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saúde e bem-estar

Viver mais e melhor
Não podemos evitar o 
avanço da idade, mas 
podemos envelhecer da 
melhor maneira possível.

22

Saúde intestinal
Em quatro semanas 
conseguirá colocar a sua 
digestão em ordem. Basta 
seguir as nossas indicações.

28

Lesões no desporto
A atividade física é sempre 
benéfica, mas há zonas do 
corpo mais suscetíveis de 
desenvolverem lesões. 
Proteja-se.

30

De onde vem o chocolate?
O cacau dá origem a um 
dos doces mais famosos do 
mundo, mas conhece as suas 
outras propriedades?

26

Cada óleo no seu sítio
Saiba quais os tipos de óleos 
mais adequados para fritar 
ou temperar.

10

Do  Oriente para o Ocidente
Produzido a partir da soja, o 
tofu é uma excelente fonte de 
proteínas. Venha conhecê-lo.

14
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editorial

Prepare-se para  
o novo ano!

Curcumina, o precioso 
tesouro da Índia

O açafrão-da-índia, também 
chamado ouro vermelho, 
é usado na cozinha, mas 
também é um aliado no 
tratamento de diversas 
doenças.

18

Há muito sal na Terra
Conheça as alternativas mais 
saudáveis ao sal que usamos 
na cozinha.

6

Mel, o delicioso
Um presente das abelhas 
rico em vitaminas, minerais e 
propriedades antioxidantes.

8

 

14

Caro leitor,

Como já é nosso hábito, adequámos os conteúdos da revista Vida 
Celeiro a esta estação para que possa desfrutar das nossas dicas 
enquanto, quem sabe, saboreia um delicioso chá biológico no 
conforto de sua casa.
Não esquecemos, contudo, a nossa missão informativa e esclare-
cedora e, como tal, não podia deixar de comentar o alerta dado 
pela Organização Mundial de Saúde sobre o consumo excessivo 
de carne e a sua relação com o aparecimento de alguns tipos de 
cancro. Desde sempre que, no Celeiro, não só por uma questão 
ideológica mas também por uma questão de saúde, defendemos 
uma ingestão reduzida de carnes vermelhas, privilegiando alter-
nativas vegetais que fornecem igualmente proteínas de boa qua-
lidade do ponto de vista nutricional. Nunca os nossos artigos, 
escritos em edições anteriores, sobre vegetarianismo e veganismo, 
estiveram tão atuais e, por isso, convidamos os nossos leitores a 
releram alguns deles, disponíveis nas versões on-line da revista em 
(www.celeiro.pt). Se ainda não é adepto de pratos vegetarianos e 
vegan, por dificuldade em confecioná-los, não deixe de frequentar 
alguns dos nossos workshops de cozinha, aprendendo com a nossa 
chef e nutricionista Mafalda Almeida.
A par das escolhas saudáveis na alimentação e tendo em conta o 
envelhecimento global, o tema central desta edição é precisamen-
te viver mais e melhor. Em 2050 mais de 2 mil milhões de pes-
soas terão mais de 60 anos, sendo por isso essencial que saibamos 
como viver mais e melhor. 
E porque o Natal se aproxima, não poderia deixar de renovar os 
sinceros votos de um excelente Natal, na esperança de que, tam-
bém com a nossa ajuda, consiga vivê-lo de corpo e alma. A che-
gada de um novo ano convida-nos sempre a encontrar a energia 
necessária para as nossas resoluções, para darmos um pouco mais 
de nós aos outros, preocupando-nos com os que mais gostamos e 
com aqueles que mais precisam.
Entre em 2016 de corpo e alma,

Boa leitura

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.



Relaxar em casa
34 Os 10 passos necessários 

para construir um pequeno 
spa em sua casa, eficiente  
e muito em conta.

tema de capa

beleza lifestyle Celeiroconsultório

Consultório
Respondemos às suas 
questões sobre saúde  
e bem-estar.

32

Energia concentrada
Ener-C oferece doses 
concentradas de vitamina C 
em três sabores.

48

Vales
Uma página inteira  
de descontos.49

Amesterdão
Uma visita à cidade holandesa 
conhecida pelos canais e pelo 
uso generalizado de bicicleta.

36

Novidades  
e destaques

Esteja a par das 
novidades à venda  
nas nossas lojas.

46

Cabazes de Natal
As nossas propostas 
de presentes muito 
especiais para as pessoas 
especiais da sua vida.

44

22

36

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  

“
Workshop

Adorei participar no vosso 
workshop de cozinha Celeiro. 
A nutricionista Mafalda 
Almeida explica tão bem, que 
achamos que podemos vir a 
ser os melhores cozinheiros 
do mundo. Obrigada

Rita Mendes
(via  e-mail)

”

Receitas de Natal
Receitas da época natalícia 
onde os frutos secos são a 
estrela principal.

40
34

Viver mais
e melhor
Não é possível 
(ainda) evitar o 
envelhecimento, 
mas podemos 
prolongar a nossa 
vida de uma forma 
o mais saudável e 
equilibrada possível, 
“esticando” a nossa 
juventude.
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perfil

Trabalha em televisão, mas 
desdobra-se em vários projetos 
fora do pequeno ecrã. Na 
sua vida, tal como na sua 
alimentação, a palavra de ordem 
é inovar. Não faltam ideias e 
projetos à apresentadora  
do programa Faz Sentido. 

No seu novo programa Faz Sentido,  
na SIC Mulher, fala-se de culinária, 
moda, cultura, música, saúde e 
tecnologia. Como consegue conciliar 
tantos temas num só programa?
consegue-se conciliar com muita 
dedicação, preparação e paixão por 
diferentes temas e conversas. Quando 
gostamos do que fazemos, como é o meu 
caso, torna-se natural que os momentos 
sejam fluidos e que os vários assuntos se 
encontrem. Pelo menos eu trabalho para 
isso e sinto que esta dinâmica e registo 
desformatado atrai o público e o prende ao 
programa. acredito numa televisão fresca  
e sem a previsibilidade do costume. 

Quando começou no programa Curto 
Circuito, imaginava que 15 anos 
depois ainda estaria a trabalhar  
em televisão?
Sempre gostei muito de comunicar. Sabia 
que no futuro trabalharia nessa área. 
mas nunca tinha pensado em televisão, 

não pensei nessa realidade. mais tarde, 
senti que tinha encontrado um espaço de 
realização e depois tudo foi acontecendo 
naturalmente. nunca tive pressa, nem 
impus barreiras a mim própria. a vontade  
de crescer trouxe-me onde estou hoje.

Costuma associar-se com frequência 
a campanhas e causas sociais. Tem 
tido experiências enriquecedoras?
muito. e, sobretudo, ganhei também uma 
perspetiva daquilo que é o mundo, o que 
são as verdadeiras dificuldades e como 
é que todos podemos ajudar. Sendo 
uma pessoa com acesso a diferentes 
plataformas da comunicação, isso faz com 
que esteja ainda mais atenta para perceber 
onde posso contribuir e usar este meu 
“passaporte facilitações” para poder dar 
voz e palco a projetos que merecem.

Outro dos seus projetos é o CHANGE 
IT. Quer explicar no que consiste?
o change it celebra este mês um ano e 

já é um verdadeiro movimento, com mais 
de 2500 pessoas envolvidas. nasceu de 
uma vontade, da minha inconformidade 
pessoal para com uma série de coisas 
que me rodeiam.  criei este projeto 
de forma a contribuir para uma 
mudança na vida dos outros enquanto 
eu própria vou também mudando. 
começou com os encontros criativos, 
com personalidades inspiradoras (os 
changers) das mais variadas áreas 
de intervenção, para falarem sobre os 
seus caminhos, escolhas e capacidade 
de mudança. e nestas 11 edições já 
estivemos no Porto, na madeira, e 
estamos a preparar uma tour nacional 
e internacional. é uma parte de mim, 
um projeto de vida, uma missão que 
me ocupa muito o espírito e o que sou. 
não nos faltam projetos e ideias para o 
futuro. teremos a parte formativa, com 
o atelier para a criatividade, challenges 
para orientar essa transformação e 
parcerias únicas. e sempre no sentido 

Ana 
Rita 
Clara
O segredo está
na variedade 
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de inspirar, mudar as mentalidades e 
provocar a mudança nos portugueses. 
Para se juntarem a nós e também serem 
“changers”, basta inscreverem-se em:  
www.anaritaclara.com/change-it/. 
 
O que é para si um estilo de vida 
saudável?
é o estilo que procuro praticar todos os dias. 
gosto de me sentir bem, equilibrada, e ouço 
sempre o meu corpo. como nunca fui de 
excessos, torna-se mais simples ter 
rotinas adequadas. considero um estilo 
de vida saudável aquele que é cheio de 
sorrisos, de muito boa energia e alegria, 
com escolhas à mesa saudáveis, muito 
desporto e positivismo. 
  
Qual é a sua relação com a cozinha? 
Tem algum prato favorito?
é ótima. não tenho muito tempo, mas 
quando posso crio sempre pratos 
saborosos. adoro criar, misturar alimentos, 
texturas... inovar. e como gosto muito de 
peixe, confesso que um prato com salmão 
grelhado deixa-me feliz. 

CuIDADOS ESPECIAIS NA ALIMENTAçãO
Ana Rita Clara gosta  
de experimentar 
 coisas novas mas  
tenta minimizar  
o que é prejudicial. 

   “Acredito que uma alimentação 
saudável deve conter praticamente tudo, mas de forma regrada. Os 
superalimentos agora fazem parte da minha alimentação, e fiquei ainda mais atenta àquilo que saboreio. Tento não comer fritos e reforço sempre mais nos legumes e cereais. E incluo paladares novos e muitas especiarias quando cozinho, para reduzir o sal nas refeições.”

 
Costuma ir às lojas Celeiro com 
frequência? Tem alguma loja 
preferida?
Sim, costumo ir às lojas celeiro e gosto 
muito. acho que a evolução e a adaptação 
às necessidades dos clientes têm sido 
notórias. isso faz com que seja uma 
visitante regular, seja para comprar um 
produto, almoçar ou fazer um lanche rápido. 
não tenho uma preferência num local, todas 
são especiais.

O que não pode faltar numa loja 
Celeiro?
as barritas fantásticas para pré-treino e 
os snacks indispensáveis. e a simpatia de 
todos os funcionários. muitos parabéns 
pelas vossas equipas e pela qualidade 
dos produtos.

Se pudesse mudar alguma coisa  
na sua dieta, o que mudaria?
nada, sinto-me bem assim. apenas 
pedia ao tempo, mais tempo. Para poder 
desfrutar com mais calma muitas das 
refeições que faço...
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na alimentação
Tempera e preserva os alimentos, mas deve ser 
usado de forma equilibrada. Saiba identificar 
o sal nos produtos processados e conheça 
algumas alternativas na alimentação. 

O sal

o sal é um produto cristalino, consistindo 
na associação entre dois minerais – sódio 
(num mínimo de 90% do produto seco) e 
cloro – que formam o cloreto de sódio. 
cada 5 g de sal equivale a 2 g de sódio. 
tradicionalmente, a sua utilização envol-
ve a preservação de alimentos (como o 
peixe, carne), prolongando a sua validade. 
ao longo do tempo assumiu outras apli-
cações, nomeadamente adição aos co-
zinhados (sabor salgado), supressão do 
sabor amargo e intensificação do sabor 
doce, alterando assim o perfil sensorial 
dos alimentos.

Na+
Sódio
Cloreto de sódio
Glutamato de sódio
Bicarbonato de sódio 
Fosfato dissódico
Hidróxido de sódio
Alginato de sódio
Nitrato de sódio

Presença  
de sal 
nos rótulos

o sal contém cerca de 84 minerais (como 
iodo, sódio, magnésio, cálcio). o sódio, 
além de ser o componente principal do 
sal, está também naturalmente presente 
em quase todos os alimentos, pelo que 
a adição de sal na preparação das refei-
ções é apenas uma parte do sódio con-
sumido. existe em grande quantidade 
nos alimentos pré-preparados e também 
em enchidos, enlatados, cubos de caldos 
de carne ou peixe, manteiga, queijo, bo-
lachas, cereais de pequeno-almoço, ba-
tatas fritas de pacote e aperitivos, entre 
muitos outros.
na produção de sal refinado o sal ma-
rinho é lavado, pelo que se perdem os 
seus minerais e são adicionados aditivos  
químicos. Por esta razão, o sal marinho 
(comummente conhecido como “inte-
gral” ou “não refinado”) ou a flor de sal 
podem ser uma alternativa ao sal refi-
nado. este último consiste nos primeiros 
cristais de sal que se formam na superfí-
cie da água das salinas e não é submetido 
a qualquer processamento. é fonte natu-
ral de ferro, zinco, magnésio, iodo, cálcio, 
potássio e cobre, e a sua utilização é indi-
cada apenas no final da confeção, deven-
do usar-se uma pequena quantidade. 
independentemente do tipo de sal que 
se escolha, é fundamental que seja na 
quantidade adequada: segundo a omS, 
no máximo 5 g de sal por dia. 
o consumo moderado de sal desempe-
nha um papel importante na regulação da 

água no organismo, evitando a desidra-
tação, intervém na contração muscular e 
pode ajudar a combater as carências pro-
vocadas por malnutrição. 
Por outro lado, o seu consumo em exces-
so tem consequências graves para a saú-
de: aumenta o risco de doenças cardio-
vasculares (como a hipertensão arterial), 
provoca sobrecarga renal, contribui para 
uma maior retenção de líquidos (contri-
buindo para a celulite), aumenta o risco 
de determinados tipos de cancro (como 
o do estômago). 
de acordo com o estudo PhySa (Por-
tuguese hypertension and Salt study), 
estima-se que, em Portugal, o consumo 
diário de sal atinje quase o dobro da reco-
mendação preconizada pela omS.
hoje em dia existem alternativas ao sal 
comum, nomeadamente sal com teor de 
sódio reduzido, sal isento de sódio, go-
másio (ou sal de sésamo pois consiste na 
moagem de sementes de sésamo torra-
das e sal marinho em menor proporção). 
outra das alternativas é a utilização de 
ervas aromáticas, as quais conferem não 
só sabor, aroma e cor ao prato, mas tam-
bém o enriquecem nutricionalmente no 
que concerne a vitaminas, minerais e fi-
toquímicos, tendo assim impacto na saú-
de. opte por ervas aromáticas frescas 
e, de preferência, adicione-as no final da 
confeção para que as suas propriedades 
não se percam devido à ação do calor re-
sultante da confeção.

saúde e bem-estar

 

SAL MARINHO  
Obtido da evaporação da água do mar. 

SAL DE ROCHA Ou SAL-GEMA  
Retirado de minas subterrâneas  

de lagos e mares que secaram,  
(como é o caso do sal dos Himalaias).

SAL DE fONTES SALINAS  
 Obtido da evaporação de águas  

salinas subterrâneas. 

TIPOS DE SAL  

nutrição
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SAL DOS 
HIMALAIAS
bAuLE VOLANTE
1 k g

Sal cristalino do sopé 
dos himalaias,  
no Paquistão, ideal 
para moinho.

€4,65

SAL MARINHO 
DE ERVAS bIO 
NATuREfOODS
150 g

experimente o sal 
marinho de ervas,  
com a qualidade  
da naturefoods.

€1,85

SAL COM 
TEOR DE SóDIO 
REDuzIDO
LO SALT
350 g

com teor de sódio 
reduzido e elevado teor 
de potássio.

€2,40

GOMáSIO 
bIOLóGICO
NATuREfOODS
150 g

um ótimo substituto  
do sal, para as suas 
refeições.

ERVAS 
AROMáTICAS 
bIOLóGICAS 
fRESCAS 
CELEIRO 
A granel

Para cozinhar sem sal 
mas com todo o sabor.

€2,85 Sob 
consulta

SAL SANTIVERI
40 g

Sal  isento de sódio, 
com outros sais 
que permitem 
complementar  
e realçar o sabor  
dos alimentos.

