelado de Portugal

 PÁG. 46 
PROTETORES SOLARES BIARRITZ

A proteção natural pensada para toda a família

 PÁG. 47 
VALES DE OFERTA

Descontos e vantagens em todas as nossas lojas

 PÁG. 50 
TOME NOTA

Agende os dias dos seus workshops preferidos

44

A MELHOR 
DIETA
A MELHOR 
DIETA

LIFESTYLE CELEIRO

*PARA GARANTIR A PRIVACIDADE, OS NOMES 
DOS LEITORES FORAM PSEUDONIMIZADOS.  

**PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O REGULAMENTO  
DO PROGRAMA CARTÃO CLIENTE CELEIRO.

Cartão de 
cliente Celeiro

ACEITE EM QUALQUER LOJA 
CELEIRO E LOJA ONLINE

CONTEMPLA TODAS AS 
COMPRAS DE ARTIGOS E/
OU SERVIÇOS VENDIDOS 
NAS LOJAS CELEIRO 
E LOJA ONLINE**

CAMPANHAS FREQUENTES 
DE PONTOS A DOBRAR

Benefícios
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( mundo CELEIRO )( mundo CELEIRO )

NOVIDADES

pvp. sob consulta

Este evento, que já conquistou 
dezenas de outras cidades eu-
ropeias, aconteceu este ano no 

Pátio da Galé (Praça do Comércio) e sur-
giu do crescimento da tendência vegan, 
enquanto estilo de vida e comporta-

mento alimentar. Como não podia deixar 
de ser, pela sua vasta oferta vegan e 
por ser uma referência em alimentação 
saudável e produtos naturais em Portu-
gal, o Celeiro aliou-se ao evento, como 
patrocinador principal.

FOI NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL QUE LISBOA RECEBEU 
O SEU PRIMEIRO VEGGIEWORLD.

Estivemos no Veggie World 
como patrocinador principal

Segundo um estudo científico levado 
a cabo nos Estados Unidos da América 
pelo Environmental Working Group 
(organização norte-americana sem 
fins lucrativos) os morangos são 
considerados o alimento mais sujo de 
2018, por conterem níveis elevados 
de substâncias químicas e pesticidas. 
Outras entradas da lista incluem 
espinafres, nectarinas, maçãs, uvas, 
pêssegos, cerejas, peras, tomates, 
aipo, batatas e pimentos. 

R MAS ISTO NÃO SIGNIFICA QUE TENHA  
DE SACRIFICAR O CONSUMO DESTA 

FRUTA TÃO DELICIOSA E AROMÁTICA! OS 
MORANGOS BIOLÓGICOS QUE ENCONTRA NAS 
LOJAS CELEIRO SÃO LIVRES DE PESTICIDAS E 
ADUBOS QUÍMICOS E LIVRES DE ORGANISMOS 
GENETICAMENTE MODIFICADOS.

ForTussMorangos
O  alimento mais 
‘sujo’ do ano

fonte: www.ewg.org/foodnews/strawberries.php

CHegaram O "FIambRe" e "qUeijos"  
vegaN Da natUrefoods
Com o verão à porta, nada melhor do que preparar 
as suas sandes para levar para a praia com os novos 
"queijos" e "fiambre" de origem vegetal da Naturefoods. 
Sem glúten nem lactose, estas alternativas ao 
fiambre e queijos convencionais estão diponíveis nas 
variedades Original, tipo Cabra e tipo Gouda, todas 
deliciosas e adequadas a vegetarianos e vegans.

delicioso e 

adequado a 

vegetarianos 

e vegans 

R Sem glúten 

nem lactose



11
» Fruta e legumes:  
Tem inúmeras opções que pode 
levar: cenoura e todo o tipo de 
tomate cru, manga e papaia 
laminadas, pêssegos, nectarinas  
e damascos. Aposte também  
nos sumos de fruta sem adição  
de açúcar.

22
» Bolachas:  
Aconselham-se as de recheio de 
mirtilo ou bolachas de aveia.

33
» Snacks simples: 
São rápidos, práticos de fazer 
e muito saborosos: abacate 
com sumo de limão e pistácios; 
gelatina com pevides de abóbora; 
tortilhas wraps barradas com 
manteiga de amendoim e rúcula; ou 
empanadilhas: de atum, cogumelos 
ou espinafres. E já experimentou as 
galetes multi-cereais com creme de 
sésamo? Pois devia!

44
» Bebidas:  
Nunca se esqueça de se hidratar. 
Além de ser obrigatório o consumo 
frequente de água, pode também 
manter a hidratação com água 
de coco, bebidas enriquecidas 
com vitaminas, colagénio e ácido 
hialurónico: as Protein waters; 
sumo de laranja, sumo de cenoura 
ou limonada; e bebida de aveia.

55
» Outros alimentos: 
Há outro tipo de snacks como o ovo 
cozido ou as barras e protein bites 
raw de vários sabores: mirtilo, coco, 
goji, frutos secos e sementes, chá 
verde, matcha, espirulina e soja.

Com antioxidan-
tes e probióticos, 
esta bebida 
fermentada de 
forma artesanal, 
é obtida através 
da mistura de 
chá preto ou 
verde e açúcar.

DICAS

IDeiaS saUDáveis  
PaRa levar Para A praia

Com proteína de soja, ervilha e arroz, são 
ricas nas vitaminas B6 e C. Disponíveis 
nos sabores baunilha e chocolate.

LANÇA UM NOVO 
SABOR A PENSAR 
NO VERÃO!
FEITA DE FORMA ARTESANAL E 
SEM RECURSO A CONSERVANTES, 
ESTA BEBIDA GASEIFICADA 
PROBIÓTICA TEM AGORA UM NOVO 
SABOR: GENGIBRE E LIMÃO. 
ALÉM DE SER DELICIOSA, ESTA 
KOMBUCHA NÃO TEM LACTOSE 
NEM GLÚTEN E É ADEQUADA A 
VEGETARIANOS E VEGANS.

www.celeiro.pt  5

pvp. €19,99

pvp.  €2,29

100% VEGAN 
MULTIPOWER

NOVAS PROTEÍNAS

Captain Kombucha

SUMO DE CENOURA 
BIOLÓGICO
NATUREFOODS 

200 ml
Sumo de cenoura biológico 
sem adição de açúcares 
(contém apenas os açúcares 
naturalmente presentes).

BOLACHAS  
COM FLOCOS  
DE AVEIA BIO 

NATUREFOODS

180 g
Alto teor em fibra.

GALETES 
MULTICEREAIS BIO 

NATUREFOODS 

100 g
Sem sal e com baixo 

teor de gordura.

MANTEIGA DE 
AMENDOIM BIOLÓGICA
NATUREFOODS

350 g
Alto teor em fibra, 
ácido fólico e magnésio. 
Fonte de proteína. Não 
contém óleo de palma.

ÁGUA DE COCO 
BIOLÓGICA

DR ANTÓNIO 
MARTINS

330 ml
Bebida isotónica 

natural que 
sacia a sede.

PROTEIN BITES 
MAÇÃ CANELA
SAF

40 g  
Produzido com ingredientes 
crus, este snack proteico 
é isento de glúten e 
adequado a vegans.  

https://www.celeiro.pt/460194-captain-kombucha-bio-gengibre-limao-400-ml-ltr-captain-kombucha
https://www.celeiro.pt//445573-sumo-cenoura-bio-200-ml-ltr-naturefoods
https://www.celeiro.pt//22705-bolachas-flocos-de-aveia-bio-180-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt//407038-galetes-multicereais-bio-100-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt/produtos/311878-agua-de-coco-bio-330-ml-ltr-dr-antonio-martins
https://www.celeiro.pt//443678-protein-bites-maca-canela-40-gramas-kg-saf-raw
https://www.celeiro.pt//466035-proteina-100-vegan-450-gramas-kg-multipower
https://www.celeiro.pt//466028-proteina-100-vegan-sabor-a-chocolate-450-gramas-kg-multipower
https://www.celeiro.pt//432344-manteiga-de-amendoim-biologica-350-gramas-kg-naturefoods
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( mundo CELEIRO )( mundo CELEIRO )

pvp. a partir de €2,99

NOVA LINHA DE 
MAQUILHAGEM SANTÉ
DESCUBRA ESTA LINHA DE MAQUILHAGEM SEM 
INGREDIENTES POTENCIALMENTE NOCIVOS E CUJA 
MAIORIA DOS PRODUTOS É VEGAN E BIOLÓGICA.  
NÃO TESTADA EM ANIMAIS, ESTA GAMA RESPEITA  
NÃO SÓ A SUA PELE COMO O AMBIENTE.

Organic Cup
UMA ALTERNATIVA LIVRE DE INGREDIENTES TÓXICOS

pvp. €23,99

pvp. €2,80

C omece o dia com o 
delicioso sabor da aveia 
biológica, combinado 

com a textura cremosa de uma 
alternativa vegetal ao iogurte. 
Dois dos melhores ingredientes 

que a natureza tem para oferecer, 
numa única embalagem. 
Aumente o consumo de fibra 
ao pequeno-almoço juntando a 
este yofu cereais ou fruta fresca. 
Adequado a vegans.

UMA DELÍCIA VEGAN E CHEIA DE FIBRA  
PARA UM PEQUENO-ALMOÇO PERFEITO.

Novo Yofu  
Soja-Aveia  
da Provamel

Estes copos menstruais são constituídos 
a 100% por silicone médico, sendo 
hipoalergénicos e totalmente livres de lixívia, 
cloro, corantes, perfumes e outras substâncias 
químicas nocivas que prejudicam o organismo. 

Além disso, por serem reutilizáveis por 
um período de 10 anos, são uma opção 
económica e ecológica. Disponíveis em dois 
tamanhos, estes copos são fáceis de colocar e 
confortáveis, respeitando o pH íntimo feminino.

Este canal foi criado para lhe dar a conhecer receitas 
saudáveis e deliciosas e outros conteúdos de saúde, 
nutrição e lifestyle. Para Viver de Corpo e Alma, sempre.

As embalagens da Sonnentor 
são ecológicas  
R Sabia que as embalagens das 
especiarias e chás da Sonnentor 
não têm plástico? Estes produtos 
são embalados em películas de 
celulose provenientes da madeira, 
um material biodegradável que 
respeita o equilíbrio ambiental.

Subscreva já para não perder nenhum vídeo: 
youtube.com/c/Celeirolifestyle

YOUTUBE
 O CELEIRO JÁ INAUGUROU O SEU CANAL! 

https://www.celeiro.pt/466424-yofu-fresco-bio-soja-e-aveia-500-gramas-kg-provamel
https://www.celeiro.pt/marcas/sante?cat=80
https://www.celeiro.pt/marcas/organicup
https://www.celeiro.pt/marcas/sonnentor
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TENDÊNCIAS

  OVOS BIOLÓGICOS  
E PORTUGUESES 
Vida Celeiro 
6 UNIDADES

BARÓMETRO  
CELEIRO

top 5top 5 Os eleitos  
da estação

 CHAMPÔ DE 
ÓLEO DE COCO 

VIRGEM BIO 
Dr. Organic 

265 ML

  BARRA PROTEICA 
RAW SPARTAN 
The Barbarian 
50 G

1

Golden Milk
ESTA É UMA DAS TENDÊNCIAS DESTE ANO. MAS O QUE 
É O GOLDEN MILK OU LEITE DOURADO? TRATA-SE DE 
UMA BEBIDA FEITA COM LEITE OU BEBIDA VEGETAL,  
À QUAL SE ADICIONA CURCUMA. EXPERIMENTE ESTAS 
RECEITAS MUITO SIMPLES E DESFRUTE.

Junte 1 colher de mistura 
biológica para leite 
dourado Curcuma Latte 

Gengibre da Sonnentor a 200 ml  
da sua bebida vegetal de eleição,  
e aqueça em lume brando. 

PRODUTO:  
Curcuma Latte Gengibre bio 
Sonnentor · 60 g 
PVP €7,99

2
 IOGURTE DE COCO 

COM SABOR  
A CHOCOLATE 

Harvest Moon 
125 G

  CHAI CURCUMA BIO 
Yogi Tea 
17 SAQUETAS

 INGREDIENTES 

 1 Chávena de quinoa preta bio Naturefoods  1 Dente de alho bio  
 3 Colheres de sopa de azeite bio  2 1/2 Chávenas de água a ferver  
 1 Cenoura bio  10 Tomates-cherry  1 Chávena de Edamame Bioinside 
 1/2 Chávena de milho-doce bio Naturefoods  1/2 Chávena de ervilhas Bio 
 Alho em pó q.b.  Pimenta-de-caiena q.b.  Coentros frescos bio picados 
 Sal marinho q.b.

 PREPARAÇÃO 

B Lave a quinoa, mexa bem e escorra. B Salteie o alho inteiro, a quinoa e o 
edamame com uma colher de azeite. Junte a água a ferver e o sal marinho.  
Tape e coza em lume brando durante dez minutos. B Apague o lume, tire o alho 
e deixe tapado por mais cinco minutos. Use um garfo para soltar os grãos de 
quinoa e o edamame e coloque numa taça. B Corte a cenoura em rodelas finas 
e o tomate em quartos. B Coloque uma frigideira ao lume com duas colheres de 
azeite e, durante dois minutos, salteie a cenoura. Junte as ervilhas, e após mais 
três minutos coloque o milho e o tomate. B Envolva bem e tempere com alho em 
pó e pimenta-de-caiena. Por fim, envolva a quinoa e o edamame com o salteado 
e polvilhe com coentros picados.

Se desejar, pode adoçar qualquer uma destas bebidas com mel a gosto ou xarope de agáve.

Junte a uma chávena de 
bebida vegetal ou leite 
fervido uma saqueta de Yogi 

Tea Chai Curcuma durante 5 minutos.

PRODUTO:  
Chai de curcuma bio 
Yogi Tea · 17 saquetas 
PVP €3,89

pvp: € 15,79

CARVÃO VEGETAL ATIVADO
SOLGAR · 100 CÁPSULAS

Agora pode experimentar esta 
técnica com as cápsulas de 
Carvão Vegetal Ativado da Solgar. 
Basta colocar o conteúdo na 
sua escova de dentes húmida e 
massajar os dentes durante cerca 
de 3 minutos. Depois é só passar 
a boca por água abundante.

JÁ OUVIU FALAR EM... 
BRANQUEAMENTO DENTÁRIO 
COM CARVÃO ATIVADO?

5

EXPERIMENTE O EDAMAME, UMA OPÇÃO DIFERENTE 
E MUITO NUTRITIVA! ESTES GRÃOS DE SOJA TÊM 
ELEVADA DENSIDADE NUTRICIONAL EM PROTEÍNAS, 
FIBRA E MINERAIS COMO O CÁLCIO. PODE JUNTAR OS 
GRÃOS A SALADAS OU COZER A VAGEM INTEIRA EM 
ÁGUA E ACRESCENTAR ERVAS E ESPECIARIAS.

EdamameEdamame

Experimente esta receita de Edamame e Quinoa 
com Vegetais Salteados, para quatro pessoas:

EDAMAME EM GRÃO 
ULTRACONGELADO BIO

Bioinside · 300 g 
PVP: €3,69

https://www.celeiro.pt//398169-curcuma-latte-gengibre-bio-60-gramas-kg-sonnentor
https://www.celeiro.pt/produtos/362481-edamame-soja-verde-grao-ultracongelado-bio-300-gramas-kg-bio-inside
https://www.celeiro.pt//457774-chai-curcuma-bio-17-saquetas-unid-yogi-tea
https://www.celeiro.pt//397254-ovos-frescos-bio-classes-m-l-6-unidades-unid-vida-celeiro
https://www.celeiro.pt//466585-barra-proteica-bio-raw-limao-spartan-50-gramas-kg-the-barbarian-raw-bar
https://www.celeiro.pt//416207-iogurte-coco-chocolate-bio-125-gramas-kg-harvest-moon
https://www.celeiro.pt//457774-chai-curcuma-bio-17-saquetas-unid-yogi-tea
https://www.celeiro.pt//295321-champo-oleo-de-coco-virgem-bio-265-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/produtos/247085-carvao-vegetal-ativado-100-capsulas-cps-solgar


»“Não fazia ideia de que isto ia 
acontecer, foi um acaso da vida”, 
é assim que Vânia Ribeiro revela 

o seu encontro com o mundo da gas-
tronomia saudável. É autora do livro 
As 5 cores da cozinha saudável e do 
blogue que lhe deu origem: Made by 
choices. Este, que é um projeto a tempo 
inteiro, é descrito como “um espaço 
onde partilho receitas saudáveis, sim-
ples e 100% vegetarianas, feitas com 
ingredientes naturais, cereais integrais, 
gorduras saudáveis, frutas e vegetais”. 