€2,95
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Vitaminas FitoquímicosMinerais Utilização Culinária

Alecrim

Cebola

Manjericão

Alho

Gengibre

Orégãos

Limão

Poejo

b1, b2, E, C 
e folatos

b1, b3, C 
e folatos

b1, b3, C 
e folatos

A e b3

C, A  
e folatos

A, E, C 
 e folatos

A, b3, E 
 e folatos

A 
e folatos

Potássio, cálcio, 
sódio e fósforo

Potássio, fósforo, 
cálcio, magnésio 

e sódio

Potássio, fósforo 
e cálcio

Cálcio, potássio 
e fósforo

Potássio, cálcio, 
fósforo 

e magnésio

Cálcio, potássio, 
fósforo e magnésio

Cálcio, potássio, 
ferro, fósforo 

e magnésio

Potássio  
e magnésio

ácido rosmarínico, 
rosmanol

Alicina

Quercetina

zinzebereno, 
curcumina

Eriodictiol, 
hesperetina

Eugenol, mentol, 
taninos, catequina

Apigenina, ácido 
rosmanírico, timol

flavonoides

Marinadas de carne e 
aromatizar a água da cozedura

Temperar carne, peixe em cru 
e/ou na confeção, hortícolas 

cozidos e sopas

Crua, em saladas, grelhada  
ou assada

Preparação de carne e peixe, 
aromatizar água e sumos 

naturais

Temperar carne e peixe, 
condimento em doces e compotas

Pratos de carne e peixe 
previamente preparados e sopas

Pratos de carne, peixe, 
massas, saladas, guisados/

estufados

Pratos de carne e peixe, sopas

Substituir o sal em culinária



8

nutrição

inVerno 2015

As abelhas produzem mais mel do que aquele 
de que necessitam. E por isso podemos desfrutar 
deste produto totalmente natural.

Mel:
um presente

das abelhas

o mel é um produto da colmeia amplamente utili-
zado e apreciado e define-se como o produto das 
abelhas da espécie Apis mellifera - que produzem 
três vezes mais do que aquele que necessitam 
para sobreviver. é obtido a partir do néctar das 
plantas, sendo processado pelas enzimas di-
gestivas das abelhas e armazenado como fonte 
primária de alimento nos favos das colmeias. as 

suas aplicações remontam à Pré-história. fonte 
de energia, que provém essencialmente dos hi-
dratos de carbono (glicose e frutose), também 
é composto por água (cerca de 20%), proteínas, 
vitaminas (c e do complexo b), minerais (fósforo, 
cálcio, ferro, magnésio), substâncias com pro-
priedades antioxidantes (flavonoides e compos-
tos fenólicos), bem como compostos aromáticos.

  Mel:  
  benefícios para a saúde

    Atividade antimicrobiana: 
pode ser usado no caso de gri-
pe, tosse, dores de garganta.

     Propriedades antioxidantes: 
pode proteger contra o stres-
se oxidativo. 

       Ação em patologias gastroin-
testinais: pode funcionar 
como prebiótico.

       Pode ajudar na cicatrização 
da pele no caso de feridas e 
queimaduras leves e confere 
hidratação profunda à pele.

Poderá inclui-lo  na sua 
alimentação diária, de 
preferência mel de origem 
biológica, como adoçante 
em alternativa ao açúcar. 
Pode consumir até uma 
colher de sopa por dia (cerca 
de 77 kcal/25 g), tendo em 
consideração o valor calórico 
(cerca de 309 kcal/100 g).

Deve ser evitado em caso de 
diabetes e não deve ser consu-
mido por bebés com menos de 
12 meses pois pode veicular 
esporos da bactéria Clostridium 
botulinum, produzindo toxinas 
no intestino do bebé, as quais, 
devido à imaturidade da sua 
flora intestinal, podem provo-
car uma intoxicação grave.

Algumas variedades de mel

Urze - aroma intenso e sabor 
ligeiramente amargo, de cor âmbar 
com tonalidades avermelhadas.

Acácia - cor amarela transparente, 
aroma floral e sabor doce.

Flor de laranjeira - sabor doce  
e ligeiramente ácido, de cor clara  
e aroma floral intenso.

Tomilho - aroma floral, cor âmbar 
avermelhado, sabor doce  
e ligeiramente salgado.

Eucalipto - o mais aromático  
de todos, sabor doce, assumindo  
um tom âmbar esverdeado. 

Mel de manuka - produzido e 
colhido exclusivamente nos pastos 
rurais da Nova Zelândia. As abelhas 
recolhem o pólen da manuka 
(Leptospermum scoparium), um 
arbusto que cresce naturalmente 
neste país. É utilizado há séculos pela 
população indígena Maori devido aos 
seus benefícios para a saúde. 

nutrição

MEL DE uRzE bIO 
NATuREfOODS
500 g

de cor âmbar 
avermelhada.  
aroma intenso.

€6,99

MEL DE ACáCIA 
bIO  
NATuREfOODS
500 g

de cor esbranquiçada 
e aroma floral.

€8,99

MEL DE TOMILHO 
bIO  
NATuREfOODS
500 g

de tom avermelhado. 
aroma floral intenso.

€11,99

MEL DE  
EuCALIPTO bIO
NATuREfOODS
500 g

aroma a madeira  
e gosto doce.

€6,99

MEL MANukA 
ACTIVE 18+ 
250 g

cultivado e colhido  
nos pastos rurais  
da nova Zelândia.

€49,99

MEL DE fLOR DE 
LARANjEIRA bIO
NATuREfOODS
500 g

de aroma floral e gosto 
doce com notas ácidas.

€6,99
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Os óleos vegetais têm 
origens diversas e devem 
ser usados de acordo com 
as suas especificidades. 
Saiba quais deve utilizar 
para fritar ou temperar, 
ou acompanhar os pratos  
de legumes, peixe e carne, 
de forma a usufruir da 
melhor maneira dos seus 
nutrientes.

Óleos
Vegetais

para cozinhar

O que são?
os óleos vegetais fazem parte da gran-
de família que são as gorduras (lípidos), 
juntamente com a manteiga e as mar-
garinas. os óleos vegetais destinados à 
alimentação humana são definidos como 
o produto obtido de frutos ou sementes, 
isento de impurezas. Porém, denomina-se 
“gordura vegetal” quando se apresenta no 
estado sólido à temperatura de 20 ºc e “óleo 
vegetal” se estiver no estado líquido a essa 
mesma temperatura de 20 ºc.

Classificação
de acordo com o modo de obtenção, os 
óleos vegetais podem ter diversas classi-
ficações. Salientam-se as gorduras ou os 
óleos virgens que são obtidos por extra-

ção mecânica, prensagem a frio ou outras 
operações físicas (excluindo-se a dissolu-
ção por solvente), em condições, sobretudo 
térmicas, que não impliquem alterações e 
não tenham sofrido outro tratamento além 
da lavagem, depuração por decantação, 
filtração e centrifugação. também podem 
ser refinados ou parcialmente refinados.

Tipos de gorduras
as gorduras são constituídas, maioritaria-
mente, por ácidos gordos (triglicéridos), que 
se dividem em três grandes grupos:
Os ácidos gordos saturados – na sua 
estrutura química não contêm ligações 
entre átomos de carbono livres para reagir 
com outros átomos. as gorduras satura-
das apresentam-se sólidas à temperatura 

ambiente, de que são exemplos a gordura 
de coco e de palma. 
Os ácidos gordos monoinsaturados – 
contêm uma ligação livre entre átomos de 
carbono, para reagir com outros átomos. as 
gorduras monoinsaturadas apresentam-se 
líquidas à temperatura ambiente, mas podem 
solidificar a temperaturas muito baixas. um 
exemplo é o azeite.
Os ácidos gordos polinsaturados – têm na 
sua estrutura química ligações livres entre 
átomos de carbono, permitindo-lhes reagir 
com outros átomos. este tipo de gorduras 
também se apresenta líquido à temperatura 
ambiente, mas pode ficar sólido a tempera-
tura muito baixa. os óleos de girassol, milho, 
soja ou de linhaça são exemplos deste tipo 
de gorduras.
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mente recomendado, pois acrescenta 
gordura aos alimentos e pode conduzir 
à formação de substâncias tóxicas. no 
entanto, em determinadas alturas, como 
durante a época natalícia, é mais comum, 
pelo que convém saber realizar esta  
técnica de confeção da melhor maneira. 
os óleos usados para fritar sofrem 
alterações rápidas e muito complexas 
devido às temperaturas elevadas a que 
são sujeitos. uma vez que essas alte-
rações podem ter consequências quer 
ao nível nutritivo quer ao nível da saúde 
humana, é importante saber como os 
diversos óleos se comportam.
os óleos monoinsaturados, como o azeite 
ou o óleo de amendoim, são mais resisten-
tes às temperaturas elevadas, enquanto 
os óleos polinsaturados, como o óleo de 
girassol, de soja ou de milho, se degradam 
mais rapidamente. os óleos monoinsa-
turados degradam-se a temperaturas 
superiores à da fritura (180 ºc). os óleos 
polinsaturados iniciam a sua degradação  
a temperaturas inferiores a 180 ºc.

Eis alguns exemplos de óleos vegetais e as res-
petivas temperaturas (médias) de degradação:

 óleo de amendoim                        220 ºC
 azeite              210 ºC
 óleo de girassol, óleo de soja           170 ºC
 óleo de milho, óleo de colza           160 ºC

Se quiser fritar com maior segurança junte um terço de azeite ao óleo que vai usar. além 
de respeitar as temperaturas indicadas pelos fabricantes, os óleos de fritura devem ser 
substituídos com frequência, sobretudo quando se verificam alterações na cor, cheiro, 
sabor ou se há aumento da viscosidade, libertação de fumos a temperaturas baixas ou 
formação de espuma abundante.

Importância nutricional

os lípidos constituem um dos três ma-
cronutrientes presentes nos alimentos e 
desempenham um papel importante na 
nossa saúde. é verdade que a sua ingestão 
em excesso pode ser prejudicial  
(sobretudo as gorduras saturadas de 
origem animal), mas são fundamentais se 
consumidos em quantidades adequadas e 
em conjunto com os restantes alimentos. 
uma das suas principais funções é forne-
cer energia. São ainda imprescindíveis para 
transportar as vitaminas lipossolúveis  
(a, d, e e K). Salienta-se ainda o papel das 
gorduras polinsaturadas (nomeadamente 
ómega-6 e ómega-3) pois são os princi-
pais constituintes das membranas celu-
lares e são fundamentais para o saudável 
crescimento e desenvolvimento, fortaleci-
mento do sistema imunitário, manutenção 
da saúde cardiovascular e na resposta a 
estímulos inflamatórios.   
as gorduras mono e polinsaturadas 
têm um efeito benéfico nos níveis de 
colesterol pois ajudam a reduzir o “mau” 
colesterol (LdL) e a aumentar o “bom” 
colesterol (hdL).

Caraterísticas e utilizações

Qual a melhor opção para temperar uma 
salada? todos os óleos são adequados 
para fritar? e qual a temperatura acon-
selhada? com tanta variedade e dife-
rentes caraterísticas, por vezes torna-se 
difícil escolher e utilizar corretamente os 
diferentes óleos vegetais. aqui ficam as 
nossas recomendações.
a fritura não é um processo frequente-

óLEO DE COCO 
VIRGEM bIO 
VITAQuELL
200 ml /400 ml

de primeira pressão a frio,  
a partir da polpa de coco não 
refinada. ideal para fritar, 
assar ou para barrar no pão.

€7,15/€12,70

óLEO DE ARGãO bIO 
CLEARSPRING
250 ml

biológico e de primeira 
pressão a frio.  
temperatura máxima 
recomendada: 180 ºc.

€19,99

óLEO DE SéSAMO 
TOSTADO bIO 
CLEARSPRING
250 ml  

não refinado e de primeira 
pressão a frio. tostado, ideal 
para molhos. temperatura 
máxima recomendada: 180 ºc.

€6,69

óLEO DE AMENDOIM 
VITAQuELL
250 ml

não refinado e prensado  
a frio. Pode ser usado  
para fritar.

€10,45

óLEO DE LINHO
VITAQuELL
250 ml

Prensado a frio e não 
refinado. rico em gorduras 
polinsaturadas. de sabor 
amargo muito caraterístico,  
é indicado para saladas  
e pratos frios.

€5,05
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TIPOS DE óLEOS VEGETAIS

A gordura  
de coco pode 

ser usada como 
creme facial 

e corporal 
hidratante.  

é especialmente 
indicada para 

pele seca, como 
amaciador do 

cabelo ou até 
para remover a 
maquilhagem.

Sabia que grande parte das gorduras e óleos 
vegetais são ótimos nos cuidados de cosmética?

9
   Gordura de coco
A gordura de coco é muito estável, pelo que é adequada para usar  
a temperaturas elevadas, como para fritar. Habitualmente 
apresenta-se sólida e só se torna líquida a partir dos 25 ºC. Pode ser 
facilmente derretida em banho-maria. Esta gordura pode ser usada 
em praticamente qualquer receita: salteados, muffins, panquecas 
ou scones. É indispensável nos pratos asiáticos e funciona como uma 
ótima alternativa para barrar no pão.

   Óleo de milho
Fornece gordura 
monoinsaturada 
e polinsaturada, 
nomeadamente ómega-6. 
Pode ser aquecido até aos 
180 ºC.

   Óleo de girassol
Um dos óleos mais 
popularmente usados devido à 
sua versatilidade e por ser dos 
mais resistentes à temperatura.  
É uma boa fonte de vitamina E e 
de ácidos gordos polinsaturados. 
Ideal para saladas e molhos. 
Para fritar opte por variedades 
que indicam especificamente 
esse efeito.

   Óleo de amendoim
Apresenta um elevado teor em 
ácidos gordos monoinsaturados 
e também é um dos óleos 
vegetais mais resistentes  
a altas temperaturas. 

   Óleo de argão
É um dos óleos mais 
preciosos usados em 
culinária. Produzido de 
forma tradicional,  
é antioxidante, rico em 
vitamina E, carotenos e 
ácidos gordos ómega-6 
e ómega-9. Use para 
temperar cuscuz ou 
saladas. É muito usado em 
cosmética devido às suas 
propriedades nutritivas.

   Óleo de sésamo
Este óleo é bastante estável 
e resistente. É rico em 
antioxidantes e apresenta 
um equilíbrio adequado entre 
ómega-6 e ómega-3. É usado  
por toda a Ásia como um dos 
óleos culinários mais versáteis. 
Para um sabor e aroma oriental 
ainda mais autêntico, use o 
óleo de sésamo tostado em 
marinadas, molhos, temperos  
e em alimentos salteados.

   Óleo de soja
É naturalmente rico em 
ómega-3 e vitamina E.  
Pode ser aquecido a 
temperaturas elevadas.

   Azeite
É uma gordura 
monoinsaturada rica 
em antioxidantes e 
ómega-9 (ácido oleico). 
Um dos alimentos mais 
caraterísticos da dieta 
mediterrânica. É adequado 
para todos os cozinhados.

   Óleo de linho
Uma das maiores fontes 
vegetais de ómega-3. 

1
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O tofu sempre fez parte da alimentação nos países 
orientais e há algumas décadas tornou-se um alimento 
de eleição no Ocidente. Mas será realmente uma 
alternativa válida em termos nutritivos?

Tofu
do Oriente

para o Ocidente

o aumento do interesse por dietas sem 
carne, como o vegetarianismo e opções 
mais naturais, fez do tofu um alimento 
cada vez mais procurado. no entanto, é 
importante conhecer todas as suas po-
tencialidades, bem como o modo como 
pode ser consumido.

O que é o tofu? 
é produzido a partir de grãos de soja, de 
uma forma simples, idêntica à do queijo 
comum. os grãos de soja são demolha-
dos, moídos, cozinhados em água e es-

corridos para se obter a bebida de soja. 
o tofu é produzido a partir da coagulação 
desta bebida, através da adição de mine-
rais naturais como cloreto de magnésio ou 
sulfato de cálcio. originalmente, o agente 
de coagulação utilizado era o nigari, um 
componente extraído da água do mar. 
após a coagulação, o tofu é modelado, em 
geral em pequenos cubos, e empacotado.