Vânia começou por querer ser psi-
cóloga, para “poder ajudar os outros”, 
mas a experiência transformadora 
de uma massagem indiana, levou-a a 

querer saber mais sobre as medicinas 
naturais. E foi o que fez: largou a Psi-
cologia e completou os quatro anos 
de Naturopatia, dois mundos que 
não considera contrários. “De uma 
maneira diferente, também procuro 
ajudar e inspirar, mas com um foco 
mais específico na alimentação.”

AUMENTO DA PROCURA
A blogger garante que esta é uma área 
pela qual há cada vez maior interesse. 
Se, em 2015, quando começou com o 
blogue, tinha algumas dúvidas relativa-
mente ao seu sucesso, três anos depois 
sente que há um interesse 
cada vez maior por um 

Vânia Ribeiro é autora do blogue “Made by choices”,  
onde publica receitas que pretendem ajudar a escolher um 

estilo de vida mais saudável. Mesmo quando andamos a correr 
e dizemos que não temos tempo ou vontade de cozinhar.

“TODAS AS NOSSAS 
DECISÕES  

SÃO ESCOLHAS”
Vânia Ribeiro

estilo de vida saudável, onde se inclui 
não só a alimentação, mas também 
a prática de exercício e até a relação 
com os outros. “Quando começamos 
a perceber como o mundo funciona, 
queremos eliminar a presença de 
todo o tipo de químicos, procurando 
soluções biológicas, mais amigas do 
ambiente e da nossa saúde, em todas 
as áreas”. E é nas lojas Celeiro do Cen-
tro Comercial Colombo e do Vasco 
da Gama que consegue encontrar a 
maioria das suas opções saudáveis.  
É fã dos “fantásticos” iogurtes vegetais, 
do tofu e da levedura nutricional. “Este 
é um produto que é muito difícil de 
encontrar mas que fiquei muito satis-
feita de ver à venda no Celeiro. Agora, 
é lá que vou comprá-lo”, garante. Para 
o futuro, há novos projetos em vista. 
“Ainda não posso revelar, mas em breve 
darei novidades”, promete. 

( entrevista )( entrevista )
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5 CORES

Em 2017, Vânia Ribeiro, foi convidada pela editora Lua de Papel 
para publicar o livro “As 5 cores da cozinha saudável”. O resulta-
do: 75 receitas, distribuídas por cinco capítulos que representam 
as cores das frutas e dos vegetais, e onde se explica qual a 

importância das cores dos alimentos, 
bem como a função dos fitonutrientes  
no nosso organismo. Pode confirmar nas 
receitas da página 40 da nossa revista 
que, qualquer uma delas – sem ingredientes 
de origem animal, trigo ou açúcar refinado –, 
é tão saborosa como garante a autora.  
É que as receitas são da Vânia!
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5 dicas
a não 

esquecer 

Nos últimos anos têm surgido várias alternativas 
não convencionais às massas de trigo. Descubra  
as diferenças e quais as vantagens nutricionais.

tam pouca fibra e elevados teores 
de amido. A nível de confeção 
deve ter-se especial atenção, 
uma vez que cozem rapidamente. 
As opções à base de milho são 
as mais similares às massas de 
trigo duro, em termos de textura 
e sabor.

Um dos inconvenientes destas 
alternativas é o seu elevado índice 
glicémico em comparação com ou-
tros cereais. Os hidratos de carbono 
existentes na sua composição são 
rapidamente absorvidos pelo orga-
nismo e afetam a glicemia (níveis 
de glicose ou açúcar no sangue) de 
forma mais significativa. Por este 
motivo, quem quiser ou necessitar 
de optar por uma alimentação sem 
glúten deverá intercalar o consumo 

A  história das massas 
não é muito clara 
quanto à sua origem, 
mas pensa-se que te-

nham surgido na China ou na Itália. 
Inicialmente, eram feitas a partir 
de farinha de cevada ou de outros 
cereais como o millet. Nos tempos 
mais recentes, a massa começou 
a incluir ingredientes como o trigo 
duro e os ovos. Porém, hoje em dia 
são muitos aqueles que procuram 
uma alimentação sem glúten, ou 
simplesmente com um teor de fibra 
e proteína mais elevado. 

OPÇÕES TRADICIONAIS:  
Milho e arroz
As massas de arroz e milho pos-
suem um sabor suave, apresen-

MASSAS  
SEM GLÚTEN 
Um novo mundo

destes cereais com outros que 
apresentem um índice glicémico 
mais baixo.

PSEUDO-CEREAIS: 
Trigo-sarraceno  
e quinoa
Ainda que não sejam cereais mas 
sementes de frutos, o trigo-sarra-
ceno e a quinoa são designados 
por pseudo-cereais (algo como 
“falsos cereais”) dado que, do 
ponto de vista prático, são consu-
midos como alternativas a outros 
cereais com glúten.

O trigo-sarraceno apresenta-se 
como uma fonte considerável de fi-
bra, magnésio e rutina, um bioflavo-
nóide. A quinoa é uma boa fonte de 
fibra, proteína, vitamina B2 e ferro. 
Estes dois pseudo-cereais desta-
cam-se ainda pelo seu baixo índice 
glicémico em comparação com o 
trigo, arroz ou milho, constituindo 
assim uma opção mais saudável, 
até para pessoas diabéticas.

Ambas as variedades são mais 
resistentes, requerendo períodos de 
cozedura um pouco mais elevados e, 
no que diz respeito ao sabor, asseme-
lham-se um pouco aos frutos secos.

PROTEICAS:  
Leguminosas
Uma das alternativas mais 
recentes no campo das massas 
sem glúten são as variedades à 
base de leguminosas como a soja 

As massas terão surgido na China ou em Itália  
e eram feitas a partir de farinha de cevada  
ou de outros cereais. Hoje usa-se também  
o trigo duro, ovos e alternativas sem glúten.

Para evitar que a massa 
agregue durante 

a confeção, utilize 
um recipiente maior 
para mexer a massa 
com mais facilidade 

e frequência.

Respeite o tempo de 
confeção recomendado, 
sendo que a massa deve 

ficar sempre al dente.

Depois da confeção 
passe a massa 

por água corrente 
para interromper 

a cozedura.

Sirva o molho apenas 
na hora para evitar 

que a massa absorva 
demasiado líquido.

No dia seguinte, a 
textura destas massas 
tende a alterar-se por 
isso o ideal é consumi-

las no próprio dia.
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verde, grão-de-bico e lentilhas. 
Apresentam um sabor mais forte 
em comparação com as restantes 
e retêm bem a sua forma com 
a confeção. Do ponto de vista 
nutricional possuem um eleva-
do poder saciante e um efeito 
prebiótico, sendo indicadas para 

prevenir alterações do trânsito 
intestinal como a obstipação, pela 
sua riqueza em fibra. Por outro 
lado, apresentam um alto teor em 
proteína vegetal, pelo que podem 
constituir uma boa opção para 
quem pretende adotar uma ali-
mentação vegetariana ou vegan, 

ou para quem pretende manter 
uma massa muscular saudável.

POBRES EM CALORIAS: 
Konjac
O konjac ou glucomanano refe-
re-se a uma planta rica em fibra, 
pobre em hidratos de carbono e 
calorias, pelo que não pode ser 
considerada verdadeiramente 
uma massa. Esta planta é utiliza-
da com muita frequência pelo seu 
elevado efeito saciante não só 
em regimes de emagrecimento, 
como também na elaboração de 
receitas leves de verão. 

Após a confeção, os seus 
filamentos tendem a ficar translú-
cidos e retêm a sua estrutura, mas 
possuem um sabor neutro. Esta 
característica torna o konjac uma 
solução ótima para acompanhar 
pratos e molhos com um sabor 
mais intenso e à base de ervas 
aromáticas. 

 €3,39 
FUSILLI 
PROTEICO  
DE LENTILHAS 
VERDES BIO
NATUREFOODS

250 g
Alto teor em fibra 
e 24% de proteína. 

 €3,39 
FUSILLI 
PROTEICO  
DE GRÃO- 
-DE-BICO BIO
NATUREFOODS

250 g
Alto teor em fibra 
e 20% de proteína.

 €3,40 
MASSA PENNE 
SEM GLÚTEN 
SCHÄR

500 g
À base de milho, 
milho-miúdo 
e arroz.

 €3,79 
ESPARGUETE 
TRIGO 
SARRACENO 
BIO SEM GLÚTEN
NATUREFOODS

500 g
Sem sal. Fonte 
de fibra. Baixo 
teor de gordura.

 €4,65 
FUSILLI ARROZ 
QUINOA BIO 
COMÉRCIO 
JUSTO SEM 
GLÚTEN
BIOFAIR

250 g
Sem ovo  
e sem soja.

 €4,00 
MASSA DE 
SOJA VERDE 
TAGLIATELLE BIO 
VITAQUELL

200 g
De origem 
biológica. Sem 
OGMs.

 €2,94 
KONJAC 
BIOLÓGICO TIPO 
MASSA NOODLE
SLENDIER

250 g
Apenas 10 kcal 
por 100g. Pré-
cozinhado e pronto 
em um minuto.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES 
DAS DIFERENTES MASSAS

VARIEDADE TEMPO MÉDIO DE 
COZEDURA (MINUTOS)* COMBINA BEM COM... MOLHO IDEAL

ARROZ 7-9 Pratos de carne,  
peixe ou asiáticos

FRUTOS SECOS COMO  
CASTANHA-DE-CAJU

MILHO 9-10 Pratos de carne ou peixe TOMATE

TRIGO-SARRACENO 8-10 Pratos de peixe  
ou vegetarianos

QUEIJO OU ALTERNATIVAS 
VEGETAIS À BASE DE SOJA

QUINOA 13-15 Pratos de peixe  
ou vegetarianos PESTO OU DE COGUMELOS

LEGUMINOSAS 4-8 Pratos vegetarianos SUBSTITUTOS VEGETAIS DAS NATAS

KONJAC 1 Saladas e salteados BOLONHESA ORIGINAL OU DE SOJA

*Estes tempos são meramente indicativos.  
Consulte sempre as instruções descritas na embalagem do produto.

https://www.celeiro.pt//848961-massa-penne-sem-gluten-500-gramas-kg-schar
https://www.celeiro.pt//418584-esparguete-trigo-sarraceno-bio-sem-gluten-500-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt//302227-fusilli-arroz-quinoa-bio-comercio-justo-sg-250-gramas-kg-biofair
https://www.celeiro.pt//217545-massa-de-soja-verde-tagliatelle-bio-200-gramas-kg-vitaquell
https://www.celeiro.pt//342056-konjac-biologico-tipo-massa-noodle-250-gramas-kg-slendier
https://www.celeiro.pt//458726-fusilli-proteico-de-lentilhas-verde-bio-250-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt//458733-fusilli-proteico-grao-de-bico-bio-250-gramas-kg-naturefoods
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E studos recentes indicam 
que incluir óleo de abaca-
te na alimentação pode 
aumentar a resistência 

a doenças e melhorar o estado 
geral da saúde.
 SISTEMA IMUNITÁRIO   
O seu consumo está relacionado 
com uma melhor absorção de 
carotenóides e Vitamina E, impor-
tantes para o bom funcionamento 
do sistema imunitário.

 DOENÇAS CARDIOVASCULARES   
Devido à sua riqueza em ácido oleico 
(gordura monoinsaturada) e  
β-sitosterol (fitoesterol utilizado como 
coadjuvante no tratamento de hiperli-
pidémias) pode levar a uma redução 
significativa do mau colesterol (LDL) 
e aumento do bom colesterol (HDL).

 SAÚDE OCULAR   
Este óleo é rico em luteína, um caro-
tenóide que ajuda a proteger contra  
a oxidação destrutiva provocada  
pelos radicais livres. Ajuda a reduzir  
o risco de cataratas e de degeneração 
macular relacionada com a idade
(a principal causa de cegueira em 
pessoas com mais de 65 anos).

 SAÚDE DA PELE  

Protege a pele dos radicais livres 
resultantes da exposição aos 
poluentes ambientais e dos efeitos 
nocivos provocados pela exposição  
à luz (ultravioleta).

 ARTRITE E DOENÇAS INFLAMATÓRIAS   
Pode ajudar a reduzir os sintomas 
provocados pela artrite, como: 
derrame articular, dor na 
movimentação, calor, vermelhidão  
e limitação funcional. 

Com elevadas concentrações em ácidos gordos 
monoinsaturados e uma grande riqueza em vitaminas e 
minerais, este é um dos frutos mais procurados do momento, 
sendo usado na alimentação e na indústria cosmética.

ÓLEO DE 
ABACATE
Propriedades 
incríveis

Devido ao seu elevado conteúdo de 
insaponificáveis e vitaminas A, B, C,  
D, E, K, Biotina e Niacina, este óleo  

é facilmente absorvido, não deixando 
a pele oleosa e conferindo-lhe um 
efeito luminoso. Também ajuda a 

prevenir a secura da pele provocada 
pelo sol e pelo vento e pode ainda

ajudar a fortalecer os fios de cabelo 
mais fracos e quebradiços.

Óleo de abacate e beleza

Para os mais 
pequenos

PODE SER USADO COMO ALTERNATIVA 
AO AZEITE NAS REFEIÇÕES DOS MAIS 
PEQUENOS. O SEU TEOR EM ÁCIDOS 
GORDOS ESSENCIAIS TORNA-O UM 

INGREDIENTE INTERESSANTE NA 
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

CEREBRAL E FÍSICO DO BEBÉ.

COLHERES 
DE CHÁ

2

COLHER 
DE CHÁ

1

em refeições à base 
de legumes ou à base 
de legumes e carne

em refeições à base 
de fruta ou à base 
de fruta e cereais

DOSAGEM RECOMENDADA PARA 
CADA 200G DE REFEIÇÕES:
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 €8,75 
ÓLEO DE ABACATE 
BIOLÓGICO 
CLEARSPRING 

250 ml
Óleo de abacate  
biológico. Com elevado 
teor em gordura 
monoinsaturada.

 €13,95 
ÓLEO DE ABACATE 
BIOLÓGICO 
HAUT-SÉGALA

50 ml
100% Óleo de abacate 
virgem biológico de 
primeira pressão a frio. 
Apenas para uso externo.

https://www.celeiro.pt//449823-oleo-de-abacate-bio-250-ml-ltr-clearspring
https://www.celeiro.pt//335560-oleo-de-abacate-bio-50-ml-ltr-haut-segala
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Mais do que uma dieta, a Dieta Mediterrânica é um estilo de vida. 
Aposte neste plano alimentar e mantenha a forma neste verão.

A Dieta Mediterrânica, 
reconhecida em 2013 
pela UNESCO como Patri-
mónio Cultural Imaterial 

da Humanidade, não é considerada 
apenas uma dieta mas, antes, um 
estilo de vida, que representa um 
conjunto de conhecimentos, práticas 
e tradições relacionados com a 
alimentação humana, partilhados e 
transmitidos de geração em geração.

O estudo do impacto da Dieta 
Mediterrânica na saúde teve a sua 
origem no trabalho desenvolvido por 
Ancel Keys, iniciado em 1952, que 
estudou os hábitos alimentares dos 
povos da bacia do Mediterrâneo e 
constatou uma redução na incidên-
cia de doenças cardiovasculares e 
coronárias e uma maior longevidade 
nestas populações.