Perfil nutricional
o tofu é uma boa fonte de proteínas e 
contém os oito aminoácidos essenciais. 
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é ainda uma excelente fonte de minerais, 
como o magnésio e o cálcio. de acordo com 
alguns estudos, a absorção de cálcio do 
tofu é comparável à do leite de vaca. ou-
tros minerais e vitaminas presentes no 
tofu são: ferro, manganês, selénio, fós-
foro, cobre, zinco e vitamina b1. contém 
ainda o importante ómega-3 ácido alfa-
-linolénico.
do ponto de vista nutricional, fica a res-
posta à questão colocada inicialmente: o 
tofu é, sem dúvida, uma alternativa váli-
da! é imprescindível em regimes alimen-
tares mais restritos como o vegetariano 
ou vegan, mas também pode enriquecer 
a alimentação diária de qualquer pessoa 
oferecendo riqueza nutricional, varieda-
de e versatilidade.

Benefícios 
a soja e, por conseguinte, o tofu, devido 
ao seu elevado teor de ácidos gordos 
polinsaturados (nomeadamente ácido 
alfa-linolénico), pode ajudar a reduzir os 
níveis de colesterol e prevenir doenças 
cardiovasculares. ao substituir as pro-
teínas de origem animal por tofu e outros 
alimentos à base de soja consegue di-
minuir o consumo de gorduras saturadas 
e de colesterol.
apesar de não conter níveis elevados de 
fibras, o tofu beneficia o sistema gastro-
intestinal devido às suas propriedades 
prebióticas, ou seja, contém oligos- 
sacarídeos que ajudam a aumentar as 
bifidobactérias presentes no intestino, 
ajudando a combater situações de prisão 
de ventre. 
este alimento possui ainda isoflavonas, 
de estrutura semelhante à dos estro-
génios, sendo por isso recomendado 
durante a menopausa e em caso de os-
teoporose. 
no caso de dietas mais restritivas, como 
a vegetariana e vegan, o tofu torna-se 
uma mais-valia sobretudo devido ao seu 
teor proteico.
com reduzido valor calórico, o tofu é um 
bom aliado para quem deseje perder peso. 

O TOfu  é produzido  
a partir de grãos de soja 

de uma forma simples, 
idêntica à do queijo comum.

TOfu fIRME E 
AVELuDADO bIO
CLEARSPRING
300 g

tofu biológico de longa 
duração com a textura de um 
tofu fresco acabado de fazer.

€2,55

TOfu bIO
NATuRSOY 
250 g

tofu fresco biológico.  
Versátil e fácil de preparar.

€2,39

TOfu À ITALIANA 
bIO
NATuRSOY
250 g

tofu fresco biológico com 
ervas aromáticas.

€2,80

Em médiA 100 g dE TOfu fOrnECEm :

 energia     319 kJ | 76 kcal

 Lípidos    4,4 g

 dos quais saturados 0,6 g 

 monoinsaturados 1,0 g

 polinsaturados  2,5 g

 hidratos de carbono  0,7 g

 dos quais açúcares 0,3 g

 fibra  0,3 g 

 Proteínas  8,5 g

 Sal  0,015 g

 cálcio  128 mg | 16%*

 fósforo 106 mg | 15%*

 magnésio           91 mg | 24%*

* %Vrn – Valor de referência do nutriente 
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Tipos de tofu, armazenamento  
e preparação
há vários tipos de tofu que se utilizam de 
acordo com a finalidade pretendida. existe 
tofu com um aspeto mais sólido e firme, 
que é versátil e adequado praticamente a 
todas as receitas culinárias, como saltea-
dos ou grelhados. existe ainda tofu com 
uma consistência mais suave e aveludada, 
mas menos firme, que é mais facilmente 
incorporado em sopas, batidos ou so-
bremesas, ou até usado como substituto 
do ovo na confeção de bolos. 
o tofu fresco tem normalmente uma 
validade mais curta e é refrigerado.  
o tofu de longa duração só necessita 
de refrigeração depois de aberto. todos 
os tofus devem ser passados por água 
quando retirados da embalagem original 
e colocados no frigorífico num recipiente, 
imersos em água. o tofu pode ficar no 
frigorífico até cerca de uma semana, mas 
a água deve ser mudada. também pode 
ser congelado. 
Se utilizar o tofu como ingrediente princi-
pal de uma refeição é essencial mariná-lo 
com alguma antecedência. experimente 
esta mistura: alho, molho de soja, vinho 
branco e coentros.

15

  Experimente fazer uma sopa de miso: coza cubos de tofu firme em lume brando 
num caldo de miso dissolvido em água quente – um pequeno-almoço tradicional 
japonês.

  Salteie o tofu com vegetais e sirva com arroz integral e molho de amendoim. 

  Deixe cubos de tofu a marinar numa marinada da sua preferência.  
Asse no forno e acompanhe com arroz ou batatas assadas.

  Faça uma marinada com molho barbecue e grelhe o tofu.

  Congele previamente o tofu. Deixe descongelar e desfaça.  
Cozinhe com molho da sua preferência. Sirva em pão para hambúrguer.

  Misture tofu esmagado com maionese, cebola picada, aipo e mostarda para fazer 
uma salada sem ovo.

  Faça um pudim rápido de chocolate. Misture num copo misturador: 1 chávena 
de tofu aveludado, 1 banana em pedaços, 1 colher de sopa de cacau magro e 2 
colheres de sopa de xarope de ácer.

  Faça hambúrgueres de tofu esmagando tofu firme com cebola picada, cenoura 
ralada, pão ralado e temperos. Molde e cozinhe. 

  Substitua parte ou a totalidade das natas por tofu aveludado nas receitas de sopas 
cremosas.

  Bata o tofu e incorpore com outros ingredientes em molhos para substituir,  
por exemplo, a maionese. 

 Leve a ferver cubos de tofu firme em leite de coco aromatizado com caril.

 Faça um smoothie com tofu aveludado, xarope de agave, bananas e mirtilos.

  Faça um creme tipo “natas ácidas” sem produtos lácteos, misturando bem cerca  
de 300 g de tofu aveludado, 2 colheres e meia de sopa de sumo de limão, 2 colheres 
e meia de chá de açúcar e um quarto de colher de chá de sal.

  Numa picadora, pique em pequenos pedaços cerca de 450 g de tofu firme, junta-
mente com 2 colheres de sopa de sumo de limão, 3 colheres de sopa de óleo, meia 
colher de chá de sal e 2 dentes de alho. Resultado: um creme tipo ricotta de tofu 
para fazer lasanha ou canelones.

  Numa misturadora misture um quarto de chávena de tofu aveludado até que fique 
cremoso e use para substituir um ovo em receitas de bolos ou queques.

sugestões  
para usar o tofu

No caso de dietas mais 
restritivas, como a 
vegetariana e vegan,  
o tofu torna-se uma  
mais-valia sobretudo  
devido ao seu teor proteico.
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O açafrão-da-índia 
(Curcuma longa), também 
conhecido como curcuma  
ou turmeric, é uma planta 
da família do gengibre.
É o produto do momento. 
Conheça-o.

Curcumina
o precioso tesouro da

Índia
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do açafrão-da-índia obtém-se uma das 
mais antigas especiarias orientais, usa-
da tradicionalmente na culinária na índia 
e Sudeste asiático, conhecida sobretu-
do pela sua cor amarela e sabor distinto. 
além da sua utilização como especiaria, 
o açafrão tem sido usado na medicina 
ayurvédica e na medicina chinesa duran-
te séculos como agente anti-inflamatório 
para tratar uma variedade de condições. 
a cor amarela do açafrão provém dos 
pigmentos lipossolúveis conhecidos por 
curcuminóides. a curcumina é o principal 
curcuminóide que se encontra no aça-
frão e, de um modo geral, é considerada 
o constituinte mais ativo. 

Curcumina 
a curcumina, o principal polifenol deriva-
do da planta de açafrão (Curcuma longa), 
foi isolada há dois séculos e a sua estru-
tura determinada em 1910. a sua história 
remonta há muitos anos, mas apenas 
recentemente o interesse por este com-
posto aumentou, com mais de 6000 arti-
gos publicados nas últimas duas décadas. 
este composto tem ganho mérito em di-
versas aplicações clínicas. 

Ação da curcumina
nos últimos anos, estudos clínicos exten-
sivos têm direcionado os efeitos terapêuti-
cos para diversas situações como a diabe-

tes, doença cardiovascular, artrite, doença 
de alzheimer e outras doenças crónicas. 
as ações benéficas da curcumina estão 
sobretudo relacionadas com as suas pro-
priedades anti-inflamatórias, antioxidan-
tes e citoprotetoras. 

Ação anti-inflamatória
a curcumina tem provado a sua ação na 
prevenção e tratamento de um certo 
número de doenças inflamatórias de-
vido à sua atividade anti-inflamatória. 
a chave para o benefício da curcumina 
na prevenção de várias doenças infla-
matórias está na regulação e inibição 
de enzimas envolvidas no mecanismo 
inflamatório.

Proteção celular
Várias plantas têm sido fonte para a 
descoberta de novos agentes terapêu-
ticos e possíveis candidatos, nomea-
damente para o desenvolvimento de 
novos compostos anticancro. entre as 
centenas de plantas estudadas, a cur-
cumina surge como um potencial can-
didato. estudos recentes sugerem uma 
atividade na inibição de sinais necessá-
rios ao desenvolvimento e progressão 
de alguns tipos de cancro.

doença de Alzheimer 
na doença de alzheimer existe a acumu-
lação de placas ao nível cerebral (placas 
amilóides), juntamente com um proces-
so de inflamação e de dano oxidativo. 

A CuRCuMINA  
é o principal 
curcuminóide 
derivado da planta 
de açafrão. 

EXTRATO DE RAIz DE 
AçAfRãO-DA-ÍNDIA
SOLGAR
60 cápsulas vegetais

fornece extrato da raiz de 
açafrão-da-índia (Curcuma 
longa). adequado a vegans.

€21,28

fuLL SPECTRuM
CuRCuMIN
SOLGAR
30 cápsulas vegetais

a forma de curcumina  
de mais rápida absorção.

€39,99

jOINT SuPPORT &  
COMfORT SOLGAR N.º 7
30 cápsulas vegetais

com extratos de resina  
de incenso indiano,  
açafrão-da-índia e gengibre, 
entre outros.

CuRCuMA MOÍDA bIO 
SONNENTOR
40 g

Para temperar os seus cozinhados. 
Pode ser adicionada a batidos, 
sopas e saladas para uma melhor 
absorção diária.

€41,42 €3,09
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estudos indicam que a curcumina é um 
potente inibidor da produção de citoci-
nas pró-inflamatórias e possui também 
uma ação inibidora da formação de radi-
cais livres – responsáveis por causar a 
deterioração dos neurónios. crê-se que 
estas propriedades da curcumina podem 
ajudar a atenuar os sintomas da doença 
de alzheimer, causados pela oxidação e 
inflamação.

fonte alimentar
o açafrão em pó contém aproximada-
mente 2% a 5% de curcumina. os es-
tudos de investigação sugerem no en-
tanto quantidades de curcumina que 
tornam pouco provável que as doses 
provenientes da dieta alimentar diária 
possam atingir as quantidades tera-
pêuticas. 

assim, têm surgido novas formulações 
que possibilitam o aumento da biodis-
ponibilidade do composto.

Estruturas micelares
a chave para maximizar os benefícios da 
curcumina em suplementação consiste 
em melhorar a capacidade de absorção 
pelo organismo. 
durante os últimos anos têm surgido no-
vos sistemas, associados a uma melhor 
absorção dos extratos de curcumina, 
nomeadamente através de micelas – 
estruturas formadas por um agregado 
de moléculas em suspensão, que per-
mite que compostos lipossolúveis, como 
a curcumina, sejam transportados num 
ambiente aquoso.

 

2% a 5% de curcumina

O AçAfRãO EM Pó CONTéM 
APROXIMADAMENTE
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o envelhecimento reflete todas as altera-
ções que ocorrem no nosso corpo ao longo 
da vida. o nosso adn sofre milhares de alte-
rações todos os dias, mas as nossas células 
possuem mecanismos - que se mantêm 
ativos ao longo dos anos - capazes de as 
reparar. no entanto, com o passar do tem-
po alguns destes danos não vão sendo re-
parados e permanecem no nosso adn. os 
cientistas acreditam que estes impedem as 
nossas células de se repararem, provocando o 
envelhecimento.

Como começa o envelhecimento?
o nosso corpo usa a glucose dos alimentos 
e o oxigénio que inspiramos para produzir 
energia (atP), um processo a que se cha-

tiva pode ser benéfica para eliminar bactérias 
e outros organismos nocivos ou para ajudar a 
transmissão nervosa. na maioria das vezes o 
seu efeito é nocivo quer para o adn quer para 
as proteínas, fazendo com que estas se tor-
nem menos eficientes e produzam mais radi-
cais livres. os radicais livres estão associados 
a várias patologias como o cancro, ateroscle-
rose, cataratas ou a neurodegeneração.

O nosso corpo consegue combater  
o envelhecimento?
as nossas células têm a capacidade de usar 
compostos chamados antioxidantes, como 
superóxido dismutase, catalase ou gluta-
tiona peroxidase, para combater a ação dos 
radicais livres. 

e melhorViver mais
Não é possível (ainda) evitar o envelhecimento, mas podemos prolongar a nossa vida 
de uma forma o mais saudável e equilibrada possível, “esticando” a nossa juventude.

ma metabolismo.tendo por base a energia, 
o metabolismo comporta atividades como a 
circulação sanguínea, a contração muscular, o 
controlo da temperatura corporal, a transmis-
são nervosa e outras atividades corporais, 
produzindo igualmente stresse metabólico.
ao usarem oxigénio para produzir energia, as 
mitocôndrias produzem produtos chamados 
radicais livres de oxigénio – produzidos tam-
bém pelo tabaco, fumo, álcool e exposição 
solar. estes radicais livres reagem com as 
moléculas adjacentes e criam instabilidade 
nas mesmas, numa reação oxidativa em ca-
deia. esta só termina quando uma molécula é 
forte o suficiente para se reequilibrar sozinha 
em vez de transmitir a sua instabilidade às ou-
tras moléculas. Por vezes esta cadeia oxida-
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 a Superóxido dismutase: enzima metálica 
(sob a forma de Sod magnésio, ou de Sod 
cobre zinco) que precisa dos seus oligoele-
mentos para desempenhar as suas funções. 
o conteúdo metálico é essencial para a ação 
catalítica desta enzima e para que possa agir 
como um antioxidante, o que demonstra a 
importância de uma alimentação variada e 
rica nestes elementos. o Sod é considerado 
o mais importante antioxidante na primeira 
linha de defesa contra radicais livres. 

 a glutationa Peroxidase (gPx): um dos mais 
importantes antioxidantes na atividade das 
células imunitárias, indispensável na proteção 
contra o cancro. Sendo um tripéptido com-
posto por cisteína a gPx pode ela própria 
oxidar-se, uma vez que a cisteína é muito 
sensível à oxidação causada por excesso 
de radicais livres. Por isso é essencial que se 
consumam simultaneamente vitaminas c e 
e, quer para proteger a glutationa, quer para 
a reciclar.  Quando se ativa a glutationa esta 
vai regularizar e regenerar a atividade de 
outros antioxidantes como as vitaminas a, 
c e e. compreende-se, assim, que a gluta-
tiona e os antioxidantes exógenos têm um 
papel sinergético entre si para se poderem 
regenerar. através da alimentação pode-
mos consumir estes antioxidantes exóge-
nos como vitaminas a, c, e, betacaroteno, 
selénio, zinco ou polifenóis. apesar de não 
destruírem os radicais livres, neutralizam a 
sua ação e evitam a sua propagação.

Estique a sua vida 
ao longo da vida as nossas necessidades 
vão mudando. conheça os seus aliados no 
combate ao aparecimento de doenças:

Previna as DOENçAS OCULARES, 
evite o tabaco e proteja-se 
do Sol. Faça do mirtilo o seu 
principal aliado. Rico em taninos, 
antocianósidos, flavonoides  
e hidroquinonas, o mirtilo 
é considerado útil para a 
microcirculação da retina, 
melhorando a visão.