Neste regime predominam 
sobretudo os produtos frescos, lo-

cais e sazonais. Dá-se preferência 
ao consumo da gordura de origem 
vegetal (como o azeite), de peixe, 
vegetais e fruta e a uma redução 
dos açúcares simples e do sal.

PARA UMA VIDA  
MAIS LONGA
Os resultados de muitos estudos 
sugerem que este padrão diário 
de alimentação característico 
da Dieta Mediterrânica está 
associado a maior longevidade no 
geral e à proteção face a doenças 
como o cancro, diabetes tipo 
2, hipertensão arterial, doença 
cardiovascular, obesidade e 
doenças neurodegenerativas. 

ESTUDO DE CASO:  
PORTUGAL
De acordo com os dados recentes 
relativos à população portuguesa, 

presentes no Inquérito Alimentar 
Nacional e Atividade Física 
(apresentado em 2016 e realizado 
por um grupo de trabalho que 
envolveu investigadores nacionais 
e internacionais), a adesão elevada 
ao padrão alimentar mediterrânico 
ocorre apenas em 27,8% dos 
portugueses, sendo que, deste 
universo, a maioria são indivíduos 
idosos (43,7%) e apenas 8,6%  
são adolescentes.

A Dieta Mediterrânica está 
associada a uma maior 
longevidade no geral e à  
proteção face a doenças como 
o cancro, diabetes tipo 2, 
hipertensão arterial, doença 
cardiovascular, obesidade e 
doenças neurodegenerativas.

OVOS esCaLFados  
eM molho de TomatE*

» 1. Aqueça o azeite numa frigideira 
larga e acrescente a cebola. Deixe 
cozinhar uns minutos até a cebola 
amolecer e depois acrescente o 
alho. Cozinhe cerca de 2 minutos. 

» 2. Coloque o tomate em pedaços 
e deixe cozinhar durante cerca de 
10 minutos. Tempere a gosto. 

» 3. Abra os ovos, coloque sobre 
a mistura e deixe ficar até estes 
cozinharem.

» 4. Decore com tomilho fresco  
ou oregãos.

 PREPARAÇÃO 

 INGREDIENTES 

  1 Cebola pequena 
aos pedaços 
  30 ml (2 colheres 
de sopa) Azeite 
extra virgem
  3 Tomates médios

  1 Dente de 
alho picado 
  5 Ovos inteiros 
  Tomilho fresco 
ou orégãos 
  Sal e pimenta q.b.

2 pessoas

10+10 min

*ADAPTADO DA RECEITA  
PÁGINA 32:  

THE MEDITERRANEAN 
DIET FOR CHILDREN.

UM PROJETO DA 
UNIÃO EUROPEIA

A MELHOR DIETAA MELHOR DIETA
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Consumo abundante de alimentos de 
origem vegetal (fruta, legumes, cereais 
pouco refinados, leguminosas, frutos  
secos oleaginosos). 

Consumo de produtos frescos locais e da 
época, processados ao mínimo.

Azeite como principal fonte de gordura, em 
alternativa à manteiga e a outras gorduras.

Consumo moderado de laticínios,  
dando preferência aos produtos lácteos  

de baixo teor de gordura.

Consumo frequente de pescado e baixo,  
ou pouco frequente, de carnes vermelhas.

Água como principal bebida ao longo  
do dia. O consumo de álcool (para quem  

não dispensa) deverá ser moderado  
e às refeições principais.

Confeções culinárias simples. A cozinha 
mediterrânica é uma cozinha simples que 
tem na sua base as sopas, os cozidos,  
os ensopados e as caldeiradas.

Utilização de alimentos como o tomate,  
a cebola, o alho e as ervas aromáticas para 

cozinhar e temperar, em detrimento do sal. 

Refeições em ambiente calmo e tranquilo, 
convívio à volta da mesa.

Atividade física diária regular.

MANTENHA A TRADIÇÃO 
E A SUA FORMA 
Como podemos, então, preservar 
este padrão alimentar e reduzir 
naturalmente o risco de 
aparecimento de obesidade e de 
outras doenças crónicas? Mesmo 
num dia a dia agitado existem 
pratos e alimentos chave da Dieta 
Mediterrânica que deve manter na 
sua alimentação:
  •  SOPAS  •  

R São pratos versáteis, fonte de 
diversas vitaminas e minerais, 
fibra e água. Podem conter 
mais ou menos calorias, ser 

refrigeradas ou congeladas e servidas 
quentes ou frias. São um bom exemplo de um 
prato tradicional e rápido.

  •  PEIXE  •  
R A ingestão de peixe, em 
particular de ácidos gordos do tipo 
ómega-3, contribui para a redução 
de gorduras sanguíneas e para o 

normal funcionamento do coração.

  •  AZEITE  •  
R O azeite é uma gordura rica em 
ácidos gordos monoinsaturados 
e fonte de vitamina E e outros 
antioxidantes. É a opção ideal para 

temperar e cozinhar.

  •  FRUTOS SECOS E OLEAGINOSOS  •  
R A combinação de frutos secos 
(como figos, damascos, passas, 
etc.) com os frutos oleaginosos 
(amêndoa, noz, avelã, etc.) permite 

várias opções saborosas para os seus lanches 
ou refeições intermédias. Estes alimentos 
fornecem uma gordura considerada saudável, 
além de proteínas, vitaminas, minerais e fibra. 

  •  LEGUMINOSAS  •  
R As leguminosas (feijão, 
grão, lentilhas, favas, ervilhas) 
são alimentos típicos da 
dieta mediterrânica, ricos 

em fibra, vitaminas e minerais. Quando 
consumidas em conjunto com os cereais 
são também uma boa fonte de proteínas 
de origem vegetal. Deveríamos tentar 
consumir pelo menos uma porção de 
leguminosas por dia (o equivalente a três 
colheres de sopa cozinhadas). 

PEIXE  
GORDO PELO 

MENOS 2 
VEZES POR 

SEMANA 

NO INVERNO 
E NO VERÃO

A GORDURA 
PRINCIPAL

LANCHES 
PERFEITOS

INTRODUZA 
NO SEU DIA

1

2

4

6

8

3

5

7

9
10

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

 €1,45 
GRÃO-DE-
BICO COZIDO 
BIOLÓGICO 
NATUREFOODS

350 g
Grão-de-bico 
biológico cozido, 
em frasco.

 €3,55 
FEIJÃO FRADE 
BIOLÓGICO
NATUREFOODS

500 g
Feijão frade biológico.

 €6,89 
MIX FRUTOS SECOS
NATUREFOODS

200 g
Frutos secos de 
origem biológica.

 €3,55 
MISTURA CEREAIS 
LEGUMINOSAS 
CLEARSPRING

250 g
Mistura de cereais 
e leguminosas 
biológicas, de 
cozedura rápida.

 €3,55 
MISTURA SOPA 
BAULE VOLANTE

400 ml
Mistura para sopa 
com trigo espelta 
e lentilhas de 
origem biológica.

 €1,79 
FEIJÃO VERDE 
BIOKITCHEN
CLEARSPRING

340 g
Feijão verde  
biológico.

https://www.celeiro.pt//393034-grao-de-bico-cozido-bio-350-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt/434423-feijao-frade-biologico-500-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt//367332-frutos-secos-mix-bio-200-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt//351669-mistura-cereais-leguminosas-cozedura-rapida-bio-250-gramas-kg-clearspring
https://www.celeiro.pt//233316-mistsopa-trigo-esp-lentilhas-bio-400-gramas-kg-baule-volante
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A credita-se que o chá 
matcha foi introduzido 
no Japão pelo monge 
budista Eisai, em 1191, 

que utilizava as folhas moídas do 
chá verde em cerimónias religiosas 
com o intuito de proporcionar clareza 
de espírito e bem-estar. Talvez por 
isso, antes de partirem para a 
batalha, os guerreiros japoneses 
tomassem o matcha para obterem 

mais energia física e mental, ficando 
esta bebida também conhecida como 
o “elixir dos imortais”. 

O matcha é um tipo de chá verde 
em pó derivado da planta Camellia 
sinensis, cultivada à sombra. Antes 
das suas folhas serem utilizadas, são 
retirados os veios, caules e impure-
zas, para depois serem moídas num 
moinho de pedra. Este processo 
criterioso não só confere um sabor 

mais suave e uma cor mais intensa 
ao matcha, como também parece 
contribuir para uma densidade 
nutricional mais elevada.

Em comparação com o chá verde 
tradicional, o chá matcha apresenta 
um teor do antioxidante epigaloca-
tequina galato (EGCG) pelo menos 
três vezes mais elevado. Para além 
disto, este chá em pó é ainda rico em 
L-teanina, um aminoácido encontra-
do principalmente nas folhas do chá 
verde, e em cafeína.

Os compostos bioativos do chá 
matcha têm demonstrado diversos 
efeitos para a saúde, principalmente 
na melhoria da atenção e capacidade 
cognitiva, podendo ser um aliado 
na prevenção da doença de Alzhei-
mer. O consumo deste chá poderá 
ainda contribuir para a prevenção 
do cancro, hipertensão, excesso de 
colesterol, diabetes e obesidade. As 
suas propriedades antioxidantes têm 
ainda sido associadas ao aumento 
da longevidade. 

Descubra o segredo e as qualidades do chá em pó, 
também conhecido como elixir dos imortais.

MATCHA

PUDIM De maTCha e CHia

» 1. Junte a alternativa vegetal  
ao iogurte com a bebida  
vegetal e a banana até obter uma 
mistura homogénea. 

» 2. Adicione gradualmente a  
matcha e a canela e mexa de novo. 

» 3. Junte as sementes de chia,  
a geleia de agave e a aveia,  
misture tudo muito bem e verta  
a mistura para duas taças. 

» 4. Leve ao frigorífico e deixe repou-
sar durante 8 horas ou até ficar sólido.

 PREPARAÇÃO 

 INGREDIENTES 

  300-350 g 
Alternativa vegetal 
ao iogurte
  3 Colheres  
de chá rasas de 
matcha em pó
  1 Banana
  150-200 ml 
Bebida vegetal de 
amêndoa ou soja

  2 Colheres de sopa 
de sementes de 
chia demolhadas 
em 70 ml de água
  1/4 a 1/3 Chávena  
de flocos  
de aveia finos
  1 Colher de sopa  
de geleia de agave
  Canela a gosto

 €11.30 
MATCHA BIO
ISWARI

70 g
Matcha de origem 
biológica.  
Isenta de glúten.

TEOR MÉDIO 
DE CAFEÍNA

160 mg

1 COLHER  
DE CHÁ (5 g)

1 CHÁVENA  
DE CAFÉ 

EXPRESSO (30 ml)

 €9,49 
MATCHA EM PÓ 
BIOLÓGICA
VIDA CELEIRO

50 g
Isento de glúten.  
Alto teor em fibra, 
vitamina C  
e magnésio.

 €3,89 
CHÁ VERDE MATCHA 
LIMÃO BIO
YOGI TEA

17 saquetas
Infusão Ayurvédica 
biológica de chá verde 
com matcha, erva-
príncipe, lima e limão.

 €5,99 
CHÁ MATCHA BIO 
SAQUETAS
CLEARSPRING

20 saquetas
Mistura de chá verde 
matcha e sencha 
japoneses. Contém todas 
as características do chá 
verde japonês produzido 
tradicionalmente.

https://www.celeiro.pt//415217-cha-verde-matcha-limao-bio-17-saquetas-unid-yogi-tea
https://www.celeiro.pt/produtos/434522-matcha-em-po-biologica-50-gramas-kg-vida-celeiro
https://www.celeiro.pt/produtos/323345-cha-verde-matcha-bio-saquetas-20-saquetas-unid-clearspring
https://www.celeiro.pt//346818-matcha-em-po-bio-70-gramas-kg-iswari
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O 
período pós-parto 
compreende as 
seis semanas 
após o parto – 
designado por 
puerpério – e 

estende-se por um tempo de duração 
variável. Trata-se da adaptação à nova 
vida que surgiu e à vida da mulher, 
do casal e da família, que abarcará 
muitas mudanças. É uma fase muito 
exigente, do ponto de vista físico e 
emocional, idealmente superada 
enquanto dura o puerpério. No en-
tanto, na prática, algumas mulheres 
continuam a sentir os seus efeitos até 
aos 12 ou 24 meses após o nasci-

mento do bebé, dependendo da sua 
constituição natural e das exigências a 
que são sujeitas.

MÃE E BEBÉ BEM 
ALIMENTADOS
Este pode ser o momento-chave para 
a mãe reavaliar as suas necessidades 
nutricionais e energéticas. Um regime 
alimentar adequado é importante para 
garantir a sua saúde física e psicológica. 
O fornecimento dos nutrientes e energia 
necessários para cuidar do seu bebé, e 
a possibilidade de retornar ao seu peso 
normal, dele dependerá, assim como 
será a base para uma amamentação 
bem-sucedida, quando aplicável. 

Quando um bebé entra na nossa vida, são muitas as 
adaptações a fazer: físicas, logísticas e psicológicas. 
Para ajudar a passar por estas mudanças, revelamos 
alguns truques e dicas.

PÓS-PARTO 
COM ENERGIA 
E NA LINHA

SOPA AO LANCHE? 
Sim! Fornece-

lhe água, fibra, 
vitaminas e 

minerais, assim 
como a energia 
dos hidratos de 

carbono complexos 
e o poder 

construtor das 
proteínas, bastando 

que adicione 
leguminosas (como 
as ervilhas, lentilhas 
ou grão). No verão, 

beba fria ou faça 
um gaspacho.

!! € 15€ 15

aValiação AlimentaR  
COM nutricIONista

www.celeiro.pt/lojas/
servicos-em-loja/
avaliacao-alimentar

CONSULTE:

MINUTOS
60
1ª vez

MINUTOS
30

seguimento
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Evite recorrer ao excesso de 
cafeína, tente passar o dia apenas 
com um café expresso – com cerca 
de 150 mg de cafeína –, beba su-
cedâneo de café à base de cereais 
ou, também, chá verde sem teína. 
Fuja igualmente de alimentos e 
bebidas nutricionalmente desequi-
librados (com gordura hidrogenada, 
excesso de gordura saturada, de 
açúcar ou sal) para se manter com 
energia e toda a confiança.

UM BOM PEQUENO-
-ALMOÇO
Começar o dia com energia e 
disposição nem sempre é fácil para 
quem tem um bebé. Por isso, um 
pequeno-almoço que forneça ener-
gia, ao mesmo tempo que sacia, 
é essencial. As melhores opções 
são alimentos ricos em proteínas 
(ovos, leite, iogurte ou bebida de 
soja) e hidratos de carbono com-
plexos (pão e cereais integrais, 

como a aveia). Complemente o 
mais possível com fruta biológica, 
não desprezando a sua casca,  
que é pura fibra e antioxidantes...  
e coragem para o seu dia!

VÁRIAS REFEIÇÕES 
POR DIA
A constante sensação de falta de 
tempo faz com que, por vezes, se 
esqueça de fazer refeições a horas 
certas e com a qualidade desejável. 
Com frequência, quando o bebé está 
a descansar, as mães acabam por 
cometer excessos alimentares, total-
mente desnecessários. 

De forma a contornar este pro-
blema, o ideal é fazer pequenas 
refeições ao longo do dia, entre 5-7 
refeições diárias. Opte por fazer, além 
do pequeno-almoço, almoço e jantar, 
até quatro pequenos lanches: três 
entre as refeições principais e um 
antes de se deitar (ceia). 

A sensação de constante falta de
tempo faz com que falhe as 
refeições a horas certas e acabe 
por cometer excessos alimentares.

ResisTa ao desejo de faZer dieta 
Umas das principais preocupações que surge durante o pós-parto prende-se com  
o desejo de voltar rapidamente à figura inicial. No entanto, ainda que seja difícil, 
deverá abster-se de se focar excessivamente neste ponto e, principalmente, 
de fazer restrições calóricas drásticas. O ideal é esperar que o suprimento de 
leite esteja bem estabelecido, que tenha recuperado do parto com sucesso e, 
principalmente, que o seu médico lhe dê carta verde para se empenhar nessa 
tarefa. Até lá, uma alimentação saudável (completa, equilibrada e variada) 
 será a sua melhor amiga.  