Até aos 70 anos, a DEgENERAçãO 
CEREBRAL é lenta e progressiva. 
Nesta fase deve ter atenção a três 
aminoácidos importantes:  
a glutamina – convertida em ácido 
glutâmico, um dos nutrientes 
principais do cérebro; a fenilalanina 
e a tirosina -  aumentam o nível 
de endorfinas (causam sensação 
de bem-estar) e de noradrenalina 
(favorecem uma maior capacidade 
mental) no cérebro.

 Quando envelhecemos as nossas 
ARTÉRIAS endurecem e perdem 
flexibilidade. Se apresentarmos, 
colesterol elevado, hipertensão, 
consumirmos álcool ou tabaco  
com regularidade, aumentamos  
o risco de desenvolvermos doenças 
cardiovasculares. Para prevenir 
consuma a coenzima Q-10, que  é 
benéfica nos casos de insuficiência  
cardíaca, hipertensão, angina  
de peito, cardiomiopatia, prolapso  
da válvula mitral e recuperação  
de cirurgia cardíaca.

 O declínio da FUNçãO RENAL 
começa, em geral, por volta dos  
50 anos, idade em que geralmente 
começamos a sentir menos 
necessidade de beber água. 

O chá verde pode ser outro poderoso 
aliado na prevenção da degeneração 
renal: bebido em infusão, pó ou 
extrato, é benéfico nos processos de 
desintoxicação e previne alterações 
cancerígenas em vários órgãos. 

  Uma ALIMENTAçãO 
DESEQUILIBRADA e rica 
em açúcares pode levar à 
insulinorresistência e, nos casos 
mais graves, a diabetes mellitus 
tipo 2. Um estudo conduzido pela 
Universidade de Harvard revelou 
que o resveratrol tem a capacidade 
de reduzir os marcadores associados 
a insulinorresistência normalmente 
mais elevados em dietas 
hipercalóricas.

  Quando os RADICAIS LIvRES 
atacam a pele, esta fica irritada e 
a derme deixa de produzir ácido 
hialurónico, enfraquecendo assim 
o suporte da epiderme e derme, 
formando as rugas. Por volta dos 
70 anos possuímos menos 80% de 
ácido hialurónico do que aos 40. A 
suplementação com este composto 
pode ser útil no combate à formação 
de rugas e à degeneração articular.

A MASSA óSSEA  diminui 1% ao ano 
a partir dos 35 anos. Neste caso, o 
exercício físico e a suplementação de 
vitamina D podem ser os antídotos 
para prevenir a osteoporose. Esta 
favorece a assimilação do cálcio e 
fósforo necessários para uns ossos  
e dentes saudáveis, atua na tiroide  
e paratiroide e desempenha ainda um 
papel na função nervosa  
e imunitária.

€19,57

NEuRO 
NuTRIENTES 
SOLGAR
30 cápsulas vegetais 

Suplemento alimentar 
que fornece vitaminas, 
aminoácidos e extrato 
de ginkgo biloba.

€31,28

RESVERATROL 
250 MG  
SOLGAR 
30 cápsulas moles

Suplemento alimentar 
que fornece 250 mg 
de resveratrol por 
cápsula.

€5,39

MuESLI 
CROCANTE COM 
fRAMbOESA  
E AMORA 
bIOLóGICO 
NATuREfOODS
500 g

muesli crocante com 
alto teor em fibra.

€6,20

AzEITE VIRGEM 
EXTRA bIO 
VIDA CELEIRO
750  ml 

Sabia que o azeite 
é um alimento 
com um elevado 
teor de gorduras 
monoinsaturadas? 

€2,79

GENGIbRE 
MOÍDO 
bIOLóGICO 
SONNENTOR
35  g

o gengibre possui 
um sabor intenso e 
perfumado: é usado 
no tempero de carne, 
peixe, aves, vegetais  
e em biscoitos, pudins 
e pão doce.



COuVE- 
-LOMbARDA 
fRESCA 
bIOLóGICOS 
CELEIRO 
A granel

contém alto teor  
de vitamina c.

Preço
sob consulta

2012

2050

SOPA 
INSTANTâNEA 
MISO bIO C/
ALGAS 
CLEARSPRING
40 g 

Saquetas práticas 
que fazem uma sopa 
saborosa e nutritiva, 
simplesmente com 
adição de água quente.

€5,70

ALHO + VISCO  
+ PIRLITEIRO 
(CRATAEGuS) 
bIONAL
80 cápsulas 

Suplemento alimentar 
com alho, visco  
e pirliteiro.

€8,20

COQ-10 60 MG 
SOLGAR
30 cápsulas vegetais

a coenzima Q-10 
está presente nas 
células vegetais e 
animais, sendo um 
componente essencial 
das mitocôndrias 
(órgão celular 
responsável pela 
produção de energia). 

€37,02

NuTRIENTES 
ANTIOXIDANTES 
SOLGAR
50 comprimidos

fornece nutrientes 
antioxidantes, entre os 
quais: vitaminas (c, e), 
betacaroteno e outros 
carotenoides, minerais 
(zinco, selénio  
e cobre),  L- glutatião  
e L-cisteína.

€25,39
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ENTRE 1970 E 2010  
A ESPERANçA MéDIA 
DE VIDA EM PORTuGAL 
AuMENTOu QuASE 
OITO ANOS.

1  Japão  
Sopa de Miso: rica em probióticos, 
melhora a qualidade da digestão 
e otimiza a função da flora 
bacteriana intestinal. 

2  Suíça  
Muesli: rico em fibras, proteínas e 
minerais, é uma excelente maneira 
de começar o dia mais saciado.

3  Itália 
Azeite: rico em ómega-9, é 
conhecido pelos seus benefícios 
na saúde cardiovascular.

4  Singapura 
gengibre: funciona como anti- 
-inflamatório e ajuda a reforçar  
a imunidade.

5  Suécia 
Salmão: rico em ómega-3, 
proteínas e vitamina D, é 
benéfico para a saúde cerebral, 
cardiovascular e óssea.

6  França 
vinho: o “paradoxo francês”,  
o facto de os franceses consumirem 
muitas gorduras saturadas e 
de não terem muitas doenças 
cardiovasculares,  está associado 
ao consumo regular de vinho tinto.

7  Holanda 
Couve: rica em vitamina K, ferro 
e fibras, é um vegetal excelente 
para aumentar as defesas do 
sistema imunitário e a vitalidade.

O que comem as 
pessoas que vivem  
mais tempo?

A espeRAnçA 
MédiA de vidA 
glObAl é de  
80 AnOs. de pessoas no mundo 

tinham mais de 60 anos.

é quanto irá aumentar o número 
de pessoas com mais de 60 anos.

810 MILHõES

2 MILHõES

tenha os hábitos alimentares  
das pessoas que vivem mais e com mais saúde

jAPãO, SuÍçA, ITáLIA, SINGAPuRA, SuéCIA, fRANçA E HOLANDA  
SãO OS PAÍSES COM MAIOR ESPERANçA MéDIA DE VIDA

1

2
3

4

5

6

7

Pessoas no  
Japão têm mais  
de 100 anos.

50mil
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Chocolate
O chocolate não é apenas um dos doces mais populares do Mundo. É também rico em 
proteínas e ácidos gordos essenciais. Razão mais do que suficiente para gostar dele.

O cacau é uma 
excelente fonte 
de minerais 
essenciais 
(potássio, fósforo, 
magnésio, cálcio, 
ferro e zinco) 
e de algumas 
vitaminas (ácido 
fólico, niacina, 
vitamina A)

Saiba mais:

O cacau é a matéria-prima do 
chocolate mas,  apesar dos seus 
benefícios, deve ser consumido com 
moderação devido ao seu valor calórico 
(apresenta 581 kcal/100 g – valores 
para o chocolate preto). A porção 
adequada para quem não necessita de 
restrições calóricas ou de açúcares é 
de 15 g de chocolate por dia.

Theobroma cacao l.
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à lupa

o cacau é a semente do cacaueiro (Theo-
broma cacao L.), da família das malvaceae, 
e o seu nome significa alimento dos deuses. 
a árvore é originária da américa central e do 
Sul e encontra-se nas zonas equatoriais hú-
midas. os seus frutos são esmagados para 
deles se extrair a polpa e as sementes. 
o cacau apresenta um valor nutritivo muito 
interessante, pelo que tem vindo a ser cada 
vez mais apelidado de “superalimento”. de-
pendendo da altura da colheita, contém cerca 
de 14 a 18% de proteínas e 40 a 50% de gor-
dura - mas não é fonte de colesterol. contém 
ácidos gordos essenciais, da família do óme-
ga-9 – o ácido oleico (gordura monoinsatu-
rada que também se encontra no azeite). 

O segredo está na cor
atualmente, o cacau é muito reconhecido 
como uma fonte rica em flavonoides, an-
tocianidinas, catequinas e polifenóis, com 

poder antioxidante e anti-inflamatório, que 
lhe confere a cor castanha. estudos recen-
tes têm sugerido que os flavonoides pre-
sentes no cacau têm um papel importante 
nas atividades cognitivas. os polifenóis pa-
recem atuar como protetores das doenças 
cardiovasculares, diminuindo a oxidação das 
LdL, comummente conhecidas por “mau 
colesterol”. têm também um potente efeito 
inibidor de enzimas, in vitro, na digestão de 
hidratos de carbono e gorduras. este efeito, 
em conjunto com uma dieta baixa em calo-
rias, pode desempenhar um papel impor-
tante no controlo de peso corporal. há ainda 
estudos que sugerem que os antioxidantes 
contidos no chocolate preto (com teor de 
cacau igual ou superior a 70%) podem ter 
um significado fisiológico importante ao di-
minuírem o eventual efeito nocivo do stres-
se oxidativo ao nível muscular, nomeada-
mente associado à prática desportiva. as 

substâncias químicas presentes no cacau 
(metilxantinas, anandamida, teobromina e 
cafeína) apresentam propriedades antio-
xidantes e psicoativas, tendo a capacidade 
de induzir o relaxamento físico e intelectual. 
ajudam a combater o stresse (devido ao 
teor de magnésio), ansiedade e sintomas 
pré-menstruais (devido ao teor de açúcar), 
de fadiga e também de depressão.
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Cuide bem do seu intestino, pois vai 
estar a ajudar não só a sua digestão, 
mas também a armazenar melhor a 
gordura e até a gerir as suas emoções.

o nosso intestino suporta cerca de 100 
triliões de microrganismos. alguns par-
ticipam em atividades fundamentais do 
corpo, como a promoção da função di-
gestiva, a proteção imunitária ou mesmo 
a regulação do metabolismo. no entanto, 
a nossa flora bacteriana também pode 
sofrer desequilíbrios que põem em causa 
estas funções e, inclusivamente, causar 
doenças. esta desregulação pode estar 
relacionada com diversos fatores, como:
•Toma de antibióticos.
•Toma de contracetivos orais.
•���dietas ricas em hidratos de carbono, 

saudável
Intestino

em 4 semanas

divíduos desenvolveram a sua flora bac-
teriana de forma saudável, ficando com 
um perfil bacteriano muito semelhante 
ao de indivíduos com um peso adequa-
do e equilibrado. a digestão destes in-
divíduos tornou-se mais fácil e notou-
-se ainda uma melhoria significativa no 
metabolismo dos mesmos.
na maior parte dos casos os sinais de 
desequilíbrio da flora bacteriana intes-
tinal são:
•�dificuldades digestivas.
•���Sensação de enfartamento.
•�� flatulência.
•�� dilatação abdominal (geralmente vai 

aumentando ao longo do dia, atingindo 
o pico máximo à noite).

•���desequilíbrios no trânsito intestinal 
(obstipação/diarreias).

•�� dores de cabeça.

COLON RELAX
ORTIS
30 comprimidos

com  funcho, erva- 
-cidreira, camomila  
e hortelã. ajudam  
a reduzir o inchaço  
e a flatulência. 

fRuTOS & 
fIbRAS fORTE 
DuPLA  AçãO
ORTIS
12 cubos

Suplemento alimentar 
dupla ação. contém 
figo, funcho, sene  
e tamarindo.

fIbRA DE PSÍLIO 
EM Pó SOLGAR
280 g

a fibra de psílio é rica 
em mucilagens e 
fibras hidrossolúveis 
e não é absorvida pelo 
intestino grosso.

ADVANCED 40 
+ ACIDOPHILuS 
SOLGAR
120 cápsulas vegetais

fornece Lactobacillus 
acidophilus.

CHá fuNCHO 
TEEkANE
20 saquetas

tem um aroma 
naturalmente doce. 

bENEfLORA  Pó 
ORTIS
100 g

contém  Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus 
rhamnosus e uma 
espécie de bifidobactérias 
(Bifidobacterium  infantis).

e12,99 e8,99 e15,96 e35,99 e2,55e11,95

açúcares refinados e gorduras hidroge-
nadas.

•���dietas pobres em fibras fermentáveis 
(ex.: batata-doce).

•���dietas ricas em óleos refinados ou em 
substâncias tóxicas para o organismo. 

•���Exposição constante a situações de 
stresse.

a influência da flora bacteriana intestinal 
sobre o nosso organismo é tão impor-
tante que pode ter impacto nos nossos 
desejos alimentares, na forma como o 
nosso corpo armazena a gordura, nas 
nossas emoções ou na nossa digestão. 
num estudo realizado sobre este tema, 
indivíduos com obesidade foram expos-
tos a um regime alimentar de seis sema-
nas pouco calórico, rico em fibras, frutas e 
vegetais. além de perderem peso, os in-
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saudável
em 4 semanas

Se sente estes sintomas,  
experimente o nosso plano de quatro semanas. 
 
Remova alimentos tóxicos da sua alimentação e aumente 
consideravelmente os ingredientes nutritivos na sua dieta:

Semanas 1, 2 e 3 Semana 4
 Elimine as substâncias tóxicas para o organismo: álcool, 

café, tabaco, açúcares refinados e gorduras saturadas em 
excesso. estas funcionam como toxinas, que são conside-
radas obstáculos a um processo de limpeza ou recuperação. 
os alimentos ricos em sal e açúcar que incluímos na dieta 
acabam por viciar, daí a desintoxicação ser um meio ideal 
para quebrar o ciclo. 

 dê preferência a alimentos provenientes de agricultura 
biológica (na qual não são utilizados adubos, fertilizantes 
ou pesticidas químicos) e minimize também a utilização em 
casa de produtos químicos, tentando substituí-los por alter-
nativas mais ecológicas. tome precauções especiais com a 
sua saúde se trabalha em indústrias petroquímicas ou quí-
micas, que lidam com substâncias contaminantes todos os 
dias. 

 Consuma mais fibras: cereais integrais, fruta, legumes e 
vegetais. os frutos e vegetais são alimentos purificadores, 
ricos em antioxidantes e fibras. a fibra ajuda a acelerar o 
processo de desintoxicação pois melhora o trânsito intesti-
nal e a natural eliminação de resíduos. escolha, se possível, 
as versões integrais dos alimentos.

 Aumente o consumo de alimentos que ajudam na depura-
ção: os vegetais crucíferos (agrupados devido às suas cara-
terísticas nutricionais únicas) como os brócolos, couve-flor, 
couve-de-bruxelas, repolho, nabo, agrião, rúcula e rabanete 
são talvez os legumes mais importantes na nossa alimenta-
ção. a alcachofra aumenta o fluxo de bílis da vesícula biliar, 
o que auxilia o aparelho digestivo na eliminação e metabo-
lismo das gorduras alimentares. a cebola e o alho contêm 
compostos sulfurosos (à base de enxofre), responsáveis 
pelo seu cheiro intenso. o enxofre é um elemento funda-
mental para a manutenção dos sistemas de desintoxicação 
do organismo.