 PACIÊNCIA E EXERCÍCIO 

b Outro ponto fundamental é dar ao seu corpo o tempo necessário para voltar 
a ser o que era. Cada organismo é único e reage de forma diferente ao mesmo 
estímulo. Não se compare com outras mulheres na mesma situação, tanto poderá 
ter facilidade e rapidamente voltar ao seu peso habitual, como poderá demorar 
mais algum tempo. Sempre que possível exercite-se: caminhadas e danças ligeiras 
com o bebé, por exemplo. Acima de tudo, aceite o seu corpo e desfrute todos os 
momentos, porque tendo mais ou menos pressão sobre si própria, seis semanas ou 
24 meses passarão a correr.

 É fundamental 
que não descuide o 
consumo de água 

ou de infusões não 
adoçadas, não só 

para promover 
uma produção de 
leite satisfatória, 

como também para 
hidratar o seu corpo 

e a sua pele.  
Além disso, beber 

água é uma das 
melhores formas 

de se manter com 
energia. Tenha uma 

garrafa de água 
consigo e certifique- 

-se de que bebe 
entre dois a três 

litros de água por dia.

sugestão de lanches
ALGUMAS DAS SUGESTÕES MAIS 
INTERESSANTES PARA OS LANCHES são 
as oleaginosas ao natural (nozes, 
amêndoas, avelãs, pinhões, pistácios), 
fruta biológica, vegetais biológicos 
crus (como, por exemplo, cenoura, 
tomate, alface, rúcula, beterraba, 
rabanetes), iogurte ou alternativas 
vegetais com farelo de trigo ou 
de aveia, galetes de multicereais, 
tostas integrais, pão de mistura ou 
integral, simples ou barrado (por 
exemplo com manteiga de amendoim, 
especialidades de fruta para barrar ou 
marmelada adoçada com frutose).

 €3,34 
CHÁ VERDE 
DESCAFEINADO 
CAMOMILA E HORTELÃ
TEEKANNE

20 saquetas
A infusão de chá 
verde Teekanne com 
aroma de camomila e 
hortelã é naturalmente 
refrescante e relaxante. 
Infusão descafeinada.

 €6,49 
BIORTICA 
SUCEDÂNEO DE 
CAFÉ BIO
NATUREFOODS

100 g
Elaborado com 
ingredientes biológicos, 
para preparação de 
uma bebida sucedânea 
de café que pode ser 
apreciada por todos.

 €1,45 
QUARK  
MAGRO BIO
MILCHWERKE

250 g
Quark (queijo fresco 
magro alemão) biológico 
com <10% de matéria 
gorda no extrato seco.

 €2,56 
FLOCOS DE AVEIA 
INTEGRAL SOLÚVEL 
INSTANTÂNEA
KÖLLN

200 g
Estes flocos de aveia 
integral dissolvem-se 
facilmente em leite 
ou sumo e podem ser 
consumidos ao pequeno-
-almoço ou ao lanche.

https://www.celeiro.pt//85236-cha-verde-descafeinado-camomila-e-hortela-20-saquetas-unid-teekanne
https://www.celeiro.pt//243971-biortica-sucedneo-de-cafe-bio-100-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt//420938-quark-magro-bio-250-gramas-kg-milchwerke
https://www.celeiro.pt//112314-flocos-de-aveia-integral-soluvel-instantnea-200-gramas-kg-kolln
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A inclusão de alimentos 
ricos em proteína em 
batidos e smoothies tem 
aumentado considera-

velmente, o que não é de estranhar. 
Lanches e refeições com teores 
significativos em proteína são uma 
excelente opção para quem preten-

de aumentar a massa muscular e 
controlar o peso. No entanto, não quer 
isto dizer que os vegetais, a fruta e até 
mesmo a gordura, devam ser bani-
dos. O importante é mesmo escolher 
os ingredientes de forma inteligente, 
para tirar o máximo partido deste tipo 
de preparações.

Os smoothies são uma excelente forma de 
obter uma refeição ligeira ou um lanche rápido, 
nutricionalmente rico e saciante. Mas é preciso mais 
do que misturar uma mão cheia de vegetais e fruta 
para obter uma bebida perfeita.

SMOOTHIES  
DE VERÃO
Frescos e proteicos

 €6,89 
MIX DE FRUTOS 
SECOS BIOLÓGICOS
NATUREFOODS

200 g
Mistura de frutos de 
casca rija biológicos. 
Contém caju, castanha do 
Brasil, amêndoa e noz.

 €1,99 
BEBIDA DE SOJA 
ADOÇADA COM 
MAÇÃ, COM CÁLCIO 
E VITAMINAS
PROVAMEL 

1 L
Excelente alternativa 
vegetal ao leite. 
Com cálcio, vitamina 
B2, B12 e D.

 €1,59 
QUARK CREMOSO 
0,2% MG BIO
MILCHWERKE

350 g
Preparado fermentado 
cremoso biológico à base 
de quark (queijo fresco 
alemão) magro (com 
0,2% de matéria gorda).

 1 Chávena de 
morangos biológicos 

congelados 
 ½ Chávena de quark 
cremoso biológico

 1 Colher de sopa  
de mel (opcional) 

 70 g Tofu suave 
 1 Copo de água 

 ½ Chávena de gelo

[  eXPeRimeNte  ]
SMOOTHIE DE 

MORANGOS E TOFU

  INGREDIENTES 

 PREPARAÇÃO 

Bater todos os 
ingredientes no 

liquidificador e servir.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
POR DOSE (SEM MEL):

CALORIAS

89 Kcal

LÍPIDOS (g)

2,1

PROTEÍNA (g)

10

HIDRATOS DE
CARBONO (g)

7

DOSES
2

» Deixamos algumas sugestões: 
 TOFU   O tofu pode ser um ingrediente 
chave e original no seu smoothie. Aqui 
o importante é escolher um tofu sua-
ve, ou seja, com uma textura mais lisa 
e cremosa e adicionar cerca de 20 g ao 
seu smoothie, antes de triturar tudo.  

 OLEAGINOSAS   O amendoim e as outras 
oleaginosas são ricas em proteína 
vegetal e gorduras saudáveis, o que as 
torna uma opção interessante. Relati-
vamente às manteigas ou cremes de 
oleaginosas, escolha de preferência 
opções biológicas, sem adição de 
açúcares nem de gordura de palma. 

 BEBIDA VEGETAL DE SOJA   A soja forne-
ce proteínas de elevada qualidade, 
é rica em vitaminas do complexo B, 
minerais como o potássio e o zinco, 
pobre em gordura saturada e não 
contém colesterol. Relativamente 
a este ingrediente, é importante 
optar por versões biológicas, onde 
há a garantia de que não contêm 
OGM (Organismos Geneticamente 
Modificados) e evitar as opções com 
adição de açúcares. 

 AVEIA   Pelas suas inúmeras proprie-
dades, a utilização de aveia deve ir 
muito além das papas de aveia. Ao 
adicionar quatro colheres de sopa 
de aveia ao seu smoothie estará a 
acrescentar cerca de cinco gramas de 
proteína. Além disso, a fibra presente 
na aveia vai ajudar a saciar durante 
mais tempo.

 IOGURTE GREGO   O iogurte grego é 
um excelente ingrediente para ser 
adicionado aos seus smoothies, uma 
vez que possui um teor significativo 
em proteína. Escolha de preferência 
as versões mais magras.

 QUEIJO QUARK   É cada vez mais utili-
zado em receitas saudáveis e não nos 
surpreende nada! Fornece proteína e 
cálcio e dá cremosidade ao seu batido. 
É, sem dúvida, um ingrediente obriga-
tório no seu smoothie.

Com estas sugestões, já não 
há desculpas para não incluir 
boas fontes proteicas ao seu 
smoothie. 

https://www.celeiro.pt//367332-frutos-secos-mix-bio-200-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt/10047-bebida-soja-adocada-maca-ccalcio-vits-1-litros-ltr-provamel
https://www.celeiro.pt//420921-quark-cremoso-02-bio-350-gramas-kg-milchwerke


· Sem açúcares 
adicionados 

· Sem lactose

· À base de leite 
de coco fresco

· Adequados a 
vegans

Natural

Baunilha

Manga-
Maracujá

Limão

Bagas Roxas

Chocolate

À VENDA NAS LOJAS CELEIRO

A Alternativa Vegetal

ao Iogurte
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https://www.celeiro.pt/marcas/harvest-moon


* A MÉDIA MUNDIAL DE BATIMENTOS CARDÍACOS POR MINUTO É NOS HOMENS 74,02 BPM E NAS MULHERES 79,83 BPM.

( saúde e bem-estar )( saúde e bem-estar )

22  VidaCeleiro | VERÃO 2018

O 
coração é o órgão central da 
circulação sanguínea, localizado 
entre os pulmões e formado por 
tecido muscular. Contém duas 
aurículas que recebem o sangue 
trazido pelas veias e o passam 

aos dois ventrículos correspondentes, através de 
movimentos de contração (sístole) e dilatação 
(diástole). Do tamanho de uma mão fechada, pode 
pesar entre 280 a 340 gramas num homem, e cerca 
de 230 a 280 gramas, numa mulher. As tecnologias 
permitem ouvi-lo logo a partir da sexta semana 

de gestação humana e desde aí continuará o seu 
trabalho incessante. Mesmo quando estamos a 
dormir, este órgão continua a bater para uma boa 
manutenção do organismo. Quando estamos ativos, 
o seu trabalho é maior e o estado emocional pode 
acelerá-lo ainda mais. Sabia que em cada minuto 
bate 70 a 80 vezes?*

Todo este esforço para nos manter vivos merece 
a nossa atenção, sobretudo se tivermos em mente 
que as doenças cardiovasculares são a primeira 
causa de morte em Portugal, responsáveis por 30% 
do total de óbitos.

O seu coração começou a bater ainda antes do nascimento. É um órgão 
tão poderoso quanto frágil. Cuide dele, para uma vida longa e feliz.

TENHA UM

Super Coração

COMA  
MENOS

COMA  
MAIS

 ALGUMAS 
 RECOMENDAÇÕES 

 ALIMENTARES 

 vegetais e fruta 
(pelo menos cinco 

porções por dia)
 leguminosas e 
frutos secos 
 cereais e pão 

integral
 peixe ou aves

 Carne vermelha
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 SEDENTARISMO  TABAGISMO HIPERTENSÃO  STRESSE

 OBESIDADE  DISLIPIDEMIA DIABETES

fatores de risco
O coração tem uma grande capacidade de se adaptar aos diferentes estados 
emocionais e físicos. No entanto, como todas as “máquinas”, sofre um desgaste 
de acordo com as situações a que é sujeito.
Alguns fatores de risco não podem ser influenciados, como a hereditariedade, 
o sexo e a idade. Outros, porém, podem ser influenciados principalmente com 
alterações do estilo de vida. Assim, podemos agir preventivamente para combater:

O rastreio e o diagnóstico médico são fundamentais 
para avaliar o risco de doença cardiovascular.  
Quanto mais precoce for o diagnóstico, maior será 
a possibilidade de impedir o aparecimento ou o 
agravamento de doença cardiovascular. Estes fatores 
de risco têm a particularidade de, para além de se 
adicionarem, se agravarem mutuamente.

 €34,86 
ÓMEGA3 DUPLA  
POTÊNCIA · SOLGAR

60 cápsulas moles
Suplemento alimentar que 
fornece ácidos gordos 
polinsaturados ómega-3 
livres (EPA- ácido eicosa - 
pentaenoico e DHA- ácido docosa-
hexaenoico), na forma "pré-digerida" 
para uma rápida absorção.

 €2,40 
SAL COM TEOR DE SÓDIO 
REDUZIDO · LO SALT

350 g
Sal com teor de sódio redu-
zido - menos 66% de sódio 
que o sal comum. Apresenta 
um alto teor de potássio.

 €16,59 
COLESTEROL · BIONAL

40 cápsulas
Suplemento alimentar que 
combina o extrato de alca-
chofra estandardizado em 
cynarina e óleo de linhaça. 
Contém ainda levedura de 
arroz vermelho estandar-
dizada com Monacolina K.

 €7,50 
GRANOLAS SUPER BAGAS, FRUTOS  
OU FRUTOS SECOS · JORDANS

550 g
Contêm beta-glucanos (fibra solúvel) que 
contribuem para a manutenção de níveis 
normais de colesterol no sangue.

 A PARTIR DE

 €10,15 
RESCUE REMEDY SPRAY  
OU GOTAS · BACH

7 ml/10 ml
Essências florais do Dr.Bach para ajudar em 
momentos de mais stresse.

(concentração  
excessiva de lípidos  

no sangue, como por 
exemplo aumento  
dos triglicéridos  
ou do colesterol)

Sabia 
  que...

R o seu 
coração  

bate

em cada 
minuto

70
( vezes )

( a )

80

BONS HÁBITOS PARA COMBATER  
OS FATORES DE RISCO
 1. ATIVIDADE FÍSICA   De acordo com a OMS, a inatividade 
física está no topo dos fatores de risco. O exercício físi-
co ajuda a controlar e a prevenir a pressão arterial alta, 
o colesterol elevado e a obesidade. Ajuda ainda a baixar 
os níveis de stresse e a aumentar a energia.

É importante criar uma rotina e passar a exercitar-se 
de forma moderada, durante cerca de 30 minutos, cinco 
vezes por semana (por exemplo, caminhar, andar de 
bicicleta, dançar, nadar, hidroginástica ou até realizar 
as tarefas domésticas e brincar ativamente com as 
crianças ao ar livre). 

 2. ALIMENTAÇÃO   Ter hábitos alimentares saudáveis 
permite também atuar preventivamente contra alguns 
fatores de risco, como a obesidade, a diabetes, o coles-
terol elevado e a hipertensão arterial. 

A evitar:
  gorduras saturadas (presentes por exemplo,  
na carne vermelha, laticínios gordos, fritos);

  gorduras hidrogenadas (como as existentes 
em alguns em alguns bolos e bolachas industriais);
  sal e açúcar em excesso; 
  bebidas açucaradas e álcool (tipicamente 
ricos em calorias).

Se estamos 
ativos, ou mais 

animados, o 
coração tem 

mais trabalho. 
No entanto, 

o exercício é 
uma forma de 
o mantermos 

saudável.

https://www.celeiro.pt/103848-omega-3-dupla-potencia-60-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt//344678-cholesterol-40-capsulas-cps-bional
https://www.celeiro.pt/marcas/jordans
https://www.celeiro.pt//9997-sal-com-teor-de-sodio-reduzido-350-gramas-kg-losalt
https://www.celeiro.pt//19767-rescue-remedy-gotas-10-ml-ltr-bach
https://www.celeiro.pt/19750-rescue-remedy-spray-7-ml-ltr-bach
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Experimente! Avalie o seu risco de doença 
cardiovascular com o nosso Teste 

cardiovascular, no renovado site do Celeiro 
(celeiro.pt) no separador “Cuide de si” 

no final da página.

Encontrar motivos para rir 
b Ver o humor nas situações do dia a dia ajuda a relati-
vizar os problemas. O riso dilata as artérias e mantém  
a pressão arterial baixa.

Fazer ioga
b Ajuda a descontrair, a reduzir o stresse e a recuperar 
o equilíbrio.

Fazer amor
b Uma forma fácil e divertida de ajudar o coração  
é tendo mais sexo.

Subir escadas
b Não use elevadores ou escadas rolantes. 

Agendar o exercício
b Marque uma hora para a atividade física na agenda, 
tal como marca um compromisso ou uma reunião.

V itamina D
b Alguns estudos mostraram que níveis baixos desta 
vitamina são indicadores de problemas cardíacos.  
O défice de vitamina D também está associado a hiper-
tensão e níveis altos de açúcar no sangue. 