Por esta altura, já deverá começar 
a sentir-se mais leve e os sintomas 
deverão começar a dissipar-se. Para 
melhorar o crescimento da sua flora 
bacteriana saudável introduza alguns 
alimentos com ação pré e probiótica na 
sua alimentação de um modo mais regular:
•�miso
•�Kefir
•�Brócolos
•�Abóbora
•�Sementes de psílio
•�Sementes de linhaça

evite açúcares e adoçantes artificiais, dando preferência à stevia, e 
escolha gorduras saudáveis como o azeite e óleo de coco. opte por 
alimentos biológicos que contêm menos conservantes químicos 
e adubos e limite as toxinas do álcool e das bebidas estimulantes. 

Que suplementos alimentares não podem faltar?
 Próbioticos (L. acidophilus, L. bulgaricus e L. bifidum): bactérias 

presentes na microflora intestinal. Protegem o trato gastrointestinal 
da invasão por microrganismos patogénicos e aumentam a diges-
tão da lactose e a absorção de vitaminas do complexo b.

 Sementes de psílio: ricas em mucilagens e fibras hidrossolúveis 
obtidas através do revestimento da semente. não são absorvidas 
pelo intestino grosso.

 dente-de-leão (Taraxacum officinale): contribui para a normal 
função gástrica e hepática e na manutenção do ph fisiológico do 
estômago.

 funcho: ajuda a reduzir o inchaço e flatulência. 

 Erva-cidreira: contribui para um melhor conforto digestivo.

Os frutos e vegetais são 
alimentos purificadores, 

ricos em antioxidantes  
e fibras.

EASY DIGEST
ORTIS
18 comprimidos

associação de plantas 
digestivas (alcachofra, 
funcho, hortelã- 
-pimenta, melissa, 
angélica, alcaravia, 
dente-de-leão, canela, 
genciana).

e9,25

kEfIR  DE 
LEITE DE VACA 
DESNATADO 0% 
M.G. bIO  
EL CANTERO  
DE LETuR
420 g

Leite fermentado 
desnatado bio,  
do cáucaso.

e3,20

CHá VERDE 
DESCAfEINADO
SIR WINSTON
20 saquetas

chá verde  
sem cafeína.

e2,60

CARVãO 
VEGETAL 
ATIVADO
SOLGAR
100 cápsulas vegetais

contribui para reduzir 
a flatulência excessiva 
após as refeições. 

e15,79

ENzIMAS 
DIGESTIVAS
SOLGAR
250 comprimidos

complexo equilibrado 
de enzimas digestivas.

e29,07
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o desporto é importante e um 
fator essencial para o nosso 
bem-estar geral, mas existem 
lesões que podem ocorrer du-
rante a prática desportiva. os 
ossos, os músculos, os ten-
dões e os ligamentos podem 
sofrer danos quando são 
submetidos a esforços mais 
intensos. 
entre as lesões mais comuns 
incluem-se as fraturas, luxa-
ções, entorses e distensões. 

 fratura óssea
Situação em que geralmente 
ocorre a separação de um osso 
em dois ou mais fragmentos. 

 Luxação
deslocamento parcial ou com-
pleto de um ou mais ossos de 
uma articulação. 

 Entorse 
Lesão do ligamento – tecido 
fibroso que junta um ou mais 
ossos a uma articulação e que 
garante a sua estabilidade.  
é geralmente provocada por 
um movimento brusco e vio-
lento.

 distensão 
Lesão na qual ocorre uma ru-
tura parcial ou completa de 
fibras musculares ou tendão, 
como resultado de um esforço 
geralmente realizado de forma 
repetida. 

fLEXICuR
ORTIS
18 comprimidos

extrato de curcuma reforçado 
com extrato de melão, que contém 
naturalmente Sod (superóxido 
dismutase).

GELENk AkTIV PLuS
GLuCOSAMINA+
CONDROITINA
30 comprimidos
com sulfato de glucosamina,  
sulfato de condroitina, extrato  
de raiz de harpago, vitaminas  
e oligoelementos.

€11,90 €15,90

no desporto
lesões

Existem algumas 
zonas do corpo 
mais suscetíveis 
de desenvolverem 
lesões do que outras. 
veja quais e como 
pode preveni-las.

2

4

5

3

6

7
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Traumatismo 
O traumatismo craniano 
é uma lesão no cérebro 
causada normalmente 
por um impacto violento 
na cabeça. Os abalos são 
mais comuns em despor-
tos de contacto, como 
futebol, boxe e hóquei.

Ombro 
No ombro pode 
ocorrer uma entorse 
ou luxação. São mais 
comuns no ténis, 
natação, musculação, 
basebol e voleibol.

Cotovelo 
do tenista
Lesão no tendão  
do cotovelo, causada 
por movimentos 
repetidos. Observada 
em praticantes de 
ténis, golfe ou squash.

Dor lombar
A dorsalgia é uma  
lesão dos músculos da 
região lombar que causa 
espasmos musculares  
e inflamação. Joelho

do corredor
O joelho do corredor é  
uma lesão inflamatória  
que pode atingir 
corredores de longa 
distância, e que causa  
dor na face anterior  
da rótula.

Tendão  
de Aquiles
É geralmente 
causada por 
tendinite, 
ocorrendo dor e 
inflamação na área.

Entorse  
do tornozelo
Rutura de ligamentos, 
comum entre os jogadores 
de futebol ou hóquei, 
basquetebol ou outros  
desportos que envolvam 
saltar, correr e mudar 
rapidamente de direção. 
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ENTRE AS 
LESõES MAIS 
COMuNS 
INCLuEM-SE 
AS fRATuRAS, 
LuXAçõES, ENTORSES 
E DISTENSõES. 

Prevenção é a chave
a melhor maneira de prevenir 
as lesões é fazer um aque-
cimento adequado e posi-
cionar-se de acordo com o 
nível de experiência que tem 
no desporto que vai prati-
car. uma nutrição específica 
preventiva, peso adequado, 
equipamento desportivo 
apropriado, correta hidra-
tação e alimentação, assim 
como a recuperação poste-
rior, são a base da proteção. 
os exercícios de fortalecimen-
to ajudam a prevenir as lesões. 
o único modo de fortalecer os 
músculos é exercitá-los con-
tra uma maior resistência de 
forma progressiva. 

Tratamento imediato
o tratamento imediato para 
lesões como as entorses 
e distensões consiste em 
repouso, gelo, compressão 

e elevação. a aplicação de 
gelo faz com que os vasos 
sanguíneos se contraiam, 
ajudando a limitar a infla-
mação e a reduzir  a dor. 
comprimir ou ligar a parte 
lesionada e colocá-la acima 
do nível do coração ajuda a 
diminuir o inchaço.

Terapia natural
a fitoterapia pode fornecer 
uma ajuda anti-inflamatória:
o  h a r p a g o  ( h a r p a g o -
phytum) é uma planta ori-
ginária do Sul de áfrica onde 
é utilizada para tratar dores 
e inflamações e pode ajudar 
em lesões como lombalgias, 
artroses ou tendinites. 
a boswellia serrata, ou in-
censo indiano, tem com-
ponentes biologicamente 
ativos que parecem exercer 
uma atividade anti-inflama-
tória e antiartrítica.

a curcuma longa L. também 
é uma planta cujos princí-
pios ativos têm mostrado 
ter uma atividade anti-in-
flamatória.
Para prevenir um desgaste 
ósseo e da cartilagem no 
desportista deverá ainda 

optar-se por uma ação pro-
tetora destas estruturas. 
Para isso, estão disponíveis 
compostos como a gluco-
samina, condroitina e áci-
do hialurónico e nutrientes 
como o cálcio, magnésio, 
boro e vitamina d.

áCIDO HIALuRóNICO
120 MG SOLGAR
30 comprimidos 
fornece uma forma de ácido 
hialurónico altamente biodisponível 
para uma ótima absorção.

jOINT SuPPORT &  
COMfORT SOLGAR N.º 7
30 cápsulas vegetais

com extratos de resina  
de incenso indiano, açafrão- 
-da-índia e gengibre, entre outros.

€50,56 €41,42
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consultório
por dr. pedro lôbo do vale
médico de clínica geral

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

perguntas e respostas

Ando preocupado com a minha avó, 
porque noto comportamentos estranhos, 
como guardar objetos em sítios 
impróprios (por exemplo, a escova de 
dentes dentro do frigorífico), esquecer-
-se das datas (por exemplo, esquece-se 
do dia da semana em que se encontra) e 
repetir muitas vezes a mesma pergunta 
(por exemplo, se já almocei ou se quero 
almoçar). Já consultámos o médico, que 
neste momento está a avaliar se será 
Alzheimer. Entretanto, fiquei curioso 
por saber se existem alguns cuidados 
específicos com a alimentação em caso 
de Alzheimer e, também, se o recurso 
a suplementos alimentares poderá ser 
benéfico. 
Francisco, setúbal

Caro Leitor, 
a doença de alzheimer consiste numa afeção 
mental crónica progressiva e degenerativa 
caracterizada pela deterioração das células 
nervosas no cérebro. origina falta de memória, 
desorientação e dificuldades de comunicação. 
o diagnóstico precoce é importante pois pos-
sibilita aos doentes, e a quem deles cuida, lidar 
atempadamente com essa nova realidade, o 
que se traduzirá numa melhoria da qualidade 
de vida. Para que as capacidades mentais sejam 
preservadas, é importante que se continuem 
as tarefas diárias normais. Para evitar a perda 
de memória e atrofias cerebrais devido à idade 
avançada, é importante promover a destreza 
cerebral e o raciocínio (palavras cruzadas, jogar 
sudoku, ler jornais, etc.).  incentiva-se a adoção 
de uma dieta rica em fibras, fruta, vegetais e 

peixe, em detrimento da carne, das gorduras 
e dos açúcares refinados. o álcool, a cafeína 
e a nicotina deverão ser evitados.  Presentes 
em quantidade concentrada em suplementos 
alimentares, alguns nutrientes poderão ajudar 
os pacientes a terem uma melhor qualidade 
de vida e a contrariar a progressão da doença. 
Sugerem-se substâncias como a fosfatidilse-
rina (entre 300 e 500 mg diários), as vitaminas 
do complexo b (30 µg de b12, 800 µg de ácido 
fólico e 21 mg de vitamina b6), vitaminas e mi-
nerais com propriedades antioxidantes (a, c, 
e, zinco e selénio), magnésio e ómega-3. da 
fitoterapia destaca-se a utilização de ginkgo 
biloba e bacopa.

Gostaria de tomar espirulina, porque me disseram que é muito 
nutritiva. Contudo, tenho hipertiroidismo, pelo que fiquei a 
pensar se será adequada para mim. Contém muito iodo?
Ana, santarém 
 
Cara Leitora,
é verdade que as algas são uma fonte natural de iodo e que a in-
gestão de bodelha ou kelp deve revestir-se de algum cuidado por 
parte de quem tem patologias da tiroide. no entanto, a clorela 
e a espirulina, sendo microalgas, contêm uma quantidade muito 
inferior de iodo.
no caso da clorela, o iodo está naturalmente presente mas numa 
quantidade mínima, e na espirulina pode mesmo ser residual, po-
dendo por isso ser indicada se coexistirem patologias da tiroide.

Para que as capacidades mentais sejam preservadas é importante 
que o doente de Alzheimer continue as tarefas diárias lúdicas 
regulares, tendo uma vida o mais normal possível. 
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Trabalho muito, tenho 35 anos e desde 
que o meu filho nasceu (há cinco 
anos) noto que tenho perdido a minha 
capacidade de memória. Era habitual 
lembrar-me de tudo e hoje em dia, se 
não recorrer a lembretes na agenda 
ou no telemóvel, sinto que me esqueço 
facilmente dos compromissos e tarefas 
que, até então, estavam perfeitamente 
incluídas na minha rotina. Será que 
preciso de tomar vitaminas?
Júlia, peniche

Cara Leitora,
independentemente da idade, a impor-
tância da memória afeta-nos a todos. 
no seu caso particular, as falhas de me-
mória talvez se devam a um sono não 
reparador, ao stresse e à sobrecarga de 
trabalho. 
À partida, poderá efetivamente benefi-
ciar com a toma de algumas vitaminas, 
nomeadamente do complexo b (implica-
das nos processos de obtenção de ener-
gia e indispensáveis ao funcionamento 
do sistema nervoso) e vitaminas c e e 
(úteis contra as oxidações indesejáveis). 
a toma de lecitina de soja e de fosfati-
dilserina também pode ser benéfica: a 
lecitina de soja é uma fonte natural de 
ácidos gordos, fosfolípidos (por exemplo, 
fosfatidilcolina) e vitaminas do comple-
xo b; a fosfatidilserina (fosfolípido dis-
ponível de forma isolada em suplemento 
alimentar) ajuda a manter a integridade 
e fluidez das membranas celulares, po-
dendo apoiar o retardamento da perda 
de memória e concentração. da fitote-
rapia, pode obter benefício com a toma 
de ginkgo biloba, cujos compostos ati-
vos estimulam a circulação cerebral e o 
transporte de oxigénio e nutrientes até 
às células cerebrais. 

Sou jovem, tenho apenas 20 anos, mas 
sofro de obstipação. Faço bastante 
esforço para evacuar, as fezes são 
normalmente secas e duras e evacuo 
menos do que três vezes por semana. 
Tento beber muita água diariamente, mas 
basta esquecer-me um só dia para me 
sentir piorar. Uma amiga falou-me numa 
planta, sene, porque a mãe dela utiliza e 
fiquei a pensar se será o que eu preciso. 
Pode aconselhar-me?
Julieta, Famalicão

Cara Leitora,
o sene é uma planta que, efetivamente, se 
usa pelas suas propriedades laxantes, mas 
pode irritar um pouco a mucosa intestinal 
e provocar um aumento exacerbado dos 
movimentos peristálticos, o que dá origem 
a cólicas. 
caso não exista qualquer problema de saú-
de que possa estar na sua génese (obs-
trução do intestino grosso, hipotiroidismo, 
hipercalcemia, etc.), a obstipação pode ser 
evitada e até ultrapassada. assim, antes 
de pensar na introdução de sene, primeiro 
deve proceder a determinadas alterações 
alimentares e implementar um padrão de 

atividade física regular.  de forma geral, o 
aumento da ingestão de água é essencial 
(entre 1,5 a 3 litros por dia). deve incluir na 
sua alimentação, todos os dias, alimentos 
que sejam fonte de fibra, como cereais inte-
grais e farelos, sementes de linhaça, psílio, 
fruta (figos, ameixas, kiwis), produtos hor-
tícolas e leguminosas (feijão, soja, grão-
-de-bico). caso sinta que o leite contribui 
para o agravamento dos sintomas, pode 
substitui-lo por bebida de soja com cálcio. 
a atividade física diária (caminhada, corri-
da, etc.), como exercita os músculos, pode 
ser a solução para aumentar os movimen-
tos intestinais (peristaltismo) e, logo que 
sinta o estímulo para evacuar, não adie a 
ida à casa de banho porque corre o risco 
de não o voltar a sentir. aproveite e faça 
uma massagem abdominal, no sentido dos 
ponteiros do relógio, porque também é uma 
medida útil. 
a utilização de um suplemento alimentar à 
base de bifidobactérias, para uma coloni-
zação bacteriana saudável do intestino, é 
importante e, nas situações mais difíceis, 
experimentar determinadas plantas (aloés, 
cascara sagrada, ruibarbo, funcho) talvez 
seja a solução. 



1

saúde e bem-estar

34

inVerno 2015

beleza

3434

beleza

Tenha em sua casa um 
spa confortável e muito 
relaxante. Siga estes dez 
passos e esqueça que o 
mundo lá fora existe.

nesta época de frio o nosso corpo parece pedir por uma sessão de relaxamento. 
Seja para se afastar dos problemas do dia-a-dia ou simplesmente para cuidar de si, 
saiba quais são os passos a seguir para criar um verdadeiro spa em sua casa.

O ambiente certo é a base para começar  
a relaxar

 Acenda algumas velas.

 Coloque uma música relaxante.

 Faça um chá com canela, laranjeira 
(flor), tília ou roseira brava – só por si, 
funciona como aromaterapia.