Passar tempo ao ar livre
b De preferência a praticar alguma atividade.  
Além de ajudar a libertar o stresse, permite apanhar sol 
e ganhar alguma vitamina D.

Escolher bem os óleos culinários
b Para além do azeite, cozinhe com óleo de colza, de 
coco, abacate ou amêndoas. Evite a gordura de palma.

Dieta vegetariana
b Sabia que o risco de doença cardíaca é 32% mais 
baixo em vegetarianos?

Comer chocolate preto
b Uma dose diária (30 a 60 gramas) de chocolate preto 
(pelo menos com 75% de cacau) pode ajudar a prevenir 
a diabetes, a baixar a pressão sanguínea e a promover a 
elasticidade arterial.

Beber bastante água
b Beber cerca de 2L de água por dia pode ajudar a  
reduzir o risco de morte por doença cardiovascular,  
já que a desidratação leva ao aumento de hematócritos  
(a proporção de glóbulos vermelhos no sangue) e ao 
aumento da viscosidade ou espessura do sangue, am-
bos associados a episódios cardiovasculares. 

Conheça algumas medidas fáceis de adotar 
para proteger o seu coração:

Outras formas de 
proteger o seu coração

ALGUNS NUTRIENTES 
INCONTORNÁVEIS
Alguns nutrientes podem ser grandes aliados na  
prevenção das doenças cardiovasculares pois estão  
associados à proteção do coração. Estes ajudam, por 
exemplo, a baixar os níveis de colesterol, a controlar  
a pressão arterial ou os níveis de stresse.

R ÓMEGA-3 E 6 · São ácidos gordos polinsaturados que podem contribuir 
para a redução dos níveis totais de colesterol e LDL, e na elevação dos níveis 
de HDL, com um efeito protetor da saúde cardiovascular. Estas gorduras 
saudáveis devem ser consumidas diariamente. Os ómega-3 estão presentes 
em algumas sementes (linhaça, chia) e óleos (óleo de linhaça), alguns frutos 
oleaginosos (nozes), peixes gordos (sardinha, cavala, sarda, atum, arenque, 
salmão). Os ómega-6 encontram-se em algumas sementes (abóbora, giras-
sol), em todos os frutos oleaginosos, nos óleos vegetais (amendoim, sésamo, 
milho, girassol, soja e ainda no azeite) e na gema de ovo.

 R BETA-GLUCANOS · São um tipo de fibra solúvel presente em cereais 
como a aveia ou a cevada e contribuem para a manutenção de níveis nor-
mais de colesterol no sangue. O seu consumo durante a refeição contribui 
para um menor aumento da glicose no sangue após essa mesma refeição.

R COENZIMA Q-10 (COQ-10) · Desempenha um papel fundamental no 
metabolismo energético e na proteção antioxidante das células. Também 
conhecida como ubiquinona, esta coenzima encontra-se em todas as 
células do organismo, mas principalmente nas células que necessitam de 
um fornecimento superior de energia, como é o caso das células muscula-
res, em especial do coração e músculo esquelético. As fontes alimentares 
principais são a carne e o peixe.
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Os óleos essenciais têm sido usados  
há milhares de anos pelas propriedades 
que apresentam. Entre estes, o óleo 
de olíbano tem vindo a ganhar algum 
destaque. Descubra porquê.

O óleo de olíbano é obtido a partir da resina 
de árvores do género Boswellia, principal-
mente da Boswellia Sacra e Boswellia Car-
teri, que pertencem à família Burseraceae 

e que crescem principalmente em regiões da África e 
do Médio Oriente. 

Apesar de só agora começarmos a ouvir falar dele, 
este óleo é amplamente utilizado há milhares de anos. 
Os faraós egípcios utilizavam-no em rituais de beleza 
e nos cuidados com a pele. O facto de ter sido mencio-
nado várias vezes na Bíblia, testemunha igualmente a 
sua importância milenar.

O principal constituinte deste óleo é o olibanol, que 
contém entre 30 a 60% de matérias provenientes da 
resina e terpenos, nomeadamente o ácido ß-bos-
vélico, e a sua utilização tem-se mostrado útil em 
diversas situações:

  No alívio da bronquite, da expetoração e de constipações. 
  Como óleo de massagem ou como hidratante facial: Por ser um 

poderoso adstringente, pode ser útil para reduzir o acne, ajuda a 
reduzir a dimensão dos poros e a prevenir as rugas, melhorando o 
aspeto geral da pele e os sinais de envelhecimento. Este óleo pode 
ser utilizado em todo o corpo. 

O óleo de olíbano já era usado  
há milhares de anos pelos 
poderosos faraós egípcios em 
rituais de beleza e nos cuidados 
com a pele. Tem um valor 
sagrado, sendo mencionado 
na Bíblia várias vezes.

https://www.celeiro.pt//441773-oleo-essencial-olibano-5-ml-ltr-absolute-aromas
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  Para relaxar e na diminuição do stresse 
e da ansiedade, devido ao seu aroma 
amadeirado e cálido.

RESINA DE  
BOSWELLIA SERRATA
Além da utilização tópica e em 
aromaterapia do óleo de olíba-

 A utilização 
deste óleo deve ser 

efetuada tendo 
em consideração 

as indicações 
fornecidas pelo 
fabricante, no 

rótulo do produto. 
Lembramos sempre 

a importância 
de experimentar 

primeiro uma 
pequena porção 

de óleo na pele, de 
forma a verificar 

uma eventual 
sensibilidade 

pessoal ao produto.

TOME
NOTA

no,  também é interessante a 
suplementação com extrato de 
resina da planta Boswellia serrata 
(Incenso indiano).

Efetivamente, o ácido bosvéli-
co, presente no extrato de resina 
desta planta, exerce uma atividade 
anti-inflamatória e antiartrítica po-
tente. A investigação sugere que a 
atividade antiartrítica desta planta 
poderá ser mais eficaz que certos 
medicamentos anti-inflamatórios 
não esteroides. Curiosamente, 
também contribui para a melhoria 
da circulação, ao nível das articu-
lações danificadas pela artrite e 
para a melhoria da integridade dos 
vasos sanguíneos nessa área.

Os efeitos benéficos desta 
planta, ao nível vascular, poderão 
ainda ajudar em caso de outras 
desordens, tais como em situação 
de edema e disfunção vascular dos 
membros inferiores.

Finalmente, têm surgido es-
tudos que conferem à Boswellia 
propriedades anticancerígenas. 
No entanto, apesar de já existirem 
sinais positivos neste sentido, 
novas investigações terão de ser 
desenvolvidas, para se compreen-
der melhor quais os mecanismos 
de ação do ácido bosvélico. 

 €11,99 
ÓLEO ESSENCIAL 
DE OLÍBANO 
ABSOLUTE AROMAS

5 ml
100% Óleo puro e natural. 
Não testado em animais.

 €25,24 
EXTRATO DA RESINA  
DE INCENSO INDIANO
SOLGAR

60 cápsulas
Extrato estandardizado em pó 
de resina de incenso indiano.

 PARA MELHORAR A APARÊNCIA DA PELE 

R   1 gota de óleo de olíbano + 1 colher de chá de óleo de jojoba 
R    Massaje suavemente o rosto limpo. 

 PARA AJUDAR A ALIVIAR DORES DE ESTÔMAGO E CÓLICAS 

R    2 gotas de óleo de olíbano + 2 colheres de chá de óleo de 
amêndoas doces 

R    Massaje suavemente a parte inferior do abdómen. 

 PARA AJUDAR A ALIVIAR O CONGESTIONAMENTO NASAL 

R   2 a 3 gotas de óleo de olíbano num recipiente com água bem 
quente, sem ferver

R    Inale o vapor de água. 

 PARA O ALÍVIO DA DOR 

R   1 gota de óleo de olíbano + 1 colher de chá de óleo de jojoba
R   Aplique diretamente na zona afetada. 

 PARA DIMINUIR A SENSAÇÃO DE STRESSE 

R   1 gota de óleo de olíbano + 1 colher de chá de óleo de jojoba 
R   Massaje as têmporas.

1

2

3

4

5

5 SUgestÕES De uTIlizaçÃO  
DO Óleo de olÍbaNO

https://www.celeiro.pt//441773-oleo-essencial-olibano-5-ml-ltr-absolute-aromas
https://www.celeiro.pt/produtos/193924-extrato-da-resina-de-incenso-indiano-60-capsulas-cps-solgar
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 €17,42 
CRANBERRY  
COM VITAMINA C 
SOLGAR

60 cápsulas 
vegetais
Fornece 500 mg 
de concentrado de 
arando vermelho e 
60 mg de vitamina 
C por cápsula.

 €5,99 
SUMO DE ARANDO 
VERMELHO 
BIOLÓGICO
PROSAIN

500 ml
Sem adição de açúcar 
(contém açúcares 
naturalmente 
presentes).

 €15,10 
ADVANCED 
ACIDOPHILUS 
PLUS SOLGAR

60 cápsulas 
vegetais
Fórmula de 
probióticos com 
Lactobacillus 
acidophilus e 
Bifidobacterium lactis.

C ada vez mais comum, 
a infeção urinária 
afeta sobretudo as 
mulheres porque o 

seu trato urinário, nomeadamente 
a uretra (que vai desde a bexiga 
até ao exterior) é menor do que 
nos homens.

PRINCIPAIS SINTOMAS
Odor forte da urina, dor ou ardor 
a urinar, vontade de urinar com 
muita frequência ou dificuldade 
em esvaziar a bexiga.

A infeção urinária é uma doença 
incómoda, que afeta mais as mulheres 
do que os homens. Mas há medidas 
que pode tomar para a prevenir. 
Conheça-as neste artigo.

Beber pelo menos 
dois litros de água 
por dia, evitar o 
café, bebidas al-
coólicas e o açúcar, 
são algumas das 
medidas a tomar 
para prevenir as 
infeções urinárias.

INFEÇÕES 
URINÁRIAS

MedidAS PrevEntiVas

NUTRIENTES E PLANTAS 
QUE PODEM AJUDAR
O arando vermelho (em inglês, 
cranberry) tem sido usado tradicio-
nalmente para combater as infeções 
urinárias. Atualmente pensa-se que a 
sua ação se deve ao facto de impedir 
que as bactérias que causam lesões 
se fixem às paredes do aparelho uri-
nário. Em alguns estudos, verificou-
-se que o sumo de arando vermelho 
ajudava a proteger o trato urinário 
de infeções causadas por bactérias, 
com uma taxa de sucesso de 73%.

A vitamina C, plantas como a 
equinácea, a uva-ursina, chás de 
pés-de-cereja e de barbas de milho, 
assim como os probióticos – como 
os acidophilus e bifidus (especial-
mente quando se efetuam tratamen-
tos com antibióticos) – podem ser 
igualmente muito úteis. 

  Beber muita água ao longo do 
dia, dois litros pelo menos. Desta 
forma vai aumentar o fluxo de 
urina para ajudar a limpar o trato 
urinário de possíveis bactérias.

  Nunca reter a vontade de urinar e 
esvaziar a bexiga por completo.

  Depois de urinar deve sempre 
limpar-se da frente para 
trás, evitando assim que as 
bactérias do reto se desloquem 
até ao trato urinário.

  Beber um grande copo de 
água antes e após as relações 
sexuais, bem como urinar 
após terminar o ato.

  Usar roupa interior de algodão e 
transpirável, para não acumular a 
humidade por muito tempo. Evitar 
também o uso de roupas apertadas.

  Utilizar produtos íntimos 
com pH ácido.

  Evitar o consumo de café, bebidas 
alcoólicas e tabaco, bem como de 
hidratos de carbono em excesso, 
particularmente de açúcar.

Aprenda
a evitá-las

 €8,79 
GEL FEMININO 
HIGIENE ÍNTIMA
CATTIER

200 ml
Sem sabão e sem sulfatos 
é uma fórmula ultra suave, 
equilibrada em pH. Enriquecido 
com extratos biológicos de 
flor de calêndula e de milho 
e óleo essencial de gerânio.

https://www.celeiro.pt//227018-cranberry-com-vitamina-c-60-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt//210454-sumo-arando-vermelho-bio-500-ml-ltr-prosain
https://www.celeiro.pt/133074-advanced-acidophilus-plus-60-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt//191494-gel-feminino-higiene-intima-200-ml-ltr-cattier
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Não é obrigatório que 
todas as crianças 
evacuem diariamente 
e os intervalos até três 

dias são considerados normais. 
É só quando a criança ultrapassa 
sistematicamente períodos supe-
riores a três dias sem evacuar, que 
se considera estar perante um caso 
de obstipação infantil. 

A prisão de ventre nas crianças 
pode surgir em qualquer idade, mas 
surge sobretudo em três períodos: na 
fase da diversificação alimentar (in-
trodução de sólidos), durante o treino 
do bacio e na entrada para a escola.

PADRÃO  
INDIVIDUAL 
Um dos aspetos mais importantes 
é conhecer os hábitos de cada 
criança: se evacua mais que uma 
vez por dia, uma vez por dia ou 
de dois em dois dias... Deve estar 
atento se a criança apresenta 
menos evacuações do que é o 
seu normal e em especial com 
períodos superiores a três dias. 
Um bom indicador é a consistência 
das fezes: se são duras e secas e 
se a criança apresenta dificuldade 
em evacuar, independentemente 
da frequência.

Para ajudar a que 
se habitue à nova 
rotina e a aceite 
como algo natural, 
procure que a 
criança esteja 
sentada no bacio 
entre 5 a 10 minutos 
todos os dias.

A obstipação infantil é muito frequente e afeta 
cerca de 30% das crianças mas, geralmente,  
não passa de uma perturbação passageira.  
Perceba as suas causas e como a evitar.

A OBSTIPAÇÃO 
NAS CRIANÇAS

BEBÉ
Durante a fase de amamentação exclusiva – até 
aos 6 meses, de acordo com as diretrizes da 

Organização Mundial de Saúde – as fezes do bebé tendem 
normalmente, a ser mais moles. Quando é alimentado, desde 
logo, com fórmulas para lactentes ou, posteriormente, 
quando é introduzido o leite de transição há uma maior 
tendência para a prisão de ventre. Ao iniciar-se a 
diversificação alimentar, com a introdução dos primeiros 
alimentos sólidos, também existe uma maior probabilidade 
para a obstipação. Esta situação está relacionada com o facto 
das primeiras papas serem à base de arroz (que contém 
pouca fibra), de ingerirem menor quantidade de líquidos do 
que quando eram amamentados e das primeiras sopas serem 
à base de poucos legumes como a cenoura (obstipante).

IDADE DO BACIO
Na fase de treino do bacio,  
as crianças não devem ser 

pressionadas ou forçadas a usá-lo precocemente, porque 
pode criar ansiedade e iniciar o ciclo vicioso da retenção 
fecal. Esta fase não se inicia numa idade fixa. É necessário 
perceber, através do comportamento da criança, se esta dá 
sinais de estar preparada. Nesta fase recomenda-se alguma 
disciplina nos hábitos de defecação da criança: após as 
refeições (período em que os movimentos intestinais são 
mais frequentes) a criança dever estar 5 a 10 minutos 
sentada no bacio, todos os dias, para se habituar à nova 
rotina e aceitá-la como algo natural. As crianças mais velhas 
devem ser encorajadas a não reter as fezes durante as 
atividades ou durante os períodos de brincadeira.

IDADE ESCOLAR
A prisão de ventre na idade 
escolar está maioritariamente 

relacionada com a mudança de ambiente, stresse e 
alterações no padrão de evacuação (por exemplo, receio de 
utilizar a casa de banho da escola, etc.). É importante estar 
atento porque, apesar de normalmente não originar 
complicações, pode diminuir a qualidade de vida da criança 
ou até causar problemas emocionais.