Crie o ambiente certo
Coloque um saco térmico 
quente nas costas para 
combater as tensões 
musculares, das articulações  
e as dores de cabeça. Se acumula 
tensão na zona do pescoço e 
omoplatas irá sentir um alívio 
imediato e uma verdadeira 
sensação de relaxamento.

Alivie a tensão2

INfuSãO bIO 
RELAX
YOGI TEA
17 saquetas

infusão biológica ayurvédica 
com flores de tília, camomila 
e roseira brava.

SACO TéRMICO 
AROMáTICO
AROMISAC
1  unidade

com sementes de linho 
e sementes aromáticas 
naturais.

MáSCARA fACIAL 
ARGILA AMARELA 
CATTIER
100 ml

máscara facial para pele 
seca (com argila amarela  
e hamamélia).

MINERAIS DO MAR 
MORTO - SAIS  
DE bANHO
DR. ORGANIC
1  kg

Sais de banho de minerais  
do mar morto para aplicar 
num banho de água quente.

MáSCARA CAbELO 
+ SéRuM 
HIDRATANTE 
MONTAGNE 
jEuNESSE
2 unidades

máscara de cabelo 
hidratante com vitamina e.

€5,49 €1,65 €8,89

3 Faça uma  
máscara facial
Aplique uma camada espessa de uma 
máscara de argila na pele do rosto e do 
pescoço, adequada ao seu tipo de pele:

   Máscara de argila amarela  
(pele seca)

   Máscara de argila rosa  
(pele sensível) 

   Máscara de argila verde  
(pele oleosa)

para criar 
um spa em
sua casa

10 passos

€29,49€3,89
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Encha a sua banheira com água 
quente e junte-lhe sais de banho 
com poder relaxante e hidratante. 
Adicione um óleo puro de alfazema 
à água, que lhe dará um efeito 
revigorante e promove a sensação 
de frescura e bem-estar, ajudando  
a harmonizar a mente e o corpo.  
Se tiver a pele oleosa, este óleo tem 
ainda uma dupla ação pois ajuda  
a eliminar o excesso de sebo  
e a limpar os poros. 
Para finalizar, molhe uma toalha 
pequena na água de imersão, 
escorra-a e cubra o rosto com  
a mesma para ajudar a relaxar  
e a limpar os poros.

Antes de aplicar um sabonete 
hidratante no corpo aproveite 
para fazer uma exfoliação à 
base de azeite. O azeite é um 
óleo extremamente nutritivo e 
hidratante que permite remover 
de forma suave e eficaz as células 
mortas da pele e estimular a 
circulação em profundidade nos 
capilares sanguíneos, conferindo 
uma sensação imediata de energia  
e pele sedosa.
Com a ajuda de uma esponja ou luva 
apropriadas, massaje o exfoliante 
em movimentos circulares sobre  
a sua pele. 

Para finalizar o penteado: após lavar  
e aplicar amaciador no cabelo, coloque 
uma pequena quantidade de sérum 
na palma da mão e massaje os cabelos 
molhados com o auxílio de uma 
toalha, de modo a obter o efeito  
que deseja. Os séruns de óleo de  
argão são especialmente indicados 
para o cuidado capilar e deixam  
o cabelo sedoso, macio, brilhante  
e saudavelmente bonito.

O sérum deve ser aplicado na pele 
limpa, antes do creme, para um 
cuidado altamente concentrado  
e um efeito imediato. Para dar  
à sua pele um aspeto renovado e 
mais jovem procure um sérum com 
ácido hialurónico e componentes 
antioxidantes como bagas, vitamina E 
ou vitamina C.

Aplique manteiga de karité no 
corpo para hidratar e nutrir 
intensamente a sua pele. Após 
aplicar o sérum facial, aplique 
um creme facial e um contorno de 
olhos – esta zona é mais sensível, 
por isso deve evitar usar o mesmo 
creme. Use hidratantes adequados 
ao seu tipo de pele e obtenha um 
aspeto rejuvenescido e brilhante.
Proteja também os lábios com um 
bálsamo à base de cera de abelha, 
evitando a descamação da pele ou 
as boqueiras provocadas pelo frio.

Aplique umas meias com óleos 
hidratantes durante apenas 20 
minutos por dia e deixe os seus 
pés hidratados. Procure meias 
com óleo de alfazema, óleo de 
jojoba e vitamina E, que ajudam a 
restaurar e a revitalizar a pele seca 
e áspera tornando-a mais bonita e 
macia. Esta rotina ajuda a prevenir 
calosidades e pruridos.

Após a lavagem e enxaguamento do cabelo com um champô hidratante, aplique 
uniformemente uma máscara capilar, das raízes até às pontas. Deixe atuar durante 
5-10 minutos, enxague e seque com uma toalha. 
Experimente fazer a sua máscara capilar. Neste caso, deve aplicá-la no cabelo 
molhado, antes da lavagem. Misture quatro colheres de sopa de mel, duas colheres 
de chá de azeite, uma gema de ovo e um abacate triturado. Aplique uniformemente 
no cabelo e prenda-o com a ajuda de uma mola. Faça este passo ainda no banho e deixe 
atuar durante 30 minutos. Depois lave e enxague bem o cabelo.

Prepare o banho 
de imersão perfeito

Exfolie-se

Aplique  
um sérum capilar

Dê um aspeto jovem 
e revitalizado  
ao seu rosto

Hidrate-se

Deixe os seus pés
suaves e bonitos

Faça uma máscara capilar

EXfOLIANTE 
CORPORAL
AzEITE VIRGEM 
bIO DR. ORGANIC
200 ml

Para uma pele hidratada, 
sedosa, macia e cheia de 
vitalidade.

MEIAS DE 
ALfAzEMA 
HIDRATANTES
DR. ORGANIC
2  unidades

ideal para restaurar  
e revitalizar em especial a 
pele seca e áreas rugosas.

SéRuM LIfTING bIO 
AGE PROTECTION
LOGONA
30 ml

estimula a renovação 
celular, reduz as linhas  
de expressão e previne  
a formação de rugas.

bATOM báLSAMO 
LAbIAL
HERbACIN
5 g

bálsamo labial hidratante 
com camomila.

MANTEIGA DE 
kARITé fLORES
CATTIER
100 g

favorece a renovação 
celular e nutre 
intensamente a epiderme: 
do rosto aos lábios. dá brilho 
aos cabelos.

€27,89 €12,35 €2,85€12,99€8,35
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rios mercados de natal, o festival das Lu-
zes, as matinés de bailado do dutch nacio-
nal ballet no muziektheatre, os circos e os 
ringues de patinagem em Jaap edenbaan, 
museumplein e Leidseplein. além disso, ain-
da há vários concertos de música clássica.
na última noite do ano, os festejos come-
çam cedo na capital holandesa e no centro 
da cidade há várias festas de rua, sobretudo 
em nieuwmarkt (chinatown), Leidseplein, 
rembrandtplein e museumplein. há con-
certos, djs, fogo-de-artifício e muita ani-
mação até de manhã. nas ruas, encontra 

A ARTE DE bEM RECEbER

é famosa pelos canais, pelas bicicletas, pe-
las coffee shops, pelo Red District Light e 
pela tolerância. mas há tantas outras razões 
para visitar a capital holandesa, uma cidade 
em constante ebulição e, nesta altura do 
ano, sente-se, ainda mais, a tão afamada 
gezellig, palavra holandesa para a hospita-
lidade e à-vontade com que os habitantes 
da cidade recebem os turistas. 
a cidade está em festa durante todo o mês 
de dezembro. as hostes abrem com as tra-
dicionais celebrações de Sinterklaas e as 
paradas nos canais e continua com os vá-

Amesterdão

A cidade dos canais que recebe de braços abertos os 
turistas e que, em dezembro, se pinta da cor do Natal.

Museu Rembrandt

Socas tradicionais

Pista de gelo

COM O APOIO DA REVISTA SABER VIVER
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Nova gastronomia

Onde ficar

A nova geração de chefs holandeses está 
a mudar o panorama gastronómico da 
cidade e há muitos restaurantes novos. 
De Kas é um deles e é especial porque 
era uma antiga estufa, no antigo Bairro 
Judeu, e aposta numa alimentação 
saudável e grande parte dos produtos 
confecionados vêm da horta própria.  
E, por falar em produtos frescos, visite  
o Albert Cuyp, um mercado de frescos no 
movimentado e vibrante bairro De Pijp. 
Na rua, prove as bitterballen (bolas de 
carne com vegetais) e as vlaamse frites 
(batatas fritas servidas com maionese). 
No campo das bebidas, tem de provar 
a cerveja nacional e, para isso, vá ao 
Brouwerij’t Ij.

Amesterdão
Animação noturna

barraquinhas a venderem bebidas e doces 
típicos, como os oliebollen (tipo donuts) e 
os appelflappen (bolinhos fritos de maçã).

Pelos canais
Por mais que atravesse as pontes e per-
corra as ruelas que flanqueiam os canais, 
um passeio de barco dá-lhe outra perspe-
tiva da cidade, dos 165 canais e das casas 
de empenas (assim designadas por terem 
o telhado triangular), um dos cartões-de-
-visita de amesterdão. após o passeio de 
barco, está pronto para percorrer a cidade, 
idealmente a pé ou de bicicleta. comece, por 
exemplo, pela Leidseplein, uma das praças 
mais movimentadas de amesterdão e que 

Andaz
É um dos hotéis mais trendy da cidade.  
A sua decoração tem a assinatura  
do designer Marcel Wanders.
Preço: A partir de €216 por noite.
amsterdam.prinsengracht.andaz.hyatt.com

Amsterdamer Shortstay Apartments
Pode escolher entre arrendar um  
apartamento, uma casa ou um barco-
-casa. Além de ser uma opção mais  
económica, vai sentir-se como um  
verdadeiro amsterdammer.
Preço: A partir de €50 por noite.
amsterdamshortstayapartments.com

é um bom ponto de partida para conhecer 
a animada noite da capital holandesa. tem 
vários restaurantes e bares com esplanadas 
e artistas de rua a animar quem por lá para. 

Do barulho ao silêncio
outra praça a visitar é a dam, que é “habita-
da” pelo Palácio real, pelo monumento na-
cional, um memorial às vítimas da ii guerra 
mundial, entre outros edifícios, todos eles 
reconhecidos pela sua elegância arquitetó-
nica. mesmo ali ao pé, tem um dos maiores 
segredos da cidade, beginjhof, um autêntico 
oásis de tranquilidade, como lhe chamam os 
seus habitantes. data do século xiv e alber-
gou durante vários séculos as beguinies, um 
grupo de mulheres religiosas solteiras ou 
viúvas. Vale a pena entrar pela porta de ma-
deira, situada em Spui, passear pelos jardins, 
observar a casa de madeira mais antiga, si-
tuada no número 34. depois perca-se pelas 
ruas e ruelas centrais, onde existem varia-
das lojas, entre as quais as queijarias, onde 
vale a pena entrar para ficar a conhecer a 
arte do queijo holandês. 

Arte para todos
a cidade que viu nascer Van gogh e rem-
brandt não podia descurar a arte, por isso 
não perca os museus e galerias da cidade. 
no bairro dos museus encontra o rijksmu-
seum (€15), o Stedelijkmuseum (€15) e o 
Van gogh museum (€17). o primeiro divide-
-se por oitenta galerias com obras de arte 
que fazem parte da história da holanda (a 
mais famosa é A Ronda da Noite de rem-
brandt). o segundo é dedicado à arte moder-
na e contemporânea e o terceiro dedicado ao 
trabalho do pintor holandês Van gogh. Visite 
ainda a foam (€8,75), uma galeria dedicada 
exclusivamente à fotografia.
o Vondelpark, com os seus bares e restau-
rantes, é o parque mais popular, mas o Wes-
terpark, que é um polo cultural, e Western-
gasfrabriek, uma antiga fábrica do século xix, 
que recebe espetáculos, exposições e ao 
domingo de manhã um mercado, também 
merecem uma visita. na zona leste, indische 
buurt é o nome a fixar. este bairro é um dos 
novos polos de animação de amesterdão e é 
ocupado sobretudo por artistas e designers. 
é também nesta área que está localizado o 
museu da ciência, nemo (€13,50), uma 
obra-prima do arquiteto italiano renzo Pia-
no. em Javaastrat, a principal rua do indische 
buurt, visite também as mercearias turcas.

Como ir
A Easyjet e a Transavia 

voam para Amesterdão a 
partir de Lisboa. A TAP via-
ja de Lisboa e do Porto para 

a capital holandesa
Preço: A partir de €120
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envie-nos uma frase com as palavras “celeiro”, “ano novo” e “Saudável” e conte-nos qual a sua 
resolução saudável para o próximo ano. as 5 frases mais criativas ganham uma agenda celeiro 
2016. envie-nos a sua participação para o e-mail vidaceleiro@celeiro.pt, juntamente com os 
seus dados pessoais (nome, telefone) e indicação da loja celeiro onde pretende receber o seu 
prémio. os vencedores serão anunciados no facebook até à primeira semana de Janeiro.

Passatempo

Agenda Celeiro  Faça a marcação na sua loja Celeiro

Nota: Os testes de intolerância não são indicados para o diagnóstico de alergias. As mesmas deverão ser diagnosticadas através de exame médico. Deste modo, os testes de intolerância 
têm como objetivo orientar para determinadas intolerâncias alimentares associadas a diferentes tipos de alimentos. 
Consultas de check-up, testes de intolerências alimentares e cursos de cozinha Celeiro estão sujeitos a marcação prévia mediante preço afixado.

Testes de intolerância alimentar
3 – Alfragide; 4 – Dolce vita Porto
6 – António Augusto de Aguiar/Shopping Cidade 
do Porto; 7 – Braga; 9 – gaia; 12 – Parque Nascente
13 – República/guimarães; 15  – Torres vedras
16 – Colombo; 17– Cascaishopping; 20 – António 
Augusto de Aguiar /C. S. João; 22 – Alvalade/
Coimbra; 23 – Colombo; 24 – Cascais; 27 – Montijo
29 – Oeiras ; 30 – Almada

Sessões de maquilhagem
11 – Colombo 
21 – República 
30 – Parque Nascente 

Workshop Mamãs&bebés
26 – República

Cursos de Cozinha Celeiro
9 – Detox pós-festas
16 – Sobremesas sem remorsos
30 – Alimentação vegetariana para crianças dos 
 0 meses aos 12 anos

Fevereiro Março

Testes de intolerância alimentar
1 – Dolce vita Porto; 3 – António Augusto de 
Aguiar; 5 – Torres vedras; 6 – Colombo
7 – Cascais; 8 – gaia; 10 – Montijo/Shopping 
Cidade do Porto; 11 – Braga; 12 – República
13 – Amoreiras; 16 – Parque Nascente
17 – António Augusto de Aguiar /guimarães;  
19 – Alvalade; 20  – Colombo; 21 – Cascais
22 – C. S. João; 24 – República; 26 – Oeiras
27 – Almada; 29 – Alfragide

Sessões de maquilhagem
7 – Oeiras 
17 – António Augusto de Aguiar 
27 – Shopping Cidade do Porto 

Workshop Mamãs&bebés
11 – António Augusto de Aguiar

Cursos de Cozinha Celeiro
13 – Receitas sem glúten
27 – Introdução à alimentação vegetariana 
(Nível 1)

Testes de intolerância alimentar
2 – António Augusto de Aguiar; 4 – Torres vedras
5 – Colombo/Dolce vita Porto; 6 – Cascais
9 – República/Shopping Cidade do Porto
10 – Braga; 11 – Alfragide/Dolce vita Coimbra
12 – Almada; 15 – Parque Nascente
16 – António Augusto de Aguiar /guimarães
17 – gaia ; 18 – Montijo; 19 – Colombo
20 – Cascais; 21 – C. S. João, 23 – Alfragide
25 – Alvalade; 26 – Amoreiras; 30 – Oeiras 

Sessões de maquilhagem
13 – Alfragide 
20 – Colombo
27 – Cascais

Workshop Mamãs&bebés
23 – Braga

Cursos de Cozinha Celeiro
5 – Substitutos saudáveis – aprenda a substituir 
ingredientes menos bons por alimentos mais 
saudáveis
12 – Snacks e lanches saudáveis

19 – Alimentação vegetariana (Nível 2)

A Bela 
Adormecida – M/6

11 e 12 de dezembro | CCB
Este Natal a Russian National Ballet 
conta uma das mais ternas histórias 
de amor: A Bela Adormecida! Uma 
princesa enfeitiçada cai num sono 
profundo e só acordará com um 
beijo do seu amor verdadeiro. Ao 
som de Pyotr Tchaikovsky a versão 
dos irmãos grimm chega a Lisboa 
em dezembro.

bilhetes: Entre €10 a €30
11 dezembro às 21h | 12 
dezembro às 16h e às 21h

Disney  
in Concert   
Magical Music  
from the Movies  – M/6

9 e 26 de dezembro |Coliseu 
Porto e Campo Pequeno, Lisboa.
Este Natal a Lisbon Film 
Orchestra propõe uma viagem 
musical pelos mais queridos 
temas dos filmes Disney.  
No Coliseu do Porto e no Campo 
Pequeno, momentos especiais  
a viver em família!