CaUSAS
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PRISÃO DE 
VENTRE NAS 

CRIANÇAS

A ALIMENTAÇÃO  
COMO ALIADA
CORRIGIR A ALIMENTAÇÃO SERÁ O 
PRIMEIRO PASSO A DAR PELOS PAIS LOGO 
QUE SE APERCEBAM DE PERTURBAÇÕES. 
DEVE LIMITAR-SE O CONSUMO DE 
ALIMENTOS OBSTIPANTES COMO 
ARROZ, BANANA, EXCESSO DE LEITE 
OU CREME DE CENOURA E INTRODUZIR:

b  Mais legumes biológicos  
(na sopa, por exemplo);

b  Cereais integrais, em detrimento  
dos refinados; 

b  Outros alimentos ricos em fibra: linhaça 
moída ou farelo de linhaça moída, farelo de 
trigo, psílio (a partir dos 3 anos). Adicionar 
a sopas ou batidos de fruta, em quantidade 
adaptada à idade;

b  Mais líquidos, aumentando principalmente 
o consumo de água. O sumo de alguns frutos 
(sem açúcar), como a ameixa, a manga,  
a papaia ou a laranja; 

b  Frutos biológicos (pera e maçã com casca), 
ameixa, frutos desidratados, papaia,  
kiwi e morangos.

Nos bebés, deve sempre ponde-
rar a idade e os alimentos que já 
introduziu, devido ao maior risco 

OBSTIPAÇÃO FUNCIONAL
Normalmente, surge quando a 
criança começa a associar dor ao 
ato de defecar e, ao evitar essa 
dor ou desconforto, impede ou 
atrasa futuras dejeções. Com 
a acumulação progressiva de 
fezes, o reto vai-se distendendo e, 
lentamente, desaparece a normal 
urgência para defecar. Após vários 
dias de retenção, a criança volta 
a ter vontade de evacuar mas, 
como tem grande quantidade de 
fezes duras, a dejeção torna-se 
dolorosa e inicia-se, assim, um ciclo 
vicioso. Também é comum coexistir 
dor abdominal, perda de apetite, 
náuseas e vómitos.

de alergias. Por exemplo, a partir 
dos cinco meses, pode adicionar 
um pouco de sumo de ameixa aos 
purés de fruta, a polpa da ameixa 
seca após hidratada ou até a água 
onde hidratou as ameixas.

Também nos bebés, alguns 
exercícios podem ajudar a minorar 
o problema. Se o bebé já gatinha, 
encoraje-o a mexer-se mais. 
Se ainda não gatinha, deite-o 
de costas e faça movimentos 
circulares suaves com as pernas, 
como se estivesse a pedalar. 
Experimente também massajar 
suavemente a barriga no sentido 
dos ponteiros do relógio.

Em alguns casos poderá ser 
necessário o recurso a laxantes 
adequados para crianças. Nos 
bebés, por exemplo, recomenda-
se primeiro a estimulação anal 
para ajudar na passagem das 
fezes, não sendo necessário 
aplicar logo o laxante. Aconselhe-
se sempre junto do pediatra para 
verificar a melhor opção. 

A sopa é uma excelente opção para evitar a 
obstipação, uma vez que tem água e diversos 
tipos de legumes. Podem inclusivamente 
ser adicionados alimentos ricos em fibra, 
como a linhaça moída ou o farelo de trigo.

 A PARTIR DE

 PODE SURGIR EM 
 QUALQUER IDADE,  

 MAS SURGE 
 SOBRETUDO EM 

 TRÊS PERÍODOS:

na fase da 
diversificação 

alimentar

durante o 
treino do bacio

entrada para 
a escola

 

 €3,99 
PAPAS: AVEIA, 
ESPELTA, MUESLI
HOLLE

250 g
Papas sem adição de 
açúcares (contêm açúcares 
naturalmente presentes).
Adequados a vegetarianos. 
Com cereais integrais.

 €1,55 
SEMENTES DE LINHO 
CASTANHAS MOÍDAS
NATUREFOODS

250 g
Alto teor de fibra. Para 
misturar em sopas, 
iogurtes ou batidos.

 €1,90 
PURÉ MAÇÃ  
E AMEIXA BIO 
HOLLE

190 g
A partir dos 6 meses. 
Sem açúcar adiciona-
do (contém açúcares 
naturalmente presentes).

 €5,69 
AMEIXA SECA 
D’AGEN BIO 
LOU PRUNEL

250 g
Ameixas desidratadas 
e pasteurizadas. Com 
alto teor de fibra.

 € 13,10 
FRUTOS & FIBRAS 
XAROPE 
ORTIS

250 ml 
Suplemento alimentar 
em xarope à base de 
figo, ameixa, tamarindo e 
acácia. Sabor a maçã.
Para crianças a 
partir dos 3 anos.

https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/?q=papas+holle
https://www.celeiro.pt//416108-sementes-de-linho-castanhas-moidas-bio-250-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt/288132-pure-de-maca-e-ameixa-biologico-6m-190-gramas-kg-holle
https://www.celeiro.pt//276023-ameixa-seca-dagen-3344-bio-250-gramas-kg-lou-prunel
https://www.celeiro.pt//299671-frutos-fibras-xarope-250-ml-ltr-ortis
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A clorela é uma alga 
verde unicelular que 
cresce em águas 
frescas, possuindo 

várias propriedades benéficas 
para a saúde. Estima-se que 
exista no nosso planeta há mais 
de dois biliões de anos, sendo 

um alimento com uma produção 
altamente sustentável devido ao 
seu elevado ritmo de reprodução. 

As espécies que se encontram 
com maior frequência para 
consumo humano são a Chlorella 
vulgaris e Chlorella pyrenoidosa, 
e que são muito populares em 
países asiáticos como o Japão.

LEQUE DE VANTAGENS
Esta alga constitui uma excelente 
fonte de proteína vegetal, fibra 
e carotenoides entre os quais 
luteína e ß-caroteno. Contém 
ainda uma variedade importante 
de minerais como o ferro, de 
vitamina C e B12 e de ácidos 
gordos ómega-3. Em comparação 
com outras algas, possui teores 
mais elevados de clorofila, 
pelo que poderá apresentar 

Conheça este vegetal de águas doces 
tão rico que é uma excelente opção 
nos regimes vegetarianos e vegans,  
e a escolha ideal se procura enriquecer 
a sua dieta com vários nutrientes  
e compostos bioativos.

CLORELA 

POTENCIAIS BENEFÍCIOS  
PARA A SAÚDE

  Melhoria dos valores 
de colesterol total e 
de triglicéridos
  Melhoria dos valores 
de glicemia
  Proteção contra infeções 
bacterianas e virais
  Proteção antioxidante
  Favorece a desintoxicação 
por metais pesados 
e por pesticidas
  Ação anti-inflamatória
 Prevenção do cancro

SAbia Que:

GelAdo de cloRelA
 INGREDIENTES 

  2 Bananas maduras
  1 Colher de chá de clorela em pó
  2 Colheres de sopa de leite de coco

 TOPPING 

»   1 Colher de sopa de pepitas  
de chocolate preto

»  1 Colher de sopa de pistácios picados

 PREPARAÇÃO 

1º  Descascar e cortar  
as bananas em fatias, 
colocando-as depois num 
saco hermético para levar  
ao congelador pelo menos  
por 5 a 6 horas.   

2º  Colocar todos os ingredientes 
numa misturadora até obter 
um creme homogéneo.  
Se necessário, ajustar com 
mais leite de coco para obter 
a consistência de um creme. 

3º  Finalizar com as pepitas  
de chocolate e o pistácio  
por cima do gelado e servir.

RECEITAS

1 colher  
de chá rasa  

de clorela (5g)  
pode fornecer  

até 43% das 
necessidades 

diárias de ferro  
e até 440% das  

de vitamina B12?

COLHER
1

benefícios adicionais ao nível 
da desintoxicação hepática. Por 
outro lado, distingue-se pela 
presença do fator de crescimento 
Chlorella que pode contribuir para 
a regeneração dos tecidos e para 
estimular a imunidade.  

 €8,99 
CLORELA EM PÓ BIO 
VIDA CELEIRO 

100 g
Alto teor em fibra, 
proteína, ferro, 
iodo, vitamina B12 
e vitamina E.

 €19,82 
CLORELA
SOLGAR

100 cápsulas
Suplemento alimentar 
que fornece 520 mg de 
clorela, por cápsula. 
Adequado para vegans.

 €7,63 
CLORELA BIO
ISWARI

70 g
Clorela de origem 
biológica.  
Isenta de glúten.

 €1,99 
GREEN SUPER FOOD 
BAGAS GOJI & AÇAI
AMAZING GRASS

8 g
Preparado instantâneo 
à base de plantas, como 
a clorela, e com sabor 
a bagas goji e açaí.

 €11,50 
SUPER GREEN 
PROTEIN
ISWARI

250 g
Mistura de proteína de 
cânhamo, arroz e ervilha 
e ainda espirulina, 
clorela e Matcha.

https://www.celeiro.pt//441445-clorela-em-po-bio-100-gramas-kg-vida-celeiro
https://www.celeiro.pt/produtos/12164-clorela-100-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt//246811-clorela-bio-70-gramas-kg-iswari
https://www.celeiro.pt/produtos/416146-super-green-protein-250-gramas-kg-iswari
https://www.celeiro.pt/305532-green-super-food-bagas-goji-acai-8-gramas-kg-amazing-grass
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https://www.celeiro.pt//217484-creme-dia-bio-age-protection-30-ml-ltr-logona


De acordo com a maioria dos estudos 
sobre tentativas de perda de peso, 
os homens parecem perder mais 
peso do que as mulheres. Existem, 

no entanto, poucas evidências de que mu-
lheres e homens devem adotar estratégias 
diferentes para conseguir esse resultado.  
A perda de peso é sempre um processo difícil, 
que deve englobar não só um plano alimentar 
direcionado ao caso em específico, como a 
prática de exercício físico regular e a implemen-
tação de estratégias a longo prazo. 

Existem algumas diferenças 
e características corporais 
que podem facilitar a perda 

de peso no masculino.  
Saiba quais são.

PERDER 
PESO 

PERDER 
PESO 

no masculino
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 €2,94 
MASSA TIPO SPAGHETTI
SLENDIER

250 g
Apenas 10 kcal por 100g.  
Pré-cozinhado e pronto 
em um minuto.

 €37,54 
PURE WHEY PROTEIN
MULTIPOWER

900 g
Preparado em pó 
instantâneo à base 
de proteínas de soro 
de leite, enriquecido 
com vitamina B6. 

 €34,39 
COMPLEXO 
TERMOGÉNICO
SOLGAR

60 cápsulas
Fórmula de oito substâncias 
ativas que combina plantas 
e nutrientes sinérgicos. 

 €4,49 
MUESLI AVEIA SPORT
BAUCK HOF

425 g
Flocos de aveia com 
frutos secos biológicos, 
isentos de glúten.

 €7,99 
GRANOLA LOW SUGAR 
AMÊNDOA AVELÃ
JORDANS

500 g
Granola com baixo 
teor de açúcares.

https://www.celeiro.pt//340458-konjac-biologico-tipo-massa-spaghetti-250-gramas-kg-slendier
https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/?q=pure+whey+protein
https://www.celeiro.pt//291590-complexo-termogenico-60-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt//445535-muesli-aveia-sport-sem-gluten-bio-425-gramas-kg-bauck-hof
https://www.celeiro.pt/458290-granola-baixo-teor-acucares-amendoa-avela-500-gramas-kg-jordans


COMPOSIÇÃO 
CORPORAL
Em média, o homem tem menos 
10% de massa gorda e uma 
maior quantidade de massa 
muscular, quando comparado 
com a mulher. A massa muscu-
lar gasta mais calorias em re-
pouso, assim, no homem, este 
acréscimo de massa muscular 
contribui para um maior dispên-
dio de energia em repouso e 
para um maior impacto do exer-
cício na perda de peso corporal.

ACUMULAÇÃO  
DE GORDURA
Quando comparamos os locais 
em que o excesso de gordura é 
armazenado, chegamos à conclu-
são que o homem tem tendência 
em depositar o excesso de mas-
sa gorda na zona abdominal e a 

Podem constituir 
uma ajuda na 

redução da massa 
gorda corporal, 
contudo deverá 

sempre procurar 
a ajuda de um 

especialista 
para adequar as 

recomendações e 
o plano alimentar 

às diferenças 
que ocorrem 

no seu corpo ao 
longo dos anos 

e ao seu caso 
em particular. 

mulher na zona de ancas e glúteos.
De um modo geral a acumu-

lação de gordura no género 
masculino é sobretudo centrada 
ao nível abdominal, o que causa 
um risco acrescido de doença 
cardíaca. Por outro lado, num 
contexto de perda de peso, é 
mais fácil notar-se os quilos 
perdidos, pois a acumulação 
não se encontra tão dispersa.

IDADE E DIFERENÇAS 
HORMONAIS 
Com o avançar de idade, existe 
inevitavelmente, por um lado, 
uma redução de hormonas 
como a testosterona, e o 
Índice de Massa Corporal 
(ou IMC) e a massa gorda 
têm tendência a aumentar. 
Contrarie essa tendência e 
vigie o seu peso corporal. 

 À BASE DE: 
GUARANÁ, CAFÉ 
VERDE, PIMENTA-

-DE-CAIENA

COMPOSTOS  
TERMOGÉNICOS  

NATURAIS

Em média, o corpo 
do homem tem 
menos 10% de 
massa gorda e uma 
maior quantidade de 
massa muscular, 
quando comparado
com o da mulher.

https://www.celeiro.pt/marcas/milchwerke
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??
Ouvi dizer que fazer jejum 
prolongado é benéfico  
para a saúde geral e a 

melhor forma para se conseguir 
emagrecer. Concorda? 

FERNANDO*, OLHÃO

 Caro leitor,
É verdade que existem diversas 
dietas e que a maioria delas as-

senta na redução calórica contínua resul-
tando, sim, na perda da massa gorda ex-
cessiva o que, em consequência, promove 
o estado geral de saúde. Mas o jejum pro-
longado não será a melhor opção e encon-
tra-se, inclusive, contraindicado em deter-
minadas situações, tais como em caso de 
síndrome depressiva, anemia, diabetes e 
outras doenças crónicas.

Há estudos que reconhecem benefícios 
na restrição calórica: aumento da longevi-
dade através da ativação genética especí-
fica (confere mais estabilidade ao DNA e 
aumenta a sobrevivência das células esta-
minais; diminuição do stresse oxidativo e 
melhoria do funcionamento mitocondrial 
(centrais energéticas do organismo) e a sua 
prática associa-se a um risco mais baixo de 
doença cardiovascular, diabetes e cancro.

Esta restrição calórica, enquanto forma 
de dieta, consiste na diminuição da ingestão 
diária de calorias sem conduzir a um estado 
de malnutrição (não pode registar, de modo 
algum, défices de proteínas, vitaminas ou 
minerais). Estima-se que o consumo de 
apenas 55-65% das calorias diárias necessá-
rias possa contribuir para aumentar o pe-
ríodo de vida útil de uma pessoa em cerca 
de 35-65% (de 79 anos passar para 106 a 130 
anos). Deverá consumir produtos hortíco-
las, fruta, cereais integrais, leguminosas e 
peixe, e diminuir o consumo de carne, fari-
nhas refinadas, alimentos ricos em gordura 
saturada, açúcar e sal. A prática de atividade 
f ísica moderada e regular é essencial, assim 
como a ingestão adequada de líquidos (água 
e tisanas não açucaradas), ao longo do dia, 
enquanto promotores de uma melhoria sig-
nificativa da qualidade de vida.

??
Tenho um bebé que fez  
recentemente seis meses e que 
é amamentado em exclusivo, 

desde o nascimento. Neste momento,  
o pediatra que o acompanha recomen-
dou a introdução de outros alimentos, 
nomeadamente papa de arroz.  
Não será cedo?

JORGE*, MAIA
Caro leitor, 
A OMS (Organização Mundial de 
Saúde) recomenda a amamentação 

em exclusivo durante os primeiros seis me-
ses de vida e o início do desmame apenas a 
partir dos sete meses. Efetivamente, os ali-
mentos sólidos não devem ser introduzidos 
mais tarde do que os sete meses, de modo a 
evitar-se a deficiência em nutrientes. As re-
servas próprias do organismo do bebé são 
usadas até cerca dos seus sete meses e o leite 
materno em exclusivo, nesta fase, já não sa-

tisfaz as necessidades de crescimento. A al-
tura ideal para iniciar o desmame é quando 
o bebé se encontra apto a comer alimentos 
sólidos. Não existe outra regra além de ter em 
conta o desenvolvimento individual de cada 
bebé, factor a que o pediatra do seu filho está 
atento, com certeza. A primeira refeição de 
papa deve ser introduzida passo a passo. As 
primeiras tentativas de dar a papa e alimentos 
sólidos poderão ser novas e possivelmente 
dif íceis, já que o bebé poderá tentar expelir 
a papa da boca, em vez de a engolir. Os pais 
terão de ser pacientes e continuar a tentar. 

A primeira papa do bebé costuma, sim, 
ser a de arroz. É um cereal isento de glúten 
e apresenta muito boa digestibilidade, pelo 
que a sua eleição é praticamente unânime. 
Salienta-se ainda que já existem no merca-
do papas biológicas para bebés, elaboradas 
com cereais integrais, podendo ser uma boa  
opção para o seu bebé.

por DR. PEDRO LÔBO DO VALE
médico de clínica geral

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Envie-nos as suas dúvidas e questões para:
vidaceleiro@celeiro.pt

CONSULTÓRIO

Os alimentos
sólidos devem 

ser introduzidos
por volta dos 

sete meses, 
de modo a

evitar-se a 
deficiência em 

nutrientes. 
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Caso deseje complementar a alimenta-

ção com a toma de suplementos alimenta-

res, para o apoio do aspeto da pele, com-

postos como MSM (metilsulfonilmetano), 

aminoácidos ricos em enxofre, vitamina C 

e zinco poderão também ser-lhe úteis, por-

que estimulam a síntese de colagénio, que 

é a proteína mais abundante do organismo, 

sendo o maior componente estrutural do 

tecido conectivo. Também importante para 

a pele, salienta-se a ação do ácido hialuró-

nico que está presente quer na derme (ca-

mada interior da pele), quer na epiderme 

(camada exterior da pele). Atua como que 

“prendendo” as células no respetivo local, 

ajudando a manter a sua textura e elasti-

cidade. Este componente tem também a 

capacidade de reter água, contribuindo 

para o aspeto hidratado da pele.
??

Tenho 40 anos e começo a 

sentir-me incomodada com 

as rugas no rosto. Além 

disso, surgiram-me manchas de 

pigmentação no decurso da última 

gravidez e gostava de saber se 

existem opções de cosmética natural 

para o meu caso. 
ANA*, ODECEIXE

Cara leitora,
De facto, o processo de formação 

de rugas faz parte do envelheci-

mento. Com o decorrer do tempo, a pele 

sofre alterações, perdendo a gordura do es-

trato subcutâneo. Por outro lado, as fibras 

elásticas da derme fragmentam-se e a pele 

tende a enrugar-se. Os melhores conse-

lhos sobre o retardamento deste processo 

visam a necessidade de evitar a exposição 

solar excessiva, utilizando sempre creme 

com proteção solar no rosto, manter a pele 

bem hidratada e nutrida, praticar uma ali-

mentação saudável, beber muita água, evi-

tar o stresse, descansar o suficiente, evitar 

locais poluídos e cessar o hábito tabágico.

Deverá utilizar produtos cosméticos 

adaptados ao tipo de pele. Tendo em con-

ta que apresenta melasma (manchas de hí-

per pigmentação decorrentes das flutua-

ções hormonais da gravidez), as opções 

naturais mais adequadas poderão ser as 

gamas de cosmética à base de geleia real, 

vitamina E ou baba de caracol, porque são 

substâncias com elevado poder nutritivo 

e estimulam a regeneração da pele.

através do uso de medicamentos anti-infla-
matórios. Quando o quadro de inflamação 
alivia, é necessária a realização de exercícios 
específicos, para se conseguir aumentar a 
amplitude dos movimentos, mas deve exer-
citar-se moderada e diariamente, se possível 
com o apoio de um fisioterapeuta, para res-
tabelecer devidamente a função articular. 

Caso opte pela fitoterapia, 
são recomendáveis os 
extratos de raiz de 
harpago, ou de 
resina de incenso 
indiano, ou da raiz 
de açafrão, assim 

como a bromelaína (enzima naturalmen-
te presente no ananás), todos conhecidos 
pelas suas propriedades anti-inflamatórias. 
Poderá ainda aplicar, localmente, um bálsa-
mo aromático de massagem, por exemplo à 
base de cânfora.

??
Jogo ténis ao fim de semana  
e tenho sentido desconforto  
e dores articulares no ombro 

direito, ao longo do resto da semana. 
Consultei o médico, realizei exames e 
foi diagnosticada uma tendinite. 
Existirá alguma solução natural para  
o alívio deste quadro? 

JULIANA*, MOSCAVIDE
Cara leitora,
O repouso, a imobilização e a 
aplicação de compressas quentes 

ou frias costumam ajudar na recuperação 
destas situações. É necessário combater a 
inflamação, o que se consegue, regra geral, 

Para manter a saúde 

da pele: evitar a exposição

solar, o stresse e locais 

poluídos, comer de 
forma saudável, beber 

muita água, descansar 

e não fumar.

Quando a infla-mação diminuir, exercite-se para conseguir aumentar a amplitude dos movimentos

*PARA GARANTIR A PRIVACIDADE, OS NOMES DOS LEITORES FORAM PSEUDONIMIZADOS.



A deficiência de vitamina D é cada vez mais comum na população portuguesa. A suplementação pode ser necessária para repor os níveis desta vitamina, essencial para a função muscular e para manter o funcionamento do sistema imunitário.

( Beleza & saúde )
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CUIDADOS      NO   DESPORTO
HIDRATAÇÃO

Uma hidratação ade-
quada irá aumentar a 

sua capacidade física, atrasar a 
fadiga e prevenir as lesões mus-
culares. A necessidade de fluidos 
deve ser adaptada, tendo em  
conta a intensidade da atividade 
e as características do ambiente 
onde decorre o exercício (condi-
ções como a temperatura e o nível 
de humidade).

MÚSCULOS

Os atletas têm tendência a apresen-
tar perdas maiores do mineral mag-
nésio, através da urina e do suor, em 
períodos de exercício intenso. A falta 
de magnésio ao nível desportivo 
poderá resultar em cãibras muscu-
lares, fadiga precoce, maior susce-
tibilidade para lesões musculares e 
redução do desempenho físico.

OSSOS
Os ossos são um tecido em 
constante renovação. Nutrientes 
como o cálcio, magnésio e 
vitamina D são fundamentais para 
a manutenção da sua estrutura.

Se pratica exercício físico de forma regular, 
dedique especial atenção à hidratação 
corporal e a uma nutrição adequada.

A deficiência de vitamina D é cada vez mais comum na população portuguesa. A suplementação pode ser necessária para repor os níveis desta vitamina, essencial para a função muscular e para manter o funcionamento do sistema imunitário.

( Beleza & saúde )



Estudos revelam que 

os ácidos gordos ómega-3

promovem a redução 

da inflamação e têm 

um impacto positivo 

ao nível cardiovascular.
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CUIDADOS      NO   DESPORTO

ARTICULAÇÕES
O aumento de movimento com a 
prática de exercício físico pode 
provocar algum desgaste articular, 
e por vezes levar a sintomas como 
dor, rigidez e inflamação.

PELE
Se praticar exercício físico 
ao ar livre deverá proteger a 
sua pele. Escolha um produto 
adequado ao seu tipo de pele 
e aplique 30 minutos antes do 
início da exposição solar (de 
preferência antes de sair de 
casa), e de duas em duas ho-
ras durante a exposição solar.

PROTEÇÃO ANTIOXIDANTE
A prática de exercício físico tem sido sempre 
associada à prevenção de variadas doenças, 
contudo, segundo alguns investigadores, o 
exercício extenuante e irregular também pode 
contribuir para uma maior produção de radicais 
livres. Proteja-se e procure alimentos nutritivos, 
ricos em compostos antioxidantes. 

 SMOOTHIE 
 ENERGÉTICO 

INGREDIENTES
 ½ CHÁVENA 

DE BEBIDA DE 
COCO BIOLÓGICA

 1 CHÁVENA 
DE ESPINAFRES 

COZIDOS  
A VAPOR
 1 CHÁVENA  

DE ANANÁS  
(CERCA DE ¼ 

DE UM ANANÁS 
MÉDIO)
 1 BANANA  

AOS PEDAÇOS

PREPARAÇÃO
Misture 
todos os 

ingredientes no 
liquidificador, 
salpique com 

umas sementes 
de chia ou 

linhaça e sirva.

Estudos revelam que 

os ácidos gordos ómega-3

promovem a redução 

da inflamação e têm 

um impacto positivo 

ao nível cardiovascular.

 €2,99 
ÁGUA PROTEICA
COM SABOR A
COCO E MANGA
PROTEIN WATER

500 ml
Bebida que fornece 
20 g de proteína.

 €9,25 
VITAMINA D 
1000UI SPRAY
BETTER YOU

15 ml
DLUX 1000. 
Vitamina D Spray 
Oral. Suplemento 
Alimentar.

 €13,99 
FLOCOS DE 
MAGNÉSIO
BETTER YOU

1 kg
Flocos de magnésio 
para o cuidado dos 
pés e do corpo.

 €15,90 
SPRAY MAGNÉSIO 
E GLUCOSAMINA
BETTER YOU

15 ml
Spray mineral 
puro, 100% de 
fonte natural.

 €41,64 
GLUCOSAMINA, 
CONDROITINA, ÁCIDO 
HIALURÓNICO E MSM
SOLGAR

60 comprimidos
Suplemento alimentar 
que fornece glucosamina, 
ácido hialurónico, 
condroitina e MSM.

 €29,22 
SOLGAR OMNIUM
SOLGAR

30 comprimidos
Suplemento alimentar. 
Fórmula avançada 
de fitonutrientes, 
multivitamínicos, minerais 
e antioxidantes.

 SNACK 

REFRESQUE-SE 
COM UM SUMO 
DE MELANCIA 

NATURAL

A melancia 
é uma fruta 

com cerca de 
93% de água, 
tornando-a 

uma das frutas 
perfeitas 

para ajudar 
a hidratar o 

corpo. Fornece 
ainda vitamina 

C, licopeno e 
potássio.

https://www.celeiro.pt/457873-protein-water-coco-manga-500-ml-ltr-protein-water-co
https://www.celeiro.pt//428644-vitamina-d-1000-ui-spray-15-ml-ltr-better-you
https://www.celeiro.pt/produtos/147569-glucosamina-acido-hialuronico-condroitina-msm-60-comprimidos-comp-solgar
https://www.celeiro.pt/produtos/217613-omnium-60-comprimidos-comp-solgar
https://www.celeiro.pt/428606-flocos-magnesio-1-kgs-kg-better-you
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CELEIRO NA COZINHA

 PREPARAÇÃO 

b  Num processador de alimen-
tos junte os flocos de aveia, a 
banana, o bicarbonato, o sumo 
de limão e a bebida vegetal. Tri-
ture na velocidade máxima até 
ficar uma massa homogénea.

b  Aqueça uma frigideira antiade-
rente com um pouco de óleo de 
coco e, quando estiver quente, 
junte 2 colheres de sopa da 
massa. Enquanto a massa coze, 
junte alguns mirtilos.

b  Deixe cozer por 2 minutos  
(até a massa desprender do 
fundo), vire e deixe cozinhar 
por mais 2 minutos.

b  Sirva com morangos, mirtilos  
e iogurte vegetal.

 INGREDIENTES 
  90g Flocos de aveia ou farinha de aveia
  1 Banana madura
  80ml bebida vegetal à escolha 
  1 Colher de sobremesa de bicarbonato 
de sódio

  1 Colher de sopa de sumo de limão
  120g Mirtilos
  150g Morangos
  Iogurte vegetal de coco
  Óleo de coco q.b.

PANQUECAS DE AVEIA,  
BANANA E MIRTILOS

+/- 6
PANQUECAS

Sugestão de pequeno-almoço

Receitas CeM por ceNto 
VegeTais e deliciosAs!

by Made by choices
Receitas e fotografia: 



Vânia Ribeiro 
TEM 31 ANOS E É AUTORA DO BLOGUE 

“MADE BY CHOICES”. COM FORMAÇÃO EM 
NATUROPATIA, PARTILHA DICAS E TEMAS 
RELACIONADOS COM UMA ALIMENTAÇÃO  

E ESTILO DE VIDA SAUDÁVEIS. AS RECEITAS 
QUE PROPÕE SÃO 100% VEGETAIS E 

DELICIOSAS. ATREVA-SE A EXPERIMENTAR!

· para o recheio

b  Corte os abacates a meio, retirando  
o caroço e a casca. 

b  Com um garfo esmague os abacates até 
obter uma pasta. Reserve.

b  Corte o tomate a meio, retire as sementes 
e corte depois em cubos.

b  Corte a cebola em cubos.
b  Pique a salsa ou os coentros.
b  Junte o tomate, a cebola e a salsa ou os 

coentros à pasta de abacate e envolva bem. 
b  Tempere com o sumo de limão, a pimenta 

preta e o sal.
· por fim: 

b  Recheie cada cogumelo com a pasta  
de abacate, previamente feita.

 PREPARAÇÃO   · para os cogumelos

b  Limpe muito bem os cogumelos 
com um pano e retire-lhes os pés.

b  Coloque num frasco e misture 
muito bem: o tamari, o sumo de 
limão, o alho em pó, o pimentão 
doce e a pimenta preta.

b  Pincele todos os cogumelos com a 
mistura e deixe marinar por alguns 
minutos.

b  Pré-aqueça o forno a 180ªC.
b  Coloque os cogumelos num 

tabuleiro com o interior virado para 
cima e deixe assar por 15 minutos.

 INGREDIENTES    
· para os cogumelos

  10 Cogumelos frescos marron
  1 Colher de sopa de tamari
  Sumo de meio limão
  1 Colher de chá de alho em pó
  1 Colher de café de pimentão doce
  1 Pitada de pimenta preta

· para o recheio
  2 Abacates pequenos
  2 Tomates frescos
  ½  Cebola branca
  Sumo de meio limão
  Pimenta preta, q.b.
  Sal marinho, q.b.
  Salsa ou coentros

COGUMELOS 
RECHEADOS

4
PESSOAS

Sugestão de entrada

www.madebychoices.pt
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 PREPARAÇÃO 

b  Junte numa taça a quinoa  
e o feijão já cozinhados.

b  Corte os morangos, os 
pêssegos, o pepino e a cebola 
em cubos e junte-os à quinoa 
e ao feijão.

b  Junte a rúcula bem lavada, 
pique os coentros e envolva 
tudo muito bem.

b  Junte num frasco todos os 
ingredientes para o molho  
e agite muito bem.

b  Envolva a salada no molho  
e está pronto a servir.

 INGREDIENTES   · para a salada
  100g Quinoa já cozida
  400g Feijão preto cozido
  150g Morangos
  2 Pêssegos 
  100g Rúcula fresca
  1 Pepino
  1 Cebola roxa
  Coentros frescos q.b. 

· para o molho
  3 Colheres de sopa de azeite
  2 Colheres de sobremesa de mostarda Dijon
  2 Colheres de sopa de sumo de limão
  1 Colher de sobremesa de xarope de ácer
  Pimenta preta q.b. 
  Sal marinho q.b. 

SALADA COLORIDA 
DE VERÃO
Sugestão de prato principal

4
PESSOAS

Tenha sempre leguminosas no 
congelador e coza quinoa ou arroz 
integral em maior quantidade 
para guardar no frigorífico e 
comer durante a semana. Quando 
faltam ideias é só misturar 
tudo numa salada e já está.
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 PREPARAÇÃO 

b  Coloque todos os ingredientes 
num processador de alimentos 
e triture por alguns segundos 
até ficar uma mistura sedosa.

b  Distribua o creme por formas 
de gelado e abane os moldes, 
para que o creme assente e não 
fique com ar.

b  Leve ao congelador por, pelo 
menos, 12 horas.