Exposição

A Viagem de Darwin
Patente | Templo da Poesia | Parque dos Poetas | Oeiras
Foi a bordo do HMS Beagle que, durante cinco anos, Charles Darwin 
recolheu informações e espécimes variados, cuja análise posterior 
lhe permitiu desenvolver a Teoria da Evolução das Espécies, que 
lhe garantiu o reconhecimento mundial e o título de pai da biologia 
moderna. Entre a bordo desta expedição!  

bilhetes: €4  
Terça a domingo | 10h às 18h

PArA A ExPosição “A ViAgEM dE dArwin”
Envie-nos a sua versão mais saudável de uma 
receita de Natal tradicional. As quatro receitas mais 
originais ganham bilhetes família para a exposição 
“A viagem de Darwin”, com usufruto até dia 6 de 
dezembro. Envie a sua receita até 30 de novembro 
para  vidaceleiro@celeiro.pt, juntamente com os 
dados pessoais. 

Ganhe 4 bilhetes família (2 adultos+2crianças)

bilhetes:   
Entre €15 a €35
Coliseu Porto| 9 
e 10 de dezem-
bro | 21h30
Campo Pequeno 
| 26 de dezembro 
| 16h30 e 21h30

Janeiro
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• A alfazema é utilizada como um 
ingrediente do cuidado da pele 
altamente eficaz.

• Acalma, equilibra e revigora a pele.
• Promove a renovação celular, 

melhorando o aspeto da pele, 
deixando‐a com uma   
textura mais suave e luminosa.

• Nutre e forti�ca o cabelo, 
deixando‐o perfeito.

CHAMPÔ - AMACIADOR - DESODORIZANTE - GEL DE DUCHE - LOÇÃO CORPORAL - SABONETE - SABONETE LÍQUIDO - ÓLEO ESSENCIAL

À venda nas lojas Celeiro.
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Os frutos secos são muito populares 
durante os meses mais frios e, na época 
natalícia, são elemento obrigatório 
na mesa da Consoada. Deixamos aqui 
algumas sugestões de receitas que têm 
como base a utilização de frutos secos 
para que possa inovar na sua cozinha!

especial
receitas com

frutos

40

Fatias douradas 
com banana e avelãs  

3 fatias25 min.

secos

 120 ml de bebida de avelã

 2 ovos bio

 1 colher de café de essência de baunilha

 6 fatias de pão de trigo espelta integral

 4 colheres de sobremesa de creme de chocolate e avelãs

 2 bananas pequenas

 2 colheres de sobremesa de óleo de coco

 50 g de avelãs picadas

 Canela em pó para polvilhar

ingredientes

PREPARAçãO

Misture a bebida de avelã, os ovos e a essência de baunilha num 
prato grande. 

Barre o creme de chocolate e avelã em três fatias de pão, 
sobreponha com a banana cortada em rodelas finas e polvilhe com 
as avelãs picadas. Tape cada uma das fatias com outra fatia de pão 
simples.

Aqueça o óleo de coco numa frigideira antiaderente. Passe os dois 
lados de cada sandes pela mistura de ovo para que fiquem bem 
embebidos e frite na frigideira durante 2 minutos de cada lado, em 
lume médio.

Sirva bem quentes polvilhadas com um pouco de canela em pó.
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Fatias douradas 
com banana e avelãs  

16-18 barras25 min.

Barras de cereais  
com frutos secos sem glúten 

    200 g de flocos de trigo sarraceno

     200 g de frutos secos (cajus, amêndoas, 
castanha-do-brasil, avelãs, nozes)

   1 chávena e meia de arroz tufado

    ¼ de colher de chá de sal

     1 colher de sobremesa de Matcha em pó bio 
Iswari

    100 ml de mel/agave/geleia de arroz

    130 ml de tahin 

   2 colheres de sobremesa de óleo de coco

   1 colher de chá de extrato de baunilha

ingredientes PREPARAçãO
Pré-aqueça o forno a 200 ºC.

Misture os flocos de trigo sarraceno com os frutos secos e 
disponha-os num tabuleiro de ir ao forno. Cozinhe a 160 ºC 
durante 15 minutos ou até os flocos começarem a tostar. 

Numa frigideira misture o tahin, o mel, o óleo de coco  
e a baunilha. Misture tudo até obter uma pasta uniforme 
sempre com o lume médio/baixo, para não queimar. 

Numa taça misture os flocos de trigo sarraceno e o mix  
de frutos com o matcha e o sal. Junte ao preparado de mel  
e misture bem.

Deite a mistura para um tabuleiro (deve ficar com 1 a 2 
dedos de altura), forrado com papel vegetal. Pressione bem 
para que fique uniforme com a forma de um retângulo e 
leve ao frigorífico durante 1 hora para que fiquem firmes. 
Corte em barras e vá consumindo deixando sempre o 
preparado no frigorífico (até 2 semanas no máximo).
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 220 g de farinha de trigo integral

 1 colher de chá de bicarbonato de sódio

 1 colher de café de fermento

 1 colher de sobremesa de canela em pó

 1 colher de café de noz-moscada

 ½ colher de café de sal

 250 g de açúcar mascavado

 1 colher de chá de essência de baunilha

 Raspa de 1 limão

 2 ovos

 120 g de óleo de coco 

 350 g de abóbora

 100 g de nozes picadas

ingredientes

PREPARAçãO

Pão doce  
de abóbora e nozes

  260 g de tâmaras sem caroço

   4 colheres de sopa de manteiga de 
amendoim

   4 colheres de sopa de óleo de coco 
derretido

  2 colheres de sopa de cacau em pó

  6 colheres de sopa de sementes de chia

  160 g de amêndoas picadas

  Coco ralado para polvilhar

ingredientes

PREPARAçãO
Num picador triture as tâmaras, a manteiga de amendoim  
e o óleo de coco até obter uma pasta. Junte depois o cacau,  
as amêndoas e as sementes de chia e triture novamente.  
Faça pequenas bolinhas com este preparado e passe-as pelo coco 
ralado. Leve ao  frigorífico  durante 1 hora para solidificarem.

Bolinhas de cacau 
com amêndoas

Num tacho coza a abóbora descascada  
e cortada em cubos durante 20 minutos. 
Escorra a água e triture num robot  
de cozinha até formar um puré. 

Pré-aqueça o forno a 200 ºC. Forre uma 
forma retangular de pão com papel 
vegetal.Numa taça misture a farinha,  
o fermento, o bicarbonado de sódio,  
a canela, a noz-moscada e o sal. 

À parte bata os ovos com o açúcar e a 
baunilha com uma batedeira até formar  
uma mistura cremosa. Junte o óleo de coco  

e o puré de abóbora e misture novamente. 
Devagar vá adicionando a mistura de 
farinha até ter tudo incorporado. Junte,  
por fim, metade das nozes picadas e envolva 
na massa. 

verta a massa sobre a forma e polvilhe-a 
com as restantes nozes. Leve ao forno 
durante 30 minutos. Tape a forma com 
uma folha de alumínio e leve ao forno 
durante mais 30 minutos.  

Deixe arrefecer completamente e sirva 
cortado em fatias.

8 pessoas90 min.

6-8 bolinhas90 min.



Pão doce  
de abóbora e nozes

Com uma combinação exclusiva de ervas suíças, os rebuçados Ricola 
têm um efeito suavizante e um sabor verdadeiramente inesquecível. 

Ingredientes da amostra do Rebuçado de Flores de Sabugueiro:
Isomalte, acidificante (ácido málico), extrato (0,6%) de flores de sabugueiro e mistura de ervas suíças Ricola, 
sumo de limão concentrado ,edulcorantes (aspartame, acessulfame-K), aromas naturais e extratos de frutas e plantas.

À venda nas lojas Celeiro.
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 1- Livro de receitas Celeiro  
Cozinhar com Alma: um guia de 52 receitas 
saudáveis para batidos, entradas, sopas, 
pratos principais e sobremesas. Um elemento 
que não pode faltar numa cozinha 
verdadeiramente saudável. 

 2- geleia de agave: uma alternativa ao mel 
e ao açúcar, que permite criar sobremesas 
deliciosas. Sugerimos a opção com arandos 
vermelhos, para um toque especial. 

euros
52,28
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 3- Óleo de coco: pode ser usado na cozinha 
exótica e também em especialidades 
regionais. É ideal para fritar, assar e grelhar. 
Pode ser usado a temperaturas elevadas. 
Solidifica a 25 ºC e liquidifica a temperaturas 
mais elevadas. Pode ainda ser utilizado na pele. 

 4- Preparado para cupcakes: este 
preparado dá para 12 cupcakes biológicos e 
sem glúten. Ideal para uma lanche em família 
ou com amigos. 

 5- Flor de sal: sal 100% natural e sem 
aditivos. 

 6- Voucher Curso de Cozinha Celeiro: 
ofereça um curso de cozinha Celeiro a quem 
mais gosta desta arte. Os cursos Celeiro têm 
sempre casa cheia e são lecionados por  
uma nutricionista especialista em 
alimentação saudável. Este voucher 
permite escolher posteriormente a data  
e tema do curso. 

 1- €4,95  2- €7,50  3- €7,15  4- €4,09  5- €3,59  6- €25
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Todos os anos deixamos as nossas sugestões para uma 
época natalícia mais saudável – é já uma tradição 
Celeiro! Este ano não podia ser diferente, por isso 
sugerimos uma forma simples de compor presentes 
personalizados para familiares e amigos. Tome nota!

Cabazes Celeiro 
personalizados: 
um presente especial para quem é especial 

Escolha a quem vai oferecer o seu 
presente. Cada pessoa tem um perfil 
diferente, com gostos e preferências 
distintas, pelo que é importante ter  
isso em conta antes de avançar para  
o próximo passo.

Componha o seu cabaz Celeiro em 3 passos

Quer ideias para os seus cabazes de Natal? Inspire-se aqui

1
Utilize uma caixa de natal Celeiro.  
É uma caixa de madeira que permite 
poupar no desperdício dos embrulhos  
e ainda ser reutilizada para arrumação. 
A caixa Celeiro, em si, já é um presente, 
pois acrescenta valor à sua oferta.  
De certeza que os seus amigos  
e familiares vão adorar!

2
Escolha os produtos Celeiro e recheie a 
caixa. É aqui que o fator “personalização” 
entra em ação. Uma caixa todos podem 
receber, mas uma caixa recheada dos 
produtos favoritos dos seus familiares  
e amigos é um verdadeiro achado! 
Deixamos algumas sugestões que  
o podem ajudar:

3

Cabaz Celeiro Chef de cozinha 
Para os verdadeiros amantes da cozinha saudável, nada melhor do que um kit 
completo para colocar “as mãos na massa”.



 1- Voucher Curso de Cozinha Celeiro: para 
aqueles que gostariam de aliar os alimentos 
detox a toda a sua alimentação. 

 2- spirulina em pó iswari: ideal para 
colocar em batidos detox ou em sopas.

 1- Kit de óleo de argão: kit com óleo de 
banho, óleo facial e bálsamo de mãos à base  
de óleo de argão. 

 1- Azeite Virgem Extra Vida Celeiro: 
extraído a frio a partir de azeitonas das 
variedades Cobrançosa, verdeal e Madural, 
de olivais de agricultura biológica, onde 
não são utilizados produtos químicos. 

 2- Mel de flor de laranjeira:  
mel biológico colhido por abelhas em  
zonas certificadas. Tem um aroma floral  
e um gosto doce com notas ácidas. 

 3- Chá Yogi Tea detox: deliciosa infusão 
que combina especiarias doces e picantes 
com raiz de bardana, de alcaçuz, gengibre  
e dente-de-leão. 

 1- €39,49  3- €12,99

 2- Manteiga de karité: suaviza e protege  
a pele e os lábios e dá brilho aos cabelos. 

 3- sal dos Himalaias: sal-gema dos sopés 
dos Himalaias, ideal para utilizar no moinho. 

 4- Chips de batata azul: com uma cor azul 
natural e textura densa, é apreciada por 
gastrónomos em todo o mundo. 

 5- Manga seca em pedaços: a manga é 
colhida no estado ideal de maturação, cortada 
e preservada seca num forno especial. 

 3- Batom biológico: suave e hidratante, 
este é um presente essencial para qualquer 
mulher. Disponível em várias cores.

 4- sementes de chia: uma das sementes 
mais completas do mundo, com mais cálcio 
que o leite, mais fibra que o farelo de aveia 
e mais ómega-3 que o salmão do Atlântico. 

 1- €25  4- €5,39 3- €3,89 2- €7,80

 6- Bombons Praliné: bombons de 
chocolate cobertos com chocolate de leite, 
branco e preto, adoçados com frutose 
(tolerados por diabéticos não obesos). 

 7- Vinagre balsâmico: uvas selecionadas 
meticulosamente, misturadas com os 
melhores vinagres de vinho e colocadas  
em barris de madeira.

 2- €12,35
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Cabaz Celeiro Detox
Kit SoS, ideal para aquelas amigas que começam logo a pensar em dieta após o natal!

Cabaz Celeiro Cosmética Natural
ideal para a mãe, para a avó, para a irmã ou até para uma amiga especial! Pode ainda optar pela versão masculina e compor 
um kit de cosmética para o pai ou para o tio. a imaginação é o limite!

Cabaz Celeiro Gourmet
Para os amigos e familiares mais exigentes! Vai ver que irá conseguir surpreendê-los.

 1- €4,45  2- €6,99  3- €4,65  4- €3,99  5- €3,29  6- €5,05  7- €9,50
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Para que os dias de inverno comecem bem e acabem ainda 
melhor, espreite a seleção de produtos para esta estação.

NOVA GAMA CLEARSPRING

a clearspring apresenta uma nova gama de preparados de cereais e leguminosas 
de fácil e rápida preparação. a gama inclui o preparado de quinoa (branca, vermelha 
e preta), preparado de arroz selvagem e integral com molho de soja tamari, papa 
power, quinoa instantânea e cuscuz instantâneo. ideal para quem gosta de alimen-
tação saudável, sem ter de perder horas na cozinha.

a agenda 2016 do celeiro está 
repleta de dicas importantes 
para o novo ano. Saiba quais 
os produtos mais adequados 
a cada época do ano, as nos-
sas sugestões de receitas 
e os conselhos nutricionais 
que temos para si. Saiba mais 
numa loja celeiro perto de si.

fINEST SELECTION bY YOGI TEA

a Schär apresenta um novo pão para 
sanduíche. o novo Panini rolls é isento 
de glúten, trigo e lactose e pode ser 
aquecido no forno ou no micro-ondas. 

é mais uma opção 
para os lanches dos 
mais pequenos ou 
para um pequeno-
-almoço reforçado.  
3 PãES PANINI 
ROLLS 225 GR 
€3,29

NOVO PãO SCHäR:  
PANINI ROLLS

NOVOS DOCES EXTRA 
NATuREfOODS

conheça a nova gama de doces extra da 
naturefoods, adoçados com xarope de 
agave. de fabrico tradicional, pode es-
colher entre tomate, morango, mirtilo, 
amora, framboesa, frutos do bosque, 
alperce, pêssego e laranja.  
A PARTIR DE €3,95

kAOkA:  
O VERDADEIRO 
NOME DO 
CHOCOLATE

a Kaoka é atualmente 
uma marca de referência 
no fabrico de chocolates 
biológicos fair trade 
(comércio justo). os 
mestres chocolateiros 
da marca francesa 
utilizam há mais de 
20 anos ingredientes 
provenientes de 
comércio justo e de 
origem biológica para 
obterem chocolates 
de qualidade e sabor 
excecional. experimente! 
A PARTIR DE €2,05

uma seleção das melho-
res infusões biológicas yogi 
tea, agora numa única em-
balagem. cada embalagem 
contém duas saquetas das 
referências classic cane-
la, gengibre-Limão, detox,  
chai Sweet, mulher equilíbrio, 
boa noite, Voz clara, choco 
e chá Verde energia. a yogi 
tea contribui para a proteção 
da floresta tropical de mada-
gáscar através de produtos 
naturfund.  
YOGI TEA bIO SELEçãO 
INfuSõES 9X2 18 SAQuETAS  
€3,89

AGENDA CELEIRO 2016

CARTõES PRESENTE CELEIRO

este natal pode optar por comprar um 
cartão-presente e oferecer aos seus 
familiares e amigos. o cartão pode ser 
em valor (posteriormente descontado 
numa compra em produtos celeiro) ou um 
cartão cursos de cozinha (descontado em 
qualquer um dos cursos celeiro).
CARTãO PRESENTE  
€15, €25, €50, €100
CARTãO CuRSOS DE COzINHA €25
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Por vezes falta-nos imaginação para escolher outro 
ingrediente para barrar no pão. Partilhamos cinco 
ideias para enriquecer os seus lanches e, ao mesmo 
tempo, cuidar do seu corpo!

5 Alternativas para 
barrar no pão

Notícias

ConsUMo dE CACAU E A FUnção 
CogniTiVA dos idosos

o défice cognitivo é uma parte inevitá-
vel do envelhecimento, podendo incluir 
diminuição da velocidade de processa-
mento e perda de memória. a evidência 
recente atribui aos flavonoides efeitos 
neuroprotetores, sugerindo que o seu 
consumo regular pode ter implicações 
positivas na disfunção cognitiva relacio-
nada com a idade. 
um estudo da universidade de L´aquila, 
em itália, teve como objetivo avaliar o 
efeito do consumo de flavonoides no 
desempenho cognitivo em indivíduos 
com uma média de 70 anos. é um estu-
do controlado duplo-cego e foi realizado 
em 90 idosos sem evidência clínica de 
défice cognitivo. os intervenientes in-
geriram, durante oito semanas, uma be-
bida contendo flavonoides provenientes 
do cacau. foram distribuídos aleatoria-
mente em três grupos, consoante a be-
bida contivesse alto, médio ou baixo teor 
de flavonoides provenientes do cacau.  
a função cognitiva foi avaliada no início e 
após as oito semanas utilizando o mini-
-exame do estado mental (meem), o trail 
making test (tmt) partes a e b, e o teste 
de fluência Verbal (tfV). os resultados do 
consumo da bebida contendo flavonoides 
provenientes do cacau reduziu algumas 
medidas de disfunção cognitiva associada 
à idade. assim, melhorou não só o desem-
penho cognitivo relacionado com a idade 
mas também a sensibilidade à insulina. 
demonstrou-se assim uma possível as-
sociação entre o metabolismo da glicose 
e a modulação da função cognitiva. este 
estudo sugere que o consumo regular de 
cacau (contendo flavonoides) poderá me-
lhorar o desempenho cognitivo em idosos.

UMA MAçã Por diA, não sABE o BEM 
qUE LHE FAziA

um estudo publicado no JAMA Internal Me-
dicine teve como objetivo investigar a verda-
de sobre o ditado “an apple a day keeps the 
doctor away”  (uma maçã por dia mantém-
-no longe do seu médico). 
este estudo transversal teve como amos-
tra 8728 adultos, residentes nos estados 
unidos da américa, tendo respondido a um 
questionário alimentar de 24 horas, rela-
tando a quantidade de alimentos ingerida 
habitualmente.
com base neste inquérito, foram conside-
rados os indivíduos que consumiam diaria-
mente uma pequena maçã (ou o equivalen-
te a 149 g de maçã crua) e cruzaram-se os 
dados com aqueles que visitaram o médico 
não mais do que uma vez no último ano e 
aqueles que conseguiram evitar outros 
serviços de saúde (como internamento e 
prescrição de medicação).
os resultados apontam para que a pequena 
fração de adultos residentes nos estados 
unidos da américa que afirmaram consumir 
uma maçã por dia parece necessitar menos 
de prescrição de medicação.
este estudo conclui assim que uma maçã 
por dia poderá ajudar não a “manter longe” 
a visita ao seu médico, mas poderá signi-
ficar a diminuição da prescrição de medi-
camentos.

Margarinas vegetais
a margarina de soja é rica em ácidos 
polinsaturados, vitaminas a e d. 
as margarinas à base de óleos como o de 
girassol, colza ou noz são ricas em vitamina e 
– vitamina antioxidante que protege as 
células contra oxidações. opte por versões 
sem gorduras hidrogenadas.
Opções: margarina de soja e margarinas com 
óleos vegetais (girassol, colza ou noz).
Margarina de soja Provamel 
250 g  
margarina bio Provamel, feita a partir de óleo 
de soja biológico,  é uma delícia no pão.

Creme vegetal  
à base de soja (tofu)
os cremes vegetais para barrar à base de 
tofu são uma excelente alternativa ao queijo, 
de fácil digestão, sem gorduras hidrogenadas.
Opções: cremes para barrar à base de tofu 
com ervas, alho ou legumes adicionados. 
Gama Tofutti 
225 g  
Produto vegetal para barrar. Sem produtos 
lácteos, glúten ou gorduras hidrognadas.

Manteiga de amendoim  
ou creme de sésamo
os cremes à base de frutos secos 
oleaginosos (amendoim, amêndoa ou 
sésamo) são ricos em gordura insaturada 
e, como os próprios frutos, ricos em ferro, 
magnésio e cálcio.
Opções: cremes de sésamo, de amêndoa  
e manteiga de amendoim.
Manteiga amendoim Clearspring  
350 g 
manteiga de amendoim biológica. 

Pastas vegetais
Se procura um aperitivo, pode  
escolher pastas vegetais com uma  
grande variedade de sabores. escolha  
uma pasta sem gordura hidrogenada.
Opções: Versões de pastas vegetais com 
alcachofra, azeitonas, ervas aromáticas.
Eden Pastas vegetais 
125 g 
Pastas vegetais biológicas para barrar. Sem 
lactose, glúten ou gordura hidrogenada.

Doces de fruta sem sacarose
escolha doces de fruta com elevada 
percentagem de fruta (70% de fruta  
ou mais).
Opções: doces de fruta sem sacarose. 
Doces Lihn 
330 g 
doces extra de fruta adoçados com frutose.
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lifestyle celeiro

ESTá DISPONÍVEL 
EM TRêS SAbORES 

DELICIOSOS 
LARANjA, 

fRAMbOESA  
E LIMA-LIMãO.

eneR-C 
vitamina C efervescente

ener-c disponível em saquetas, 
pode ser tomada até duas vezes 
por dia, à base vitamina c (como 
ácido L-ascórbico e mistura de as-
corbatos). contribui para o reforço 
do sistema imunitário. 

  tem efeitos ao nível da imunidade 
e circulação, sendo ainda benéfi-
ca para a manutenção dos tecidos 
conjuntivos, articulações e pele 

  ajuda na proteção das células 
contra oxidações indesejáveis, 
neutralizando os radicais livres, e 
ajuda ainda na absorção do ferro

fórmula que combina vitaminas e mi-
nerais, incluindo a vitamina c (1000 mg 
por saqueta). 

 Vitamina a (para apoio da visão)

  Vitaminas do complexo b (que 
contribuem para o metabolismo 
produtor de energia e eletrólitos 
para a manutenção de uma boa 
hidratação)

  iodo (para o normal desenvolvi-
mento cognitivo)

  Zinco (para  a normal função imunitária)

 Vitamina e

 magnésio

 manganês 

 crómio

 isento de glúten e produtos lácteos

  Sem edulcorantes, corantes e aromatizantes 
artificiais 

 com aromas naturais de frutos 
 adequado a vegetarianos e vegans

 no reforço da imunidade

 no aumento da energia 

  na produção de eletrólitos para a manutenção 
de uma boa hidratação

 na melhoria da absorção de ferro 

Ações da vitamina C Nutrientes essenciais Características

Pode ser aconselhado 
como coadjuvante

  Suplemento alimentar, em saquetas, à base de vitamina C. uma mistura em pó efervescente para bebida.

ENER-C VITAMINA C  
EfERVESCENTE  
SAbOR A LARANjA 
Saqueta de 9 g | €0,99

ENER-C VITAMINA C  
EfERVESCENTE  
SAbOR A fRAMbOESA
Saqueta de 8 g | €0,99

ENER-C VITAMINA C  
EfERVESCENTE  
SAbOR A LIMA-LIMãO
Saqueta de 9 g | €0,99

produto eleito

lifestyle celeiro

48



- 10% - 10%

- 10% - 10%

- 10%

PãO DE fORMA VITAL 
SEM GLúTEN
Schär – 350 g
Pão de forma com sementes  
de girassol e de linho,  
sem glúten, sem lactose  
e com alto teor em fibra.
PVP: €3,99

CEREAIS COuNTRY 
CRISP MEL  
E fRuTOS SECOS
Jordans – 500 g
cereais crocantes com mel, 
amêndoas e castanhas-do-brasil. 
crocantes e deliciosos até à última 
colherada!
PVP: €6,89

SuPERbERRY 
GRANOLA
Jordans – 600 g
granola com bagas, sementes  
e amêndoas para um  
pequeno-almoço delicioso  
e nutritivo.
PVP: €7,99

MuESLI NATuRAL
Jordans – 1 Kg
uma mistura de cereais,  
frutos secos e frutos  
de casca rija 100% naturais.
PVP: €7,39

- 10%

- 10%

- 10%

- 10%- 10%

GEL DE ALOé bIO
dr. Organic – 200 ml
cuidado instantâneo  
para todo o corpo, refrescando 
e amaciando a pele.
PVP: €8,35

CREME DE MãOS DE 
MEL DE MANukA bIO
dr. Organic – 125 ml
creme para mãos e unhas 
hidratante com ação intensiva 
durante 12 horas. 
Sem parabenos, SLS, corantes 
nem fragrâncias artificiais.
PVP: €10,49

MARGARINA  
DE COzINHA bIO
VITAQuELL
500 g
não hidrogenada, não esterificada  
e sem sal adicionado. ideal para assados, 
grelhados, estufados, massas folhadas  
e outros tipos de massas.
PVP: €4,79

CREME DE PéS DE MEL  
DE MANukA bIO 
dr. Organic – 125 ml
creme para pés hidratante 
com atuação intensiva 
durante 12 horas. Sem parabenos, 
SLS, corantes nem fragrâncias 
artificiais.
PVP: €10,49

- 10%

- 10%

- 10%

- 10%

- 10%

CRuNCHY SIMPLY 
GRANOLA
Jordans – 750 g
uma mistura deliciosa  
de aveia tostada crocante  
com um toque de mel.  
mmmm…
PVP: €7,99

ADOçANTE DE AGAVE  
EM Pó bIO
Biona – 250 g
obtido do xarope de agave  
desidratado.
PVP: €5,99

CEREAIS COuNTRY 
CRISP fRAMbOESA
Jordans – 500 g
fonte de fibra, adequado 
a vegetarianos, 
sem aromatizantes, 
corantes nem conservantes 
artificiais.
PVP: €6,89

óLEO DE GIRASSOL bIO
Vitaquell - 0,75 L
óleo de girassol biológico  
que pode utilizar em todo o tipo  
de cozinhados como 
uma alternativa saudável . 
a outros óleos.
PVP: €7,5

AçúCAR DE COCO bIO
Biona – 250 g
açúcar não refinado proveniente 
do néctar de coco de agricultura 
biológica.
PVP: €4,75

CREME DE SéSAMO 
PARA bARRAR
Schocks – 320 g
Sem glúten nem lactose,  
deixe-se guiar e também  
barrar pelo bom gosto!
PVP: €4

CEREAIS COuNTRY  
CRISP uVA
Jordans – 500 g
fonte de fibra, 
adequado a vegetarianos, 
sem aromatizantes, corantes
 nem conservantes artificiais.
PVP: €6,89
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Nota: Os preços dos produtos indicados nos vales podem sofrer alterações. O valor do desconto mantém-se.



- 10%- 10%

- 10%- 10%

- 10%

CEREAIS COuNTRY 
CRISP uVA
Válido em todas as lojas celeiro 
de 15 de novembro até 29 de fevereiro.
não acumulável com outras promoções 
nem pontos do cartão cliente.

CRuNCHY SIMPLY 
GRANOLA
Válido em todas as lojas celeiro 
de 15 de novembro até 29 de fevereiro.
não acumulável com outras promoções 
nem pontos do cartão cliente.
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- 10%

- 10%

- 10%

- 10%

- 10%

MuESLI NATuRAL
Válido em todas as lojas celeiro 
de 15 de novembro até 29 de fevereiro.
não acumulável com outras promoções 
nem pontos do cartão cliente.

CEREAIS COuNTRY  
CRISP fRAMbOESA
Válido em todas as lojas celeiro 
de 15 de novembro até 29 de fevereiro.
não acumulável com outras promoções 
nem pontos do cartão cliente.

CREME DE MãOS DE MEL  
DE MANukA bIO 
Válido em todas as lojas celeiro  
de 15 de novembro até 29 de fevereiro. 
não acumulável com outras promoções  
nem pontos do cartão cliente.

óLEO DE GIRASSOL bIO
Válido em todas as lojas celeiro 
de 15 de novembro até 29 de fevereiro.
não acumulável com outras promoções 
nem pontos do cartão cliente.

CEREAIS COuNTRY  
CRISP MEL  
E fRuTOS SECOS
Válido em todas as lojas celeiro 
de 15 de novembro até 29 de fevereiro.
não acumulável com outras promoções 
nem pontos do cartão cliente.

- 10%

- 10%

- 10%

- 10% - 10%

CREME DE PéS DE MEL  
DE MANukA bIO 
Válido em todas as lojas celeiro 
de 15 de novembro até 29 de fevereiro.
não acumulável com outras promoções 
nem pontos do cartão cliente.

PãO DE fORMA VITAL 
SEM GLúTEN
Válido em todas as lojas celeiro 
de 15 de novembro até 29 de fevereiro.
não acumulável com outras promoções 
nem pontos do cartão cliente.

ADOçANTE DE AGAVE 
EM Pó bIO
Válido em todas as lojas celeiro 
de 15 de novembro até 29 de fevereiro.
não acumulável com outras promoções 
nem pontos do cartão cliente.

AçúCAR DE COCO bIO
Válido em todas as lojas celeiro 
de 15 de novembro até 29 de fevereiro.
não acumulável com outras promoções 
nem pontos do cartão cliente.

SuPERbERRY GRANOLA
Válido em todas as lojas celeiro 
de 15 de novembro até 29 de fevereiro.
não acumulável com outras promoções 
nem pontos do cartão cliente.

GEL DE ALOé bIO
Válido em todas as lojas celeiro 
de 15 de novembro até 29 de fevereiro.
não acumulável com outras promoções 
nem pontos do cartão cliente.

CREME DE SéSAMO  
PARA bARRAR
Válido em todas as lojas celeiro 
de 15 de novembro até 29 de fevereiro.
não acumulável com outras promoções 
nem pontos do cartão cliente.

MARGARINA  
DE COzINHA bIO
VITAQuELL
Válido em todas as lojas celeiro 
de 15 de novembro até 29 de fevereiro.
não acumulável com outras promoções 
nem pontos do cartão cliente.
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Nota: Os preços dos produtos indicados nos vales podem sofrer alterações. O valor do desconto mantém-se.