 INGREDIENTES 
  1 a 2 Abacates maduros (cerca de 180g)
  40g (cerca de 5 colheres  
de sopa) Cacau cru em pó
  150g Tâmaras sem caroço  
(ou 125g de outro adoçante a gosto)
  250ml bebida vegetal

GELADINHOS DE CACAU
Sugestão de sobremesa

6
GELADOS
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AlentejoAlentejo
VIAGENS

Vale a pena co-
meçar a visita à 
zona do Grande 
Lago do Alqueva 
em Monsaraz, 
no Alentejo. 
Vista de cima, 
a paisagem  
é de cortar  
a respiração.

A região do Alqueva está viva e merece uma visita.  
Do céu estrelado às praias fluviais, a riqueza é imensa. 
Aproveite estas férias e explore o Alentejo profundo.

ILHAS, ESTRELAS 
E PRAIAS 

» Do alto da torre de menagem 
do Castelo de Monsaraz pode 
ter uma ideia do que é o Grande 

Lago do Alqueva. Não se fica indife-
rente a esta paisagem, mesmo que 
saibamos que a natureza teve aqui 
ajuda humana. A oito de fevereiro de 
2002, nesta terra de sequeiro, fecha-
vam-se as comportas da barragem 
recém-construída e dava-se início ao 
primeiro enchimento da barragem de 
Alqueva, que mudou drasticamente 
a paisagem desta região alentejana. 
Apesar da polémica que a obra co-
nheceu, é difícil não ver beleza neste 
espelho de água, com 250 km2 de su-
perfície e 83 km de largura, pontuado 
por 426 ilhas.

DARK SKY ALQUEVA
A alteração na paisagem teve, como 
consequência direta, a criação de 
ancoradouros e praias. Não deixe, 

por isso, de viver a experiência de 
passar o dia numa praia fluvial como 
a de Mourão que, com 320 metros de 
areal, é a maior praia certificada do 
lago Alqueva. Inaugurada em julho de 
2017, é vigiada e fica muito próxima 
do Parque de Merendas. Depois da 
tarde passada em mergulhos, pode 
ficar para apreciar o anoitecer. A 
possibilidade de se conseguir ver um 
céu verdadeiramente estrelado fez 
com que, em 2011, esta região fosse 
reconhecida como a primeira “reserva 
do céu escuro” do mundo a obter a 
certificação Starlight Tourism Desti-
nation atribuída pela Unesco e pela 
Organização Mundial do Turismo. É  o 
chamado Dark Sky Alqueva. Um bem 
demasiado precioso para se perder, de 
tal forma que até a iluminação pública 
dos concelhos que envolve foi alterada 
por tecnologia LED, para assegurar o 
mínimo de projeção de luz. 

( Lifestyle Celeiro )( Lifestyle Celeiro )

   Há morcegos no Alentejo
Em 1995 foi construído um abrigo 
para morcegos na zona do Alqueva, 
de forma a minimizar o impacto 
provocado pela construção da 
barragem. Mas, de uma pequena 
colónia identificada, com algumas 
centenas de cinco espécies de 
morcegos, passou-se para os seis 

mil indivíduos a ocupar a região. Estes números, que ultrapassam 
todas as expectativas, fazem deste um dos abrigos artificiais com 
maior sucesso na Europa. Apesar de uma fama pouco simpática, os 
morcegos – presentes na Terra há pelo menos 50 milhões de anos – 
têm um papel fundamental no equilíbrio ecológico. São apontados 
como os maiores reflorestadores naturais do planeta e funcionam 
como eficientes predadores de pragas agrícolas. Além disso, 
uma vez que se alimentam sobretudo de fruta, são essenciais à 
polinização e dispersão de sementes.

Esta “reserva do 
céu escuro” foi 
a primeira com 

a certificação 
Starlight Tourism 

Destination.



À VENDA NAS LOJAS CELEIRO
E LOJAS DE PRODUTOS NATURAIS
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PRODUTO ELEITO

» Esta gama de protetores 
solares minerais 
biológicos com Alga 

Gorria® (Gelidium sesquipe-
dale) associa carotenoides 
(luteína e zeaxantina) e 
aminoácidos, que ajudam a 
neutralizar os radicais livres. 

A alga vermelha possui um 

grande poder antioxidante e é 
rica em oligoelementos, para 
além de conter ácidos essen-
ciais, flavonoides e carotenoi-
des. A fusão destas moléculas 
dá origem a um importante 
poder antioxidante ao neutrali-
zar os radicais livres, evitando 
o dano celular irreversível.

A gama de protetores solares  
que funciona como uma proteção natural  

para toda a família.

BIARRITZ 
Gama protetores solares

Bio Alga Maris

 PROTETOR SOLAR BIO SPRAY FPS 50+ 

Para rosto e corpo. Sem perfume. 
   Proteção eficaz de todas as zonas  

do corpo. Fácil aplicação. 
 PROTETOR SOLAR BIO SPRAY FPS 30 

Para rosto e corpo, com fragrância  
a coco. 

   Proteção eficaz de todas as zonas  
do corpo. Fácil aplicação.

 PROTETOR SOLAR BIO CRIANÇAS FPS 50+ 

Sem perfume. 
   Para a pele delicada das crianças.  

Não irrita os olhos.
 PROTETOR SOLAR FACIAL BIO FPS 50 

Sem perfume. 
   Protege, nutre e hidrata,  

sem irritar os olhos.
 PROTETOR SOLAR FACIAL BIO FPS 30 

Com fragrância a coco. 
   Protege, nutre e hidrata,  

sem irritar os olhos.
 PROTETOR SOLAR BIO PARA LÁBIOS FPS 30 

Sem perfume. 
   Elevado nível de proteção. Com 

princípios ativos à base de plantas  
que evitam que os lábios sequem.

 LOÇÃO PÓS-SOLAR BIOLÓGICA 

Para rosto e corpo. 
   Hidrata e acalma a pele após exposição 

solar. Textura fluida. Fragrância a coco  
e manteiga de karité.

RAZÕES  
PARA ESCOLHER

**   Hipoalergénicos (melhor tolerados 
por todos os tipos de pele)

**   Biológicos (certificação Ecocert)  
e biodegradáveis

**   Formulados para não deixarem 
película branca 

**   Resistentes à água

**   Não gordurosos

**   Não poluentes

**   Eficácia imediata

7 

FILTRO

MINERAL 

100As micropartículas com 
forte poder de cobertura 

proporcionam uma excelente 
proteção contra os raios  

UVA  UVB  UVC

1 2

1
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ÁGUA PROTEICA 
COM SABOR A 
COCO E MANGA
 PROTEIN WATER 500ML 
Sem aromas, corantes, 
edulcorantes nem conservantes 
artificiais, esta água frutada 
tem 10g de colagénio 
hidrolisado e 20g de proteína 
por garrafa.

ELIXIR BUCAL 
COM FLÚOR
 ALOE DENT 250ML 
Elixir bucal com flúor 
e sem álcool. Combate 
as bactérias, tártaro e 
a formação de placa, 
deixando o hálito fresco e 
as gengivas saudáveis.

pvp. 12,99

SUMO AÇAÍ
 OPTIMA 500ML 
Suplemento alimentar  
líquido enriquecido com um 
complexo antioxidante OXY3™ 
(sumo de uva vermelha, 
licopeno e resveratrol).

pvp. €2,79

BEBIDA DE CHÁ 
VERDE E MIRTILO
 THE BERRY COMPANY 1L 
Infusão agradável que contém 
extrato de chá verde e sumo 
de mirtilo concentrado. Sem 
conservantes, adoçantes ou 
corantes artificiais.

pvp. €10,99

PESO IDEAL
 BIONAL 80 CÁPSULAS 
Suplemento alimentar  
com extratos de sene,  
bétula, gatunha e feijão.

pvp. €16,99

RELAX & GO
 ORTIS 30 COMPRIMIDOS 
Suplemento alimentar de ação 
rápida com Ginseng e Açafrão - 
ingredientes naturais e biológicos. 
Adequado a vegetarianos, é 
coadjuvante para casos  
de stresse passageiro.

https://www.celeiro.pt/457873-protein-water-coco-manga-500-ml-ltr-protein-water-co
https://www.celeiro.pt//412919-aloe-dent-elixir-bucal-com-fluor-250-ml-ltr-aloedent
https://www.celeiro.pt//69199-sumo-acai-500-ml-ltr-superfruits
https://www.celeiro.pt/447362-relax-go-bio-30-comprimidos-30-comprimidos-comp-ortis
https://www.celeiro.pt//154819-bebida-de-cha-verde-e-mirtilo-1-litros-ltr-the-berry-company
https://www.celeiro.pt/produtos/213516-peso-ideal-80-capsulas-cps-bional
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Vegan!

Vegan!

Nova linha de
maquilhagem

biológica! 

À venda em lojas Celeiro.

Vegan!

*Grande parte dos produtos
desta gama são vegan
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TESTES DE INTOLERÂNCIA ALIMENTAR

SHOWCOOKINGS CELEIRO
 JULHO 

7.  Opções Saudáveis para a praia 
(Luísa Fortes da Cunha -  
Blog My Casual Brunch)*

14.  Atelier criativo de Summerrolls  
(Yuki – All You Need is Veg)*

21.  Marmitas ideais para  
a praia (Mafalda Sena –  
Blog SenaSaudáveis)**

21.  Sumos Detox para o verão  
(Paula Cordeiro - Blog Urbanista) *

24.  Marmita saudável para a praia 
(Sónia Dias – Orinam Food)****

 SETEMBRO 

8.  Bolos saudáveis sem farinha  
e sem açúcar (Paula Cordeiro -  
Blog Urbanista)*

15.  Brunch para todos  
(Luísa Fortes da Cunha)*

15.  De volta à rotina - refeições de 
manhã à noite (Mafalda Sena – 
Blog SenaSaudáveis)**

15.  Receitas raw para todas as ocasiões 
(Regina Lima – Blog Nutree)***

22.  Atelier criativo de Aquafaba  
(Yuki – All You Need is Veg)*

25.  Pequenos Chefes: showcooking  
de alimentação infantil  
(Sónia Dias – Orinam Food)****

29.  Introdução à Alimentação 
Vegetariana (Mafalda Almeida – 
Blog Loveat)*

WORKSHOPS MAMÃS E BEBÉS
 JULHO 

4.  Almada Fórum
5.  Braga Nova Arcada

 SETEMBRO 

3.  Parque Nascente
19.  Cascais Shopping

APLICAÇÃO:

Lave o cabelo com champô, 
como habitualmente1

Desembarace o cabelo e comece 
a aplicar a máscara na parte 
de baixo do cabelo, subindo 
progressivamente, evitando 
colocar a mistura perto da raiz

3

Por fim, retire toda a 
máscara com água 
abundante e penteie 
e seque o cabelo 
como normalmente

5

Retire o excesso de água do 
cabelo usando uma toalha suave 2

Deixe a máscara caseira 
atuar cerca de 20 minutos 4

No verão, tal como a pele,  
os cabelos estão mais expostos.

PARA EVITAR A SUA DESIDRATAÇÃO, 
SUGERIMOS A APLICAÇÃO DE UMA MÁSCARA 
À BASE DE INGREDIENTES NATURAIS:

MARQUE NA SUA AGENDA

tirar uns minutos da semana  
para tratar do meu cabelo!

  1 Abacate maduro
  3 Colheres de sopa de mel
  1 Colher de sopa  
de óleo de argão

INGREDIENTES

Descasque e triture o  
abacate, adicionando o mel 
e o óleo de argão. Misture 
bem e está pronto a aplicar.

PREPARAÇÃO

SEM TEMPO  PARA PREPARAR ESTA MÁSCARA CASEIRA?Pode optar pela MÁSCARA DE CABELO COM ÓLEO DE ARGÃO da MONTAGNE JEUNESSE
· pvp.1,69€ ·

* SHOWCOOKING A REALIZAR-SE NO CELEIRO DO ROSSIO,  
EM LISBOA. PARA INSCRIÇÕES: 210 306 039.   

** SHOWCOOKING A REALIZAR-SE NO CELEIRO DO ALMADA FÓRUM,  
EM ALMADA. PARA INSCRIÇÕES: 212 508 220.

*** SHOWCOOKING A REALIZAR-SE NO CELEIRO VIA CATARINA,  
NO PORTO. PARA INSCRIÇÕES CONTACTAR: 220 122 783    

**** SHOWCOOKING A REALIZAR-SE NO CELEIRO MAR SHOPPING LOULÉ,  
EM LOULÉ. PARA INSCRIÇÕES: 289 106 156.

 JULHO 

1.  Campo de Ourique
2.  Nova Arcada
4.  Av. República
5.  Guimarães Shopping
6.  Arena Shopping Torres Vedras
7.  Colombo / Gaia Shopping
8.  Cascais Shopping
11.  Av. António Augusto de Aguiar / 

Campus São João Porto (manhã) / 
Shopping Cidade do Porto (tarde)

12. Braga Parque
13.  Rua 1°. Dezembro
14.  Almada Fórum / Parque Nascente / 

Fórum Algarve
15.  Amoreiras Shopping Center / Mar 

Shopping Loulé
16.  Av. Roma / Via Catarina (manhã) / 

Alameda Shop&Spot (tarde)
17.  Fórum Viseu
18.  Fórum Montijo / Mar Shopping 

Matosinhos (manhã) /  
Norte Shopping (tarde)

20.  Oeiras Parque
21.  Colombo
22.  Cascais Shopping
26.  Arrábida Shopping
28.  Alma Shopping Coimbra (tarde)

 AGOSTO 

2.  Guimarães Shopping
4.  Colombo / Gaia Shopping /  

Fórum Algarve
5.  Cascais Shopping / Mar Shopping 

Loulé
6.  Nova Arcada
8.  Av. António Augusto de Aguiar / 

Shopping Cidade do Porto (manhã) / 
Campus São João Porto (tarde)

9.  Braga Parque
10.  Arena Shopping Torres Vedras
12.  Almada Fórum / Amoreiras 

Shopping Center 
14.  Av. República 
16.  Alma Shopping Coimbra (tarde)
17.  Rua 1°. Dezembro
18.  Colombo / Parque Nascente
19.  Vasco da Gama
20.  Av. Roma / Alameda Shop&Spot 

(manhã) / Via Catarina (tarde)
21.  Fórum Viseu
22.  Av. António Augusto de Aguiar / 

Norte Shopping (manhã) / Mar 
Shopping Matosinhos (tarde)

23.  Arrábida Shopping
24.  Fórum Montijo
26.  Cascais Shopping
29.  Dolce Vita Tejo
31.  Oeiras Parque

 SETEMBRO 
1.  Colombo
3.  Nova Arcada
5.  Av. António Augusto de Aguiar 
6.  Guimarães Shopping
7.  Arena Shopping Torres Vedras
8.  Gaia Shopping / Fórum Algarve
9.  Cascais Shopping / Mar Shopping 

Loulé
12.  Av. República / Campus São João 

Porto (manhã) / Shopping Cidade 
do Porto (tarde)

13.  Braga Parque
14.  Campo Ourique
15.  Colombo / Parque Nascente
16.  Vasco Gama
17.  Av. Roma / Via Catarina (manhã) / 

Alameda Shop&Spot (tarde)
19.  Av. António Augusto de Aguiar /  

Mar Shopping Matosinhos (manhã) 
/ Norte Shopping (tarde)

21.  Fórum Montijo
21.  Fórum Viseu
22.  Rua 1°. Dezembro
23.  Almada Fórum / Amoreiras 

Shopping Center
26.  Av. República 
27.  Arrábida Shopping
28.  Dolce Vita Tejo
29.  Colombo / Alma Shopping Coimbra 

(tarde)
30.  Cascais Shopping

https://www.celeiro.pt//432559-mascara-de-cabelo-com-oleo-de-argao-25-ml-ltr-montagne-jeunesse
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À venda em lojas Celeiro e lojas de
produtos naturais.
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